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RABILE ALE TEATRULUI 
ROMÂNESC SE NASC DIN 
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PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

SE S3

BBMF CEAUȘESCU, IN IRAN

iraniene 
urmă sub 
modernă, 
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oficiale din timpul vizileimanifestările

DIPLOMATICE

La expoziția de la sediul

Centrale

(Continuare în pag. a IlI-a)
(Continuare în pag. a fii-a)

Marți dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, au primit în Sala 
încoronării din Palatul Golestan 
vizita de prezentare a șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Curtea Imperială a Iranului. La

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL GEORGE-RADU 

CÎI1ROVICI

un mare 
un mare co- 
Imensul său 
metale pre- 
vreme fără

mată Assadullah Sariiil, ministrul 
apărării, alți membri ai Cabinetu
lui iranian, Fereydoun Djam, șe
ful statului major al Comanda
mentului suprem al armatelor im
periale, senatori și deputați, Ma- 
noutcher Eghbal, președintele 
Companiei naționale iraniene de 
petrol — NIOC, Mamad Shahjs- 
tani, primarul orașului Teheran, 
personalități ale vieții politice, e- 
conomice și culturale, Sir Denis 
Wright, ambasadorul Marii Brita
nii, decanul corpului diplomatic.

Din partea română la dineu au 
participat Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ion Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Pavel Silard, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Teheran.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și Șahinșahul 
Aryamehr au rostit toasturi.

ceremonie a luat parte ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Iran.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu diplomații străini.

în marea sală de recepții a Pa
latului Golestan, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția sa, Elena Ceaușescu, au 
oferit un dineu în onoarea majes- 
tăților lor imperiale, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr și împărăteasa Farah.

La dineu au participat Altețele 
lor imperiale prinții Gholam Reza 
Pahlavi, Abdol Reza Pahlavi și 
Ahmad Reza Pahlavi — fra
ții șahinșahului — și alți membri 
ai familiei imperiale, primul mi
nistru, Amir Abbas Hovey da,' cu 
soția, președintele Senatului, Șarif 
Emami, cu soția, președintele Ca
merei Deputaților (Medjlisul), Ab
dullah Riazi, cu soția, Assadollah 
Alam, ministrul Curții imperiale, 
și alți demnitari ai Curții impe
riale, Jamshid Amuzegar, minis
tru de finanțe, Abdilazim Valian, 
ministrul cooperației și reformei a- 
grare, Madjid Rahnema, ministrul 
învățămîntului superior și al cer
cetării științifice, doamna Farrok- 
hru Parsai, ministrul educației na
ționale, Hassan Zahedi, ministru 
de interne, generalul de ar-

■ Aceeași atmosferă de prie
tenie și cordialitate a caracte
rizat și cea de-a doua zi a vi
zitei în Iran a președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a soției 
sale, Elena Ceaușescu, și a 
persoanelor oficiale care îl în
soțesc. Prezența în capitala 
iraniană a înalților oaspeți a 
prilejuit emoționante gesturi 
de simpatie, noi și multiple 
manifestări ale sentimentelor 
de stimă și prețuire față de 
șeful statului român și față de 
poporul nostru, a oferit noi 
mărturii ale dorinței celor 
două țări de a dezvolta în 
continuare bunele relații sta
tornicite între popoarele noas
tre, aducîndu-și astfel contri
buția la crearea unui climat 
favorabil cooperării interna
ționale, păcii și securității în 
lume.

...Un episod dintre multele 
pe care ochiul' reporterului 
le-a înregistrat în aceste cî- 
teva zeci de ore de cînd ne 
aflăm pe pământul străvechii 
Perșii: în mulțimea care, ma
sată ieri dimineață în fața 
Palatului Golestan, aclama cu 
entuziasm trecerea președinte
lui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, ne-a reținut privirea 
o tînără fată care striga 
„djavid Ceaușescu, djavid Ro
mânia" (trăiască Ceaușescu, 
trăiască România) și flutura 
două stegulețe tricolore româ
nești. Fata purta o ie de bo- 
rangic, cusută pe undeva prin 
nordul Munteniei. Cine era ? 
A vizitat cîndva România ? 
Ne-a emoționat semnul deli
cat prin care ea a ținut să 
sublinieze sentimentele pe 
care le nutrește pentru țara 
noastră și bucuria pe care o 
resimte avînd prilejul să dea

TEHERAN — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și Paul 
Finanțu, transmit:

Marți după-amiază, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția și 
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc, a făcut o vizită la sediul 
Băncii Centrale a Iranului, unde 
sînt păstrate bijuteriile coroanei 
iraniene.

De-a lungul întregului traseu — 
de la Palatul Golestan și pînă la 
sediul Băncii Centrale — pe ma
rile bulevarde ale capitalei, înalții 
oaspeți au ‘fost salutați cu căldură 
de numeroși locuitori. întregul 
oraș degaja o atmosferă festivă da
torită numărului nesfîrșit de dra
pele românești și iraniene arborate 
pretutindeni ; portrete ale oaspeți
lor români sînt expuse in aproape 
toate vitrinele magazinelor de pe 
principalele străzi ale capitalei.

Oaspeții români au prilejul să 
admire din nou acest mare și re
prezentativ oraș iranian. Coloana 
mașinilor oficiale trece pe lingă 
construcții monumentale, bogat or
namentate în stilul artei și arhi
tecturii persane. Aceste edificii cu 
un pronunțat specific național, 
printre care se disting cupolele și 
minaretele înalte ale moscheilor, 
rivalizează cu construcțiile moder
ne din beton, oțel și sticlă de cite 
15—20 de etaje, în care sînt adă
postite instituții guvernamentale, 
mari magazine, hoteluri, birouri 
etc. Teheranul reunește simbolic 
tradiția milenară a civilizației per
sane cu eforturile pentru dezvol-

murile și aspirațiile lumii contem
porane.

Sosind la sediul Băncii Centrale, 
înalții oaspeți români sînt salutați 
de guvernatorul acesteia, Farman 
Farmayan, care i-a condus în să
lile unde sînt expuse bijuteriile 
coroanei.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
și persoanelor oficiale care îl înso
țesc li se dau ample explicații des
pre istoricul obiectelor expuse, 
care reprezintă o deosebită valoa
re istorică și artistică.

Colecția bijuteriilor coroanei i- 
raniene se numără printre cele 
mai valoroase și frumoase din lu
me. Creată de-a lungul multimi
lenarei istorii iraniene, îmbogățită 
sau sărăcită rînd pe rînd în timpul 
diferiților suverani ai țării, pră
dată de diferiți cotropitori, colec
ția bijuteriilor coroanei 
s-a închegat în cele din 
forma actuală în epoca 
cînd a intrat definitiv 
moniul național, printr-o hotărîre 
din anul 1960 a Șahinșahului.

Tezaurul are la origine colecția 
,de pietre și obiecte prețioase a 
familiei imperiale a Sevefizilor 
(sfîrșitul secolului al XVI-lea). Cel 
mai important reprezentant al a- 
cestei dinastii, Șahul Abbas cel 
Mare, a fost, pe lîngă 
comandant de oști, și 
lecționar de bijuterii, 
tezaur de pietre și 
țioase era în acea 
egal în lume. El a fost permanent 
îmbogățit cu aurul extras în acele

Pretutindeni, oaspeții români sînt întîmpinaji cu simpatie și căldură tarea țării, în conformitate cu rit- (Continuare în pag. a III-a)
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT

PE AMBASADORUL R. P. BULGARIA LA BUCUREȘTI

Dezbateri și măsuri 
de maximă importanți 
pentru perfecționare® 
activității economice 
pe baza hotărîrilor 
Congresului al X-lea 

al P.O.
Peste cît.eva zile, în întreprinde

rile industriale, pe șantiere, în uni
tățile din agricultura de stat, din 
transporturi, comerț și cooperația 
meșteșugărească, în institutele de 
proiectare vor începe să aibă loc 
adunările generale ale salariaților — 
precedate de dezbateri în secții, sec
toare și ateliere. Create pe baza 
aplicării măsurilor de perfecționare 
a conducerii și planificării economiei 
naționale, stabilite de Conferința Na
țională a partidului, adunările gene
rale ale salariaților constituie o in
stituție nouă, democratică, a societă
ții noastre, o formă de participare 
activă, nemijlocită a oamenilor mun
cii la dezbaterea și rezolvarea pro
blemelor legate de perfecționarea 
continuă a . întregii activități econo
mice, de îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor de plan în fiecare unitate 
productivă.

Subliniind că adunările generale 
ale salariaților sînt expresia adînci- 
rii democratismului în viața noastră 
economică, rezul
tatul perfecționă
rii relațiilor so
cialiste de pro
ducție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
spunea în Rapor
tul prezentat la 
Congresul al X- 
lea al P.C.R. : „în 
Condițiile proprie
tății comune asu
pra mijloacelor 
de producție se 
impune, ca o ne
cesitate obiectivă, 
realizarea condu
cerii colective, 
participarea ne
mijlocită a oa
menilor muncii la 
conducerea acti
vității economice.
Crearea comitetelor de direcție și a 
consiliilor de administrație, stabili
rea obligativității prezentării dării 
de seamă în fața adunărilor gene
rale ale salariaților corespund con
dițiilor noi ale dezvoltării forțelor 
de producție din țara noastră. A- 
ceasta asigură ca problemele de bază 
ale activității întreprinderilor să fie 
rezultatul gîndirii celor mai buni 
specialiști, a întregului colectiv de 
oameni ai muncii".

Desfășurîndu-se la scurt timp după 
Congresul al X-lea al P.C.R., adună
rile generale ale salariaților vor mar
ca un moment important pe calea 
traducerii în viață a hotărîrilor adop
tate de marele forum al partidului. 
De aceea, este de maximă importan
ță ca dezbaterile din adunările ge
nerale ale salariaților să aibă Ioc sub 
semnul înaltelor exigențe și în lu
mina sarcinilor economice majore 
subliniate în Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în celelalte docu
mente ale Congresului. Dezbaterile 
trebuie să se caracterizeze prin com
petență și răspundere, să asigure o 
analiză profundă, realistă și obiecti
vă a situației economice din fiecare 
unitate, prilejuind afirmarea largă a 
inițiativei creatoare a salariaților 
pentru ridicarea calitativă și sporirea 
eficienței întregii activități econo
mice, care reprezintă o problemă 
fundamentală a construcției socialis
te în etapa actuală.

Pe ordinea de zi a adunărilor ge
nerale ale salariaților stau înscrise 
două mari puncte, esențiale pentru 
activitatea curentă și viitoare a între
prinderii — analiza activității des
fășurate în 8 luni din acest an și mă
surile necesare pentru asigurarea în
deplinirii planului pe 1969, dezbate
rea sarcinilor de plan pe anul 1970 și 
a măsurilor telinico-organizatorice de 
realizare exemplară a acestuia. Din 
capul locului, deci - ținînd seama 
de aria largă a problemelor ce vor 
face obiectul dezbaterilor și de spiri
tul de înalta responsabilitate și exi
gență în cafe se impune să fie anali
zate — apare cu toată claritatea că 
trăsătura dominantă a adunărilor ge
nerale trebuie să o constituie caracte
rul lor activ și profund de lucru, evi-
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Peste cîteva zile, 
în întreaga țară 

vor începe adunările 
generale 

ale salariaților

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit, marți la 
amiază, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar ni Republicii Popu
lare Bulgaria la București, Gheorghi

GALAȚI

Avansează construcția 
laminorului de benzi la cald

La laminorul de 
benzi la cald, aflat iu 
construcție la Combi
natul 'siderurgic din 
Galați, au început lu
crările de montare a 
utilajului în sectoarele 
termoenergetic, de ali
mentare cu apă și la 
strungăria de cilindri. 
Alte lucrări de insta
lații și montaj sînt în 

pregătire la cuptoare
le cu propulsie, zone
le intermediare și la 
liniile de laminare ale 
aceluiași obiectiv. Po
trivit documentației 
de execuție, laminorul 
de beiizi la cald — pri
mul de 'acest fel din 
țară — va încorpora 
circa 20 000 tone uti
laje mecanice, peste

tindu-se cu toată grija orice tendință 
de formalism în organizarea și des
fășurarea lor.

In pregătirea adunărilor generale 
și pentru a asigura participarea tutu
ror salariaților la dezbaterea și so
luționarea problemelor legate de îm
bunătățirea activității economice a 
întreprinderilor au loc în aceste zile 
adunări pe secții, sectoare și ateliere. 
Deosebit de important este ca comi
tetele de direcție, organizațiile de 
partid și ministerele să acorde în
treaga atenție bunei desfășurări a 
acestor adunări, stimulînd efectiv ini
țiativa maselor largi de salariați, se- 
lecționînd cu grijă problemele și pro
punerile rezultate din aceste dezba
teri, care vor fi apoi examinate în 
adunările generale ale salariaților.

Ținînd seama de experiența adu
nărilor generale precedente și de 
sarcinile importante ce revin colec
tivelor, de întreprinderi și organizații 
economice, pe baza hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidului, o im

portanță deose
bită se cuvine ă- 
cordată întocmirii 
dărilor de seamă 
pe care comite
tele de direcție 
urmează să Ie 
prezinte în fața 
adunărilor gene
rale ale salariați
lor. Dările de 
seamă trebuie să 
constituie o bază 
pentru dezbateri 
constructive, să 
examineze în pro
funzime, analitic 
activitatea econo
mico - financiară 
pe perioada care 
a trecut din a- 
cest an, să subli
nieze experiența 

și rezultatele pozitive, contribuția 
adusă de fiecare colectiv la înfăp
tuirea sarcinilor de plan. De cea 
mai mare importanță este, însă, ca 
dările de seamă să analizeze critic 
și autocritic situațiile din întreprin
deri, combătîndu-se neajunsurile care 
s-au manifestat, indicînd cauzele a- 
cestora și pe cei care poartă răspun
derea, măsurile necesare pentru li
chidarea neîntîrziată și completă a 
deficiențelor. Nu este de prisos dacă 
amintim că o maximă atenție trebuie 
acordată, în acest sens, mai ales în 
sectoarele de activitate unde, în pe
rioada analizată, s-au înregistrat ră- 
mîneri în urmă în realizarea planu
lui, în scopul stabilirii de măsuri 
eficiente pentru îndeplinirea inte
grală a planului pe acest an.

Se cere deci mult discernămînt și 
o maximă responsabilitate pentru ca 
în fiecare întreprindere, în fiecare u- 
nitate economică dezbaterile salaria
ților pe marginea celor două puncte 
aflate pe ordinea de zi a adunărilor 
generale să fie orientate consecvent 
spre soluționarea problemelor nodale 
ale activității curente și de perspec
tivă. Atît dările de seamă cît și dez
baterile — urmărind ca obiectiv cen
tral ridicarea calitativă a activității 
economice — este necesar să fie axate 
pe problemele legate de mai buna 
gospodărire a fondurilor materiale 
și bănești, folosirea intensivă a 
capacităților de producție, a forței de 
muncă și a timpului de lucru, asigu
rarea desfășurării ritmice a planu
lui de producție, investiții, import și 
export, sporirea contribuției fiecărei 
unități la creșterea producției, pro
ductivității muncii și rentabilității 
economice. z

Analizîrid cu răspundere realizarea 
planului pe anul 19G9 — an hotărîtor 
al cincinalului — adunările generale 
ale salariaților au îndatorirea să a- 
corde cea mai mare- atenție proble
melor ce condiționează direct înde
plinirea exemplară a tuturor sarci
nilor cantitative și calitative ale pla
nului pe anul în curs. Evident, tre
buie adoptate măsuri operative pen
tru realizarea ritmică a planului de

(Continuare în pag. a V-a)

Bogdanov, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a participat Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

1 000 tone construcții 
metalice interioare și 
5 500 m de conducte 
de diferite mărimi. 
Agregatul va intra în 
funcțiune anul viitor.

Paralel se lucrează 
și la construcția unui 
laminor de benzi la 
rece.

/ (Agerpres)
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I Cinci ore
contravenient

în această toamnă, Ia live
zile (Mehedinți) se• va da în I 
folosință o nouă școală. O clă- 1 
dire spațioasă, cu 8 săli de i
clasă și laborator. E rezultatul 
eforturilor conjugate ale consi- | 
liului popular și ale cetățenilor. 
Evenimentul prilejuiește o săr
bătoare. Reprezentanții obștei 
din Livezile ne-au trimis urmă
torul apel : „Locuitorii satului | 
invită toți fiii care au învățat 
primele slove la școala din I 
acest sat (și, în prezent, se gă- i 
sesc în alte localități ale țării), 
să ia parte la festivitatea de | 
inaugurare a noului local de . 
școală. Sărbătoarea va avea loc I 
in ziua de 7 septembrie' 1969, o- 
rele 9,00. Considerăm participa- 1 
rea la această festivitate ca o I 
dovadă de dragoste față de sa
tul natal, de leagănul copilăriei. | 
prilej de întîlnire cu toți cei ce . 
s-au născut in această comună".

‘Răspundeți la catalog.

A crede că răspunderea pentru circulația rutieră normală, civilizată, 
lipsită de primejdie, intră exclusiv in sarcina cutărui organ, ar fi o greșeală. 
Oricare cetățean — agent de circulație, conducător auto sau pieton — are, 
neîndoios, anumite obligații impuse de necesitatea asigurării unei depline 
securitățj, personale și publice, pe drumurile țării.

Firește, răspunderile lor sînt diferențiate. Nu ne propunem să ne 
ocupăm de toate aspectele problemei, in acest articol. Cert este că dacă 
s-ar respecta legea in spiritul și litera ei, n-am mai avea motive să facem 
constatări amare. Este, deci, justificat și 
rînd, activității celor chemați să aplice 
organele de circulație.

necesar să dăm atenție, în primul 
legea — lucrătorii de miliție din

Fără rate!
Cum controlează organele de 

resort contractele de vinzare a 
mărfurilor în rate ? Nu de alta, 
dar se pare că sistemul a de
venit, pe alocuri, prilej de afa
ceri necinstite. Recent, la maga
zinul nr. 5 de artizanat, din Ga
lați, a fost descoperită o fraudă 
de aproape 130 000 lei. Autoarea 
— gestionara Lucia Tătaru — 
încheia contracte in rate, fic
tive, pe numele unor persoane, 
de asemenea fictive. Dar măr
furile le ducea acasă in modul 
cel mai real cu putință. Este al 
doilea caz de acest fel, pe care 
îl relatăm intr-un timp relativ 
scurt. E cazul ca forurile in 
drept să renunțe la controlul... 
în rate. îl preferăm pe de-a- 
ntregul. Și cu plata pe loc 1

A plecat
un tren
din gară,

...și mulți dintre călătorii 
sîmbăta trecută ai rapidului

de
.51, 

vor fi rămas pe peroanele Gării 
de Nord. Linia de garare a tre
nului (linia 10) înscrisă citeț pe 
panou, nu a fost respectată. 
Trenul a plecat de pe linia 8. 
Nu înțelegem... gluma. Dar agi
tația, îmbulzeala și nemulțumi
rea pasagerilor le înțelegem. 
Ceea ce înseamnă că povestea 
cu rapidul 51 — șl altele ase
mănătoare — nu sînt deloc pe 
... linia elementarului respect 
pentru călători. Sînt mult 1 pe 
alături.

Aviz celor
ce avizează!

Avizarea proiectelor pentru 
aprobarea investițiilor în di
verse domenii necesită, desigur, 
un studiu competent 
fundat. Nimeni nu 
pripeala. Aceasta ar 
une serioase. Nu 
însă, de ce aceste 
dau cu întîrziere mare, 
peste limitele legale — 30 
zile. Semnalăm situația deoare
ce, se pare, că tinde să devină 
generală, lată un exemplu re
cent. Proiectul pentru țesătoria 
de bumbac de la Giurgiu a ră
mas in așteptarea avizului ast
fel: la Ministerul Industriei Con
strucțiilor — 53 de. zile ; la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini — 121 zile : la Con
siliul popular județean Ilfov, a- 
vizarea s-a prelungit cu încă 56 
de zile. Total : 230 zile ! — timp 
în care se putea executa... clă
direa propriu-zisă. Asemenea 
tergiversări nu sînt de natură 
să determine creșterea eficien
ței investițiilor, ci viceversa.

și apro- 
recomandă 
aduce da- 
înțelegem. 
avizări se 

mult 
de

Circă model?

Cu un an in urmă, semna
lam la această rubrică un caz 

. petrecut la Merișani-Argeș, cu 
titlul „Noutăți la Telefoane". Se 
relata, că din lipsă de asistență 
medicală la Casa de naștere a 
dispensarului, mai multe femei 
au născut la... oficiul poștal de- 
alături. Ziarul nostru a primit 
atunci asigurări ferme că lucru
rile nu vor mai continua astfel. 
Iată insă că se repetă. Cetă- 
țpana E.B. a născut tot la ofi
ciul poștal. înțelegem de ce Di
recția sanitară județeană situ
ează circa Merișani printre cir
cumscripțiile sanitare model. 
Este un model de cum nu tre
buie să fie. Că dacă n-ar fi, nu 
s-ar povesti.

Problema circulației pe drumurile 
publice continuă să rămînă la ordi
nea zilei Motivele sînt de natură o- 
biectivă. Se produc, /în continuare, 
accidente care nu numai că ating pu
ternic sensibilitatea noastră — a- 

~ ceasta n-ar fi încă totul — dar afec
tează îngrijorător securitatea per
soanei și economia națională. Pentru 
că se pierd vieți omenești, se produc 
goluri în familii și se înregistrează 
mari pierderi materiale din avutul 
personal și avutul obștesc. In numele 
acestor cauze, umane și materiale, 
ne-am îngăduit să organizăm dumi
nică, între orele 16 și 21, un raid pe 
străzile Capitalei. Am săvîrșit, cu 
bună știință, tot felul de contravenții, 
pentru a constata „pe viu" reacția 
agenților de circulație, vigilența și 
fermitatea lor în greaua, dar nobila 
muncă încredințată.

Ora 15,45. Sîntem pe Calea Flo- 
reăsca. Lițigă Spitalul ' 
staționează o mașină a controlului 
circulației (Volga l.B-822). Lîngă por
tieră, trei lucrători de 
exercițiul funcțiunii. îi spun șoferu
lui nostru (om cu 20 de ani la volan) 
să „îmbrace" hainele infracțiunii. El 
ezită. Știe ce îl așteaptă. Dar misi
unea e misiune. Fără să cunoaștem, 
din interior, cum stau lucrurile, nu 
putem trage concluzii reale. Cu 
inima strînsă începem să circulăm în 
zig-zag — după ce ne asigurăm că 
nu vine nici o mașină din față sau 
din spate. Apoi circulăm pe partea 
stingă !

De trei ori am trecut pe lîngă a- 
genții de circulație. Eram uluiți de 
pasivitatea lor. Dacă toți ne-am face 
datoria astfel — nu știm unde am a- 
junge I în cele din urmă am trecut 
peste stopul dirijat automat (Calea 
Floreasca, colț cu Ștelan cel Mare) și 
ne-am văzut de drum Asupra acestui 
moment vom mai reveni.

Ora 16. Străbatem strada Mende
leev, pe sens interzis, în tot lungul 
ei, ieșind în Piața Romană. Vigilent, 
lucrătorul de miliție ne descoperă. 
Ne dăm seama după gestul de sur
prindere pe care-1 schițează. Cînd 
cotim pe bulevardul Magheru mai 
apucăm să-l zărim comunicînd prin 
telefon, pe. traseu, abaterea noastră. 
Ii mulțumesc în gînd. Vom arăta ce 
înseamnă vigilență. E omul datoriei. 
Agentul de circulație de la postul si
tuat în fața clădirii O.N.T. ’ Carpați, 
ne somează: „M-am ars" LWșnutr 
mură tovarășul meu de la volan.

■Să reconstituim dialogul dintre el 
și‘agentul de circulație.

— Actele dumneavoastră, vă rog. 
(Le ia, le consultă). Conduceți de 20 
de ani. Foarte bine. Cum se face, a- 
tunci, că circulați pe strada Mende
leev, pe sens interzis ?

— Scuzați-mă, n-am văzut...
— Veniți, mai aproape — îl invită 

milițianul, pentru a se convinge dacă 
nu a băut cumva și merge brambura 
pe străzi. Dacă v-aș amenda zdravăn, 
ce-ați zice ?

I-a făcut o morală de cinci minute 
și i-a restituit actele.

— Pe viitor să fiți mai atent. E in 
interesul dv.

Ca cetățean, am simțit satisfacție 
pentru această comportare civilizată 
a subofițerului de miliție din postul 
respectiv. în privința comportării 
atente, politicoase, demne, a lucrăto
rului de miliție s-a făcut un evident 
pas înainte — și îl consemnăm cu 
plăcere. Dar... cu duhul blîndeții 
vrem noi să reglementăm această 
nereglementată problemă a circula
ției ? Nu de puține ori lucrătorul de 
miliție manifestă timiditate în fața 
unor „mărci" de mașini, nu reacțio
nează la abatere, temîndu-se, proba
bil. să nu nimerească „un șef". O 
spunem în numele interesului gene
ral : . șef sau nu, director de insti
tuție sau orice, la volan este condu; 
cător auto și deci supus acelorași 
legi. Să-l felicităm pe agentul de cir
culație care nu se pierde cu firea 
în fața tovarășului Cutare. Sancțiu
nea la încălcarea regulamentului se 
aplică în funcție de greșeala comisă 
— și nu de persoană, vechimea la 
volan sau scuzele prezentate. Se pare 
că din regulamentul aliat în geanta 
fiecărui agent de circulație — și care 
prevede, între altele; o comportare 
civilizată și fermitate în apărarea le
gii _ se respectă, în ultima vreme, 
numai prima clauză. . ’

Ora 16,10. Nu, nu sîntem singurii 
contravenienți. în acest caz n-am 
mai discuta. Dinaintea ,restaurantu- 
lui „Dunărea" .și „Pescarul" sta
ționează, lîngă semnul „oprire inter
zisă", cinci autoturisme. Iar peste 
drum, doi agenți de circulație...

Ora 16,20. Gonim pe Calea Victo
riei, spre centru. De pe culoarul din 
mijloc, virăm brusc spre stînga, pe 
„13 Decembrie". Șoferul, om experi
mentat, mă avertizează : „Amendă 
150 de lei". Adaug și eu ; „Uite cum 
băgăm ziarul la cheltuială" I. Mili
țianul din post cere actele Le con
sultă. Nici un indiciu care să des- 
conspire acțiunea noastră. Și din nou 
se repetă - la modul cel mai civili
zat — observațiile, foarte frumoase 
pentru o greșeală săvîrșitâ într-un 
parc, pe o alee,' cînd arunci o hîrtie, 
însă cît se poate de nepotrivită (și 
de periculoasă 1) cînd este vorba de 
o asemenea abatere de la normele de 
circulație

Oare ne va fi dat să alergăm asu- 
dînd după un proces-verbal de a- 
mendă usturătoare — și în loc de a- 
ceasta ne vom alege numai cu o mo
rală bună de ora de dirigenție ?

de urgență

miliție în

Ora 17,45. Din nou pe Calea Flo
reasca. Mașina controlului circulației 
(Volga l-B-822) se află în același ioc. 
De două ore stă imobilizată, cu trei 
lucrători de miliție alăturea. în baza 
cărui raționament ? Am ascultat a- 
deseori obiecția unor cadre de con
ducere din organele de circulație i 
„Nu prea avem suficiente ma'șini"... 
Tot ce se poate — deși în ultimii ani 
dotările organelor de circulație, cu 
mașini și aparatură, au crescut sen
sibil. însă cum să nu fie „insuficien
te", cînd ne permitem ca într-o zi de 
duminică, în plin sezon turistic, cu 
un intens trafic rutier. să ținem o 
mașină cu trei agenți imobilizați... la 
umbra copacilor de pe trotuar ?

Ora 18,40. Sîntem pe șoseaua Giur
giului. în spate, la distanță regu
lamentară, ne „urmărește" o mașină 
a controlului circulației (Volga 
3-B-9379). îi spun tovarășului Ion Bo- 
teanu, șoferul nostru : „în sfîrșit, 
facem rost de o amendă serioasă. 
Mergi înainte cu maximum de a- 
tenție". Și’astfel, trecem prin stația 
de tramvai fără refugiu-pietoni, cînd 
tramvaiul staționa. (Stația Viilor). 
Ce credeți ? Mașina circulației 
a trecut și ea, asemenea nouă, 
ne-a depășit — și dusă a fost. Am 
rămas perplex. Oameni ai legii în
calcă legea 1 Am înțeles toată gra
vitatea abaterii abia atunci cînd o 
altă mașină, 2-B-1926, a zbîrnîit prin 
aceeași stație, la 20 de metri in 
urma miliției.

în dorința de a nu ne pripi în 
concluziile noastre — gîndind că 
poate mașina circulației se afla în
tr-o misiune specială — am urmat-o 
îndeaproape, pentru a vedea’ ce a 
determinat echipajul să desconsidere, 
printr-o apăsare pe accelerator, una 
dintre cele mai serioase interdicții 
de la regulament. Nimic special. Cîți- 
va zeci de metri mai încolo, pe 
Giurgiului, s-a oprit lîngă un moto- 
ciclist care avusese un mic accident 
din cauza pneului din spate — apoi 
a plecat mai înainte, „la pas".

Cu asemenea exemple de încăl
care a regulamentului circulației, de 
către cei chemați să vegheze la apli
carea lui, nu vom reuși să-i discipli
năm și pe alții. Și, slavă domnului, 
am fi avut pe cine să tragem, la 
răspundere. Chiar pe Șoseaua Giur
giului. Autoturismul 1-If-l 696 ne^a
lepășit.... în stația................ . . ..... ,... de 'tfămvăi; 

21-B-8 924. a depășit mașina dinain
tea ei, fără să semnalizeze etc. etc. 
(Mai tîrziu, autocamionul 21-Tr-l 283 
staționa... chiar pe podul Grant, să-și 
coboare pasagerii 1) Treceau mașini 
claxonînd. Nu pentru a se evita o 
situație, un accident; nu forțat de 
împrejurări, ci pentru simplul mo
tiv că șoferul voia să depășească în 
viteză, să cheme pe cineva — sau 
din cine știe ce alte motive nejusti
ficatei Claxonatul în Capitală este, 
sau nu, interzis ? Constituie, sau nu, 
o contravenție ? Plus de aceasta, mul
te mașini circulă cu viteza nepermi- 
să — sub privirile lucrătorilor de mi
liție — prin locurile marcate pentru 
trecerea pietonilor. Fiecare conduce 
după cum îl taie capul. Trist, .iar 
adevărat.

■Ora 19,30. Staționăm nu departe de 
Casa Scînteii, pe șoseaua spre aero; 
port. Un sfert de oră petrecut aici 
ne-a relevat cît de mult a crescut, în 
vremea din urmă, numărul autotu
rismelor din Capitală și — implicit 
— traficul rutier. într-un singur 
sfert de oră au trecut, spre Capi
tală, 425 de autoturisme și au ieșit 
166. Un trafic de aproximativ 35 de 
autoturisme pe minut. Ei bine, la 
ora menționată, pe porțiunea dintre 
aeroport și Casa Scînteii, pe unde 
se scurgea acest imens șuvoi de ma
șini, se aflau doi agenți de circulație 
(la podul Băneasa), în vreme ce pe 
porțiunea dintre Casa Scînteii și Ar
cul de Triumf am întîlnit nu mai 
puțin de 8 (opt) agenți de circulație 
(patru se plimbau agale, în grup, pe 
aleea din fața Muzeului Satulții). 
Sîntem departe de o repartizare ju
dicioasă, pe trasee, a agenților de cir
culație. Pe unele artere sînt excesiv 
de mulți (vezi zona de centru a Ca
pitalei), iar pe 'alte artere rutiere 
lipsesc cu desăvîrșire.

Ne vom îngădui să mai facem o 
observație. .Este vorba de calitatea 
lucrătorului. de miliție, de interpre
tarea atribuțiilor sale. Indiferent 
de domeniul, de compartimentul în 
care muncește, lucrătorul de miliție 
are pretutindeni aceeași calitate : om 
al legii, apărător al legii. Cîtă vreme 
am staționat lîngă Casa Scînteii. 

' ne-a încercat un sentiment de indig
nare. Multe mașini care intrau în 
Capitală aveau, în față și în spate, 
crengi de brad — îneît numerele nici 
nu se mai vedeau. Cum vor fi ară- 
tînd pădurile de pe Valea Prahovei 
după plecarea acestor turiști, nu-i 
greu de imaginat. De ce n-au fost 
sancționați exemplar (1-If-l 215. 
3-B-2 811) pe traseu, de către agen
ții de circulație, să nu mai molip
sească și pe alți asemenea amatori ? 
Au considerat, probabil, că este sar
cina altui compartiment de miliție.

Ora 20,35. Săvîrșim ultima, contra
venție. Din i'a[a Casei Centrale.a Ar
matei invităm patru tineri (N. Du- 
mitrache, B. Oprea, I Pleșcari și 
N. Pietrea, toți salariați Ia Între
prinderea de lucrări speciale pentru 
construcții petrochimice) și călătorim 
6 persoane în mașină, cu toate fa
rurile din față și din spate stinse, 
timp de o jumătate de oră. pe Iti
nerarul Bd. Gh. Gheorghiu-Dej,

Berzei, Știrbei Vodă, Golescu, Cos- 
monauților, Magheru, Bd. 1848, 
Splaiul Independenței, Brezoianu, 
Bd. Gh. Gheorghiu-Dej, Academiei. 
Aristide Briand, Magheru, Ana Ipă- 
tescu, Piața Victoriei, Kiseleff, Aleea 
Trandafirilor, Dorobanți, Calea Vic
toriei. Nu ni s-a întîmplat nimic.

Este de necrezut, e absurd să să- 
vîrșești, timp de 5 ore, diferite aba
teri de la legea circulației .— în Ca
pitală ! — și să nu te sancționeze 
nimeni. A trece cu vederea încălca
rea normelor, a prevederilor regu
lamentului — aceasta echivalează cu 
încurajarea.

Desigur, aspectele circulației ru
tiere sînt complexe. Am stăruit asu
pra acestui domeniu deoarece per
sistă multe deficiențe în activitatea 
agenților de circulație. Se știe însă, 
că cei trei factori principali care 
concură la o circulație normală pe 
drumurile publice sînt agentul de 
circulație, conducătorul auto și pie
tonul. Dacă n-am pomenit încă nimic 
despre conducătorii auto și pietoni, 
aceasta se datorează faptului că nu 
și-au făcut prin nimic prezentă ati
tudinea lor activ-cetățenească. Cum 
se poate să circulăm o jumătate de 
oră cu toate luminile stinse și nici 
unul din confrații de la volan, care 
treceau înainte și înapoi, să nu ne 
atragă, măcar colegial, atenția ? Cum 
se poate să comitem, cinci ore, dife
rite contravenții și nimeni, absolut 
nimeni dintre șoferi să nu sesizeze 
lucrătorului de miliție pericolul ca
re-1 prezintă o mașină care merge 
alandala ? Sîntem informați că mi
liția are un activ de cîteva mii de 
colaboratori voluntari din rîndurile 
celor mai buni conducători auto. 
Unde sînt ? Nu cumva, au și uitat că 
mai sînt colaboratori ?

Duminică a fost o zi de intensă 
circulație. Festivitățile cultural-ar- 
tistice organizate în Capitală au atras 
în parcuri zeci de mii de cetățeni. 
Cu acest prilej s-a putut constata, 
mai bine ca oricînd, că mulți bucu- 
reșteni ignoră indicatoarele de cir
culație, îngreunînd astfel (nu ușu- 
rînd 1) activitatea organelor de mili
ție pe linia circulației..

N-avem pretenția de a fi epuizat 
multiplele aspecte ale problemei cir
culației în Capitală. Dar raidul nos
tru de duminica trecută oferă un bun 

.prilej pentru a trage cîteva con
cluzii.

• Nu numărul agenților determină 
circulația normală, cu siguranță ma
ximă, pe drumurile publice, ci cali
tatea activității lor, vigilența, intran
sigența și mobilitatea agenților și 
patrulelor moto.

• Educarea cetățenilor pentru 
respectarea normelor de circulație 
nu se face numai pe calea aplicării

. sancțiunilor. Puterea exemplului per
sonal al lucrătorului de miliție este 
cunoscută. De aici și obligativitatea 
corectitudinii sale.

• Instruirea și antrenarea în fapt 
a activului de colaboratori din rîn
durile conducătorilor auto, cu prac
tică îndelungată la volan, va oferi 
miliției un serios potențial de forțe 
calificate care să contribuie sensibil 
la întronarea disciplinei pe arterele 
rutiere.

• Și, în sfîrșit, o ultimă conclu
zie, poate cea. mai importantă. Ne 
referim la fermitatea agentului de 
circulație. Să fim înțeleși : nu-i 
vorba de .a exagera, de-a înțelege 
exercitarea funcției printr-o atitudi
ne dură, brutală, de a șicana — rai
dul nostru n-a înregistrat nici .un 
caz de acest fel. Oamenii de la vo
lan, corecți, responsabili — și sînt cu 
zecile de mii — vor fi întotdeauna 
respectați. Dar dacă agentul de cir
culație va da înapoi de la fermitate 
sau va înțelege prin fermitate 
mărunte șicane care în loc să-i întă
rească îi diminuează autoritatea, 
atunci pasul calitativ, în ceea ce 
privește siguranța pe drumurile pu
blice, nu se va produce în timpul cel 
mai scurt pe care îl dorim și îl aș
teptăm cu toții.

Ștefan ZIDĂRIȚA

t 
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„Scînteii

Cu doi ani în urmă a luat 
ființă o rețea de magazine 
de prezentare ale principa
lelor întreprinderi de in
dustrie ușoară din țară. 
Scopul lor, se preciza a- 
tunci, era în ordinea im
portanței : a) cunoaște
rea și cercetarea cererii de 
consum a populației ; b) 
îndrumarea și educarea 
gustului și exigenței cum
părătorilor ; c) prezenta
rea și popularizarea măr
furilor.

De la înființarea lor a 
trecut destul timp pentru a 
fi în drept să vedem în ce 
măsură aceste magazine își 
îndeplinesc menirea. In a- 
cest scop, am vizitat citeva 
unități de prezentare. .Un 
prim popas l-am făcut la u- 
nitatea reprezentativă a fa
bricii de incălțăminte „Dîm
bovița". Ofertă destul de va
riată, deși nu pe măsura po
sibilităților. Din discuțiile cu 
personalul magazinului a 
reieșit că fabrica se intere
sează îndeaproape de soar
ta modelelor absolut noi 
și-și orientează producția si 
după rezultatele obținute 
din sondajele făcute in 
magazin. Dar, după cum 
am putut constata ulterior, 
acest magazin este o ex
cepție. Majoritatea maga
zinelor de prezentare ale 
fabricilor de încălțăminte 
nu se deosebesc cu nimic, 
prin ceea ce oferă, de cele 
din rețeaua comercială. 
Unele prezintă mărfuri de 
o vîrstă mult prea înainta
tă pentru a mai putea £1 
văzute chiar și în unită
țile comerciale obișnuite.

Cercetînd marfa expusă 
și în alte magazine de pre
zentare, aparținînd între
prinderilor din ramura 
confecțiilor, am constatat 
că fenomenul nu se locali
zează la încălțăminte. O 
fabrică al cărui potențial 
de creație < și producție 
sînt unanim recunoscute, 
cum este cea de confecții 
și tricotaje „București", în 
prezent unitatea de bază a 
recent înființatului Com
binat de confecții și trico
taje, împrumută firma sa 
unui magazin care, jude
cind după ce se vede, nu o 
reprezintă. Iată ce oferea 
sus-numitul magazin în- 
tr-una din diminețile tre
cute, în sectorul confecții 
de sezon pentru femei : 
două modele de rochii din 
tricot de bumbac, dintre 
care unul cu totul bana
lizat prin repetarea sa • în 
absolut toate magazinele de 
specialitate din țară ; 
două rochii de in, la fel de 
bine cunoscute cumpără
toarelor din alte magazi
ne, vreo două modele din 
bumbac, la fel de „inedi
te" ca și celelalte. Apoi 
cîteva modele de fuste și

alte cîteva de bluze. Nimic 
care să te țintuiască locu
lui măcar pentru un mi
nut. Plivind monotona 
prezentare, ne-am rea
mintit de strălucitele pre
zentări de modele organi
zate, cu regularitate, la fa
brică, prezentări la care 
bunul gust și măiestria se 
întrec. Aceasta să fie cu 
adevărat „fereastra" des-, 

’ chisă spre public ?
■ Nu prelungim descrie
rea. E destul să arătăm că 
și celelalte magazine de 
prezentare ale fabricilor, 
pe care le-am vizitat, a- 
veau cam aceeași înfăți
șare, cu nimic deosebită 
de aceea a unităților din 
rețeaua comercială. Așa

„Clujanei". La începutul 
lunii august, direcția gene
rală de desfacere din M.I.U. 
a dat uri nou semn de 
viață : o sinteză a rezulta
telor studiului și prospec
tării cererii de mărfuri la 
magazinele de prezentare și 
desfacere din sectorul con
fecții. Observațiile conți
nute în adresă sînt, în 
mare prirte, . prețioase. 
Totuși, ele au putut fo
losi renrezentanților co
merțului, doar la încheie
rea anexelor la contracte, 
întrucît sinteza a sosit prea 
tîrziu.

Acestea au fost singurele 
semnale primite de comerț, 
în cei doi ani de existență 
a magazinelor de prezen-

Magazinele de prezentare fi 
da

a!e industriei ușoare

FERESTRE
INFIDELE

cu
de

cum sînt organizate în 
prezent, ele nu pot con
stitui decit o' rețea para
lelă. La prima vedere, a- 
ceasta ar putea fi în avan
tajul cumpărătorului ; 
cît rriai multe puncte
desfacere, cu atît mai bi
ne pentru el : alege mai 
ușor și mai repede. Cum 
se realizează însă scopul 
pentru care a fost înfiin
țată această rețea — ace
la de a sonda părerea pu
blicului, de a-i îndruma și. 
educa gustul ?

La direcția generală de 
resort din M.C.I., unde s-ar 
cuveni să ajungă toate re
zultatele eventualelor son
daje de opilhie pentru a fi 
utilizate la contractarea 
fondului de marfă, n-am 
prea găsit . corespondență 
pe această temă,,. Tovarășul 
O. Drăgoi, director gene
ral adjunct, își amintește 
că, în urmă cu mai bine de 
un an, a primit o adresă în ■ 
care i se comunica rezulta
tul sondajului făcut de ma
gazinul de prezentare al

tare. Cu ce s-au ocu
pat, totuși, în acest răs
timp ? O scrisoare de cu
rînd primită la M.C.I. ne 
lămurește : I.C.S.T.I.—Si
biu se plînge că magazinul 
de prezentare al Fabricii 
de confecții — Sibiu, în loc 
să sondeze preferințele 
populației, s-a transformat 
în magazin de desfacere a 
mărfurilor deficitare. E- 
xemplul nu e solitar.

Ce anume a determinat 
abandonarea destinației 
lor, atît de precis contu
rată ? Tovarășul H. Lupu, 
coordonatorul activității 
magazinelor Combinatului 
de confecții și tricotaje, ne 
explică întrucîtva fenome
nele amintite : „Cifrele de 
plan ce ni se repartizează 
nu numai " ■ • ■
mari, dar 
crească de 
în 1968, de pildă, cifra re
alizată de cele două ma
gazine de prezentare ale 
F.C.T.B., trece de 20 la 
sută din volumul vînzărilor 
întregului O.C.L. Și atunci,

că sînt foarte 
continuă să 

la an la an.

ce să facem ? Lăsăm son
dajele de opinie de o 
parte și „galopăm" pentru 
îndeplinirea planului. Neîn- 
deplinirea lui ar avea con
secințe negative asupra re
tribuției salariaților noștri. 
Și, trebuie să recunoaștem, 
acest considerabil volum 
de vînzări nu-1 realizăm cu 
mărfuri deosebite, origi
nale, noi, ci cu cele cu
noscute. clasice".

La Direcția generală de 
desfacere din M.I.U. lucru
rile se cunosc : toate maga- 
zihele de prezentare fug 
după mărfuri cu vînzare 
rapidă, în vreme ce inte
resul pentru studiu, redus 
cît era, scade continuu. 
După părerea tovarășului 
Ion Farcaș, director ge
neral adjunct în această 
direcție, magazinele de 
prezentare nu-și vor putea 
vedea de rostul lor a- 
tîta vreme cît vor 
tratate, din punct
vedere al planului de des
facere, ca oricare alt ma
gazin din rețeaua comer
cială, a cărui singură me
nire este să vîndă. S-au fă
cut unele demersuri, lipsite 
de succes, către Ministerul 
Finanțelor pentru adopta
rea unor criterii mai po
trivite de încadrare a per
sonalului din aceste uni
tăți ; aceștia n-ar trebui să 
fie simpli vînzători, cum 
sînt în momentul de față, 
ci adevărați specialiști în 
studiul cererii, capabili să 
urmărească cu pricepere și 
răbdare, cu un ascuțit spi
rit de observație și în baza 
unor metode moderne, des
fășurarea procesului de 
desfacere. S-a mai propus 
și o altă variantă : să con
tinue să existe mari maga
zine de prezentare, situate 
în vaduri comerciale și 
paralel, să ia ființă niște 
unități mai mici, profilate 
exclusiv pe sondaje ale ce
rerii, încadrate cu un per
sonal corespunzător.

Este știut că exigențele 
comerțului modern impun 
o amănunțită și profundă 
prospectare a pieței, îna
inte de lansarea în pro
ducție a oricărei mărfi. Din 
informațiile primite Ia Mi
nisterul Industriei Ușoare, 
numărul magazinelor de 
prezentare va crește, ceea 
ce este pozitiv. Se pune, 
deci, cti mai multă acuita
te problema delimitării 
foarte stricte a sarcinilor 
acestor unități, a readucerii 
lor Ia profilul inițial stabi
lit și, mai ales, a creării 
condițiilor materiale nece-' 
sare, a cadrului corespun
zător pentru ca ele să-și 
justifice într-adevăr rațiu
nea de a exista.

Rodica ȘERBAN

La Expoziția Realizărilor Economiei Naționale deschisă 
în Capitală sînt prezentate și produsele întreprinderii 
„Electro-Banat", importantă unitate a industriei 
noastre socialiste.

Principalele produse ale întreprinderii sînt corpurile de 
iluminat pentru autovehicule, lămpile incandescente și 
fluorescente pentru interioare, lămpile cu incandescență și 
cele, cu vapori de mercur pentru iluminat exterior. Pe 
lîngă acestea, întreprinderea execută și corpuri de ilumi-

nat cu destinație specială, pentru locomotive, vagoane, 
nave.

Marca întreprinderii „Electro-Banat" figurează pe 400 
de sortimente, dintre care unele au un înalt grad de 
tehnicitate.

în curînd, „Electro-Banat" își va spori producția de 
faruri pentru autovehicule. Se vor produce faruri asime
trice și lămpi conform normelor internaționale.

Gh. Gheorghiu-Dej,

DE CE Vă PĂTAȚI PRESTIGIUL?

tamentul I.A.S.

SCHIMBAT DIN FUNCȚIE

M. GEORGESCU 
Odorheiul Secuiesc, 
jud. Harghita

Al. GHEORGHIU
București

mă întorc urgent In 
o soluție, de fapt ne- 
serviciile unei cunoș- 

șefului de agen-

GRAJDUL FANTOMĂ...

RECLAMAȚI! ® SESIZĂRI © RĂSPUNSURI
N-AVEȚI UN BILET ÎN PLUS ?

Recent, treburi urgente m-au mînat la Timi- 
r șoara. M-am prezentat la agenția T.A.R.O.M. 
din București pentru a-mi procura un bilet de 
avion. Dar casiera m-a privit surprinsă : „Bilete 
pentru Timișoara nu mai sînt de cîteva zile". 
Spre norocul meu, însă, la sediul agenției, s-a 
prezentat în acel moment un pasager, care 
renunțase la bilet. L-am cumpărat eu. Ajuns 
in avion (cursa din ziua de 16 aug. orele 6,00) 
am constatat cu uimire că, în ciuda afirmațiilor 
categorice repetate ale casieriței de la agenție 
— „nu mai sînt bilete" — de la București pînă 
la Timișoara circa 20 de locuri au rămas ne
ocupate. Mister 1 La Timișoara am fost însă mai 
precaut și m-am dus din timp să-mi iau 
bilet de întoarcere. Dar șeful agenției TAROM 
Palaghian, mi-a replicat și el la fel de cate
goric : „Insistați degeaba. Toate locurile pentru 
București sînt vîndute".

Fiind însă nevoit să 
București, am recurs la 
onorabilă : am apelat la 
tințe, bun prieten al . „
[ie. în cîteva minute, acesta mi-a procurat 
biletul. Cea mai bună dovadă că locurile nu 
erau toate vîndute. așa cum îmi spusese răs
picat șeful agenției.

Mă întreb : cine îngăduie salariaților de la 
TAROM asemenea practici, în dauna cetă
țeanului și a statului ? Și cine plătește pentru 
locurile rămase goale după ce au tost reținute 
„pe sprinceană ?“

Olt. „S-a stabilit — se arată în răspunsul 
Inspectoratului miliției — că cele arătate în scri
soare se confirmă, iar achizitorul Florea Mi
hăilă și-a însușit pe aceste căi ilicite suma de 
aproape 80 000 lei". Dosarul întocmit de către 
miliție a fost înaintat Procuraturii județului 
Olt. Cît va cîntări „activitatea" achizitorului 
necinstit, se va vedea Ia tribunal.

Pînă acum 4 ani, în perimetrul orașului 
Odorheiul Secuiesc se a-fla un grajd de vite 
dărăpănat al I.A.S. din localitate. Deoarece 
grajdul era o sursă permanentă de viciere a 
atmosferei, organele locale, împreună cu con
ducerea I.A.S., au hotărît demolarea lui

O dată cu demolarea s-a întocmit și docu
mentația necesară pentru scoaterea din evi
dență a acestui mijloc de bază. Aprobarea de 
rigoare a fost cerută Departamentului I.A.S 
Deși a trecut multă vreme de cînd s-au petre
cut aceste lucruri (in locul grajdului a fost ame
najat între timp un frumos teren sportiv), apro
barea n-a sosit.

Paradoxul acestei întîmplări îl constituie insă 
faptul că I.A.S plătește în continuare anual 
zeci de mii de lei drept- cote de amortizare 
pentru o clădire ce nu mai există de 4 ani. Cine 
va face bilanțul acestor pierderi ? Poate Depar
tamentul I.A.S. Da, dar în contul cui ?

cute au fost scoase la iveală și alte abateri 
mise de Gheorghe Boghițoiu. „S-a dovedit în 
multe privințe necinstit — se arată în răspunsul 
trimis redacției de către comitetul județean 
de partid — s-a comportat nedemn și neprinci
pial în relațiile cu salariații, a urmărit avantaje 
personale pe seama instituției in fruntea căreia 
a fost numit să muncească. Fentru abaterile 
grave săvîrșite el a fost destituit din funcția 
ce o deținea".

Administrația de stat Loto-Pro- ■ nelimitat, apartamente cu două și 
nosport organizează la 7 septem
brie al ll-lea concurs excepțional 
Pronoexpres care atribuie — ca 
premii — apartamente, autoturis
me și excursii. Noua „ediție" a 
concursului se va desfășura după 
aceeași formulă cu a concursului 
Pronoexpres din 3 august care s-a 
dovedit avantajoasă pentru parti- 
cipanți. Se atribuie, în număr

trei camere, cu confort de gradul 
I și autoturisme Dacia 1100 și 
Skoda 1000 M.B. Celelalte premii 
constau în 60 de excursii — cate
goria lux — de circa 6 zile, cu 
petrecerea revelionului la Buda
pesta, precum și numeroase pre
mii în bani. Se vor efectua 5 ex
trageri de cite 7 numere din 45, 
în două faze.

CIT „CÂNTĂREȘTE" NECINSTEA
O scrisoare sosită la redacție sesiza faptul 

că Florea Mihăilă, achizitor la centrul de le- 
gume-fructe Gîrcov, jud. Olt, comite o serie 
de nereguli în dauna statului și a cetățenilor 
Prin diferite procedee — folosirea în mod frau
dulos a cîntarului, mărirea tarei lăzilor de le
gume etc. — el a sustras mari cantități de 
legume și fructe pe care le valorifica pentru el ; 
le pretindea bani in plus celor ce contractau 
diferite produse etc. Sesizarea a fost trimisă 
spre cercetare Inspectoratului miliției județului

„Conducătorul unității noastre, Gheorghe 
Boghițoiu — ne-a scris Varvara Cujbă, sala
riată a Inspectoratului sanitar de stat al jude
țului Suceava — comite o serie de abuzuri în 
dauna salariaților și al bunului mers a activi
tății instituției. Sînt nenumărate cazurile cînd, 
prin diverse forme. încasează ilegal sume de 
bani Dacă cineva se împotrivește abuzurilor 
sale, este imediat înlăturat din serviciu1'.

Scrisoarea a fost trimisă Comitetului județean 
de partid Suceava în urma investigațiilor fă-

în luna ianuarie 1^68 — în baza H.C.M. 94/1960 
- m-am adresat întreprinderii de gospodărire 
orășenească Adjud, solicitînd executarea contra- 
eoet a unor lucrări de reparații a imobilului în 
care locuiesc. După mai multe amînări și tergi
versări, în sfîrșit la 11 mai 1968 am reușit să 
închei contractul cu I.G.O., achitînd totodată, 
cu chitanța nr. 622, acontul legal în valoare de 
2550 lei (circa 30 la sută din valoarea totală a 
lucrării). De la acea dată a început să mi se 
rețină în fiecare lună suma de 330 lei, reprezen- 

. tînd rata lunară. Deci, formele au fost înche
iate, banii mi s-au reținut cu regularitate în 
fiecare lună.

Ce s-a întîmplat însă cu lucrarea? Am aștep
tat zadarnic 6 luni de zile de la încheierea con
tractului fără ca cineva să se prezinte la mine 
pentru începerea reparațiilor. Apoi au venit doi 
meseriași. După cîtva timp însă au fost luați și 
repartizați la alte lucrări din altă localitate. S-a 
încheiat anul 1968, a trecut și vara anului 1969 
și reparațiile la imobilul meu n-au fost termi
nate. Iată însă că după aproape 16 luni de amî
nări, cînd costul lucrării de 8 500 lei a fost aproa
pe în întregime achitat, lucrările se prezintă 
aproape ca la început, iar materialele pentru 
reparații, după atîta timp, s-au degradat. Fără 
să mai pun la socoteală și cele 50 de drumuri 
bătute de la Sascut pină la I.G.O. Adjud care 
însumează alți 500 lei (costul trenului).

Cum poate justifica conducerea întreprinderii 
în cauză această atitudine față de un contract 
ferm încheiat ? Pentru ei nu există lege ?

Dumitru FERENȚ 
corn. Sascut-sat 
jud. Bacău
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glas acestor sentimente, ma
nifestând pentru România, 
pentru conducătorul ei.

Am văzut în gestul tinerei 
Iraniene un simbol concen
trat al legăturilor strînse, 
prietenești dintre țările noas
tre, al caldei simpatii pe care 
poporul iranian o poartă po
porului român, iar gîndurile 
noastre au fost confirmate de 
întreaga desfășurare de pînă 
acum a vizitei. Primele con
vorbiri, dintre cele dguă părți 
s-au desfășurat sub ' semnul 
dorinței de a dezvolta colabo
rarea româno-iraniană pe 
planuri multiple, în interesul 
ambelor noastre popoare. Roa
dele colaborării de pînă acum, 
care constituie un model de 
conlucrare între state cu o- 
rînduiri sociale diferite, se vă
desc din plin și oferă temei 
pentru a căuta noi căi de ex
tindere și întărire a legături
lor dintre România și Iran. La 
Tabriz se înscrie pe viitoarea 
hartă economică a Iraniilui un 
important centru industrial. 
Aici se construiește, în colabo
rare cu România, prima uzină
de tractoare din această țară. 
Miilor de tractoare românești 
care. brăzdează cîmpiile irani
ene li se vor adăuga în viito
rul apropiat alte mii ce vor fi' 
asamblate la Tabriz. Ulterior, 
tot cu concursul specialiștilor 
români, uzina va fi extinsă și 
va putea fabrica ea însăși pie
sele necesare. Un alt important 
capitol al colaborării noastre 
economice îl constituie con
strucțiile hidrotehnice din 
zona Saveh: un baraj de 60 
de metri înălțime și irigarea 
intensivă a unei suprafețe de 
douăzeci de mii de hectare. O 
zonă aridă va fi transformată 
în principala bază de produse 
agroalimentare a- Teheranului. 
Lucrările sînt într-o fază îna
intată și la complexul agroin
dustrial de la Rasht, obiectiw

DEPUNEREA UNEI COROANE
DE FLORI LA MAUSOLEUL 
LUI REZA ȘAH CEL MARE

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUȘESCU
în cursul dimineții de marți, 

președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a depus o co
roană de flori la Mausoleul lui 
Reza Șah cel Mare, întemeieto
rul dinastiei imperiale Pahlavi, 
tatăl Șahinșahului Mohammad 
.Reza Pahlavi Aryamehr.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, și de Pavel Silard, ambasa
dorul țării noastre la Teheran, pre
cum și de Soltan Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București, Mo
hammad Goudarzin. subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Aboefath Atabay, sub
secretar de stat la Ministerul Curții 
imperiale, și de alți membri ai mi
siunii de onoare acreditate pe 
lîngă șeful statului român.

La mausoleu, președintele

La mausoleul lui Reza Șah cel Mare

PRIMUL MINISTRU AL IRANULUI, AMIR ABBAS HOVEIDA, 
A PRIMIT PE ILIE VERDET, PRIM-VICEPRESEDINTE 

AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL ROMÂNIEI
I

Primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida, a primit 
marți pe Ilie Verdeț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

La întrevedere au participat Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Ion Marcu, 
director în Ministerul Comerțului 
Exterior.

La expoziția de la sediul 

Băncii Centrale
(Urmare din pag. I) 

timpuri din minele regiunilor Kho- 
rasan și Kurdistan și cu perlele 
pescuite în Golful Persic, prin da
rurile primite de la suveranii altor 
state sau de la conducătorii locali.

Cel mai valoros exponat al co
lecției actuale este considerată co
roana lui Reza Șah cel Mare, lu
crată în 1924 pentru încoronarea 
sa. Pe o calotă de purpură sînt 
montate, cu o artă inegalabilă și 
într-un desen inspirat de străve
chile motive decorative persane, 
3 380 de diamante, 5 mari smaral
de, 2 safire și 368 de perle.

O altă piesă de mare valoare a 
tezaurului este celebrul diamant 
„Daria-i-Nur“ — de 182 de cara
te — fratele geamăn a nu mai pu
țin celebrului ț<oh-i-Noor, montat 
în prezent pe coroana Marii Bri
tanii, dar care și el a făcut parte, 
cu peste două secole în urmă, din 
tezaurul Șahului Nadir. „Daria-i- 
Nur“ — în traducere „Marea Lu
minii" — se află fixat azi într-o 
montură de briliante, care îi pun 
și mai mult în valoare frumusețea. 
„Globul bijuteriilor" este, mărtu
riseau gazdele, poate cel mai pre
țios obiect de acest fel realizat 
vreodată în lume. Pe un suport 
construit din cel mai fin aur, care 
cîntărește aproximativ 40 kg, este 
montat un glob pămîntesc, încrus
tat cu peste 51 000 de pietre pre
țioase. Făurarii acestui neasemuit 
obiect de artă respectă cu fidelita
te cunoștințele geografice ale 
timpului lor (el a fost terminat în 
1869), cu ajutorul diferitelor pie
tre prețioase sînt redate contururile 

Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat de prințul Gholam Reza 
Pahlavi, fratele Șahinșahului, 
de generalul de armată Reza 
Azimi, șeful Casei militare im
periale și aghiotant general al 
Șahinșahului, și de alte persoane 
oficiale.

După depunerea coroanei de 
flori, președintele Consiliului de 
Stat și persoanele care îl înso
țesc păstrează un moment de re
culegere.

Oaspeții vizitează apoi mau
soleul înălțat în anul 1950, impună
toare construcție din marmură 
albă, în linii arhitectonice sobre, 
în complexul care constituie mau
soleul se află un muzeu în care sînt 
expuse documente, fotografii, ar
me, obiecte personale care au a- 
parținut lui Reza Șah cel Mare.

Vizitînd muzeul, șeful statului 
român a scris în cartea de onoare : 
„Cu prilejul vizitei în capitala 
Iranului — un omagiu memoriei 
lui Reza Șah cel Mare, întemeie
torul dinastiei Pahlavi'1.

A luat parte, de asemenea, Hus- 
hang Ansari, .ministrul economiei 
al Iranului.

în convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor comercia
le și a cooperării economice dintre 
România și Iran. Convorbirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

țărilor și ale continentelor. Mările 
și oceanele sînt marcate prin ver
dele smaraldelor, iar uscatul prin 
rubine, cu excepția sud-estului a- 
siatic, a Iranului și a Angliei, care 
sînt realizate cu smaralde, iar a 
Africii Centrale și de Sud — cu sa
fire. Ecuatorul, ca și celelalte 
coordonate geografice sînt trasate 
cu diamante și rubine.

în încheierea acestei interesante 
vizite. înaltul oaspete român a 
scris’ în cartea de onoare : „Ne-a 
produs o frumoasă impresie colec
ția bijuteriilor coroanei, care prin 
diversitatea și măiestria de exe
cuție a obiectelor expuse consti
tuie o vie ilustrare a minunatei 
capacități de creație a geniului 
uman în slujba artei".

Apoi oaspeții români, răspun
zînd cu plăcere invitației de a 
asista la o demonstrație de gim
nastică persană tradițională, s-au 
îndreptat spre sala de sporturi na
ționale a clubului Băncii Centrale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale române care 
îl însoțesc au urmărit cu interes 
programul prezentat de un grup 
de atleți iranieni, care a cuprins 
exerciții de îndemînare și forță, 
specifice sportului persan din an
tichitate.

La încheierea demonstrației, 
președintele Consiliului de Stat al 
României i-a felicitat pe membrii 
colectivului pentru măiestria lor 
sportivă și s-a fotografiat împreună 
cu aceștia. La rîndul lor, în semn 
de prețuire, atleții au oferit în dar 
înaltului oaspete român portretul 
Majestății Sale Imperiale, Șahin
șahul Iranului.

(Urmare din pag. I)

Salutînd participarea ca oaspeți 
la dineu a Maiestăților Lor Impe
riale, președintele Consiliului de 
Stat a spus:

„Doresc să exprim încă o dată 
mulțumirile noastre călduroase 
pentru invitația de a vizita minu
nata dv. țară. Sîntem de două zile 
în Iran și am putut cunoaște unele 
aspecte din viața poporului ira
nian. Din discuțiile pe care le-am 
purtat cu Maiestatea Voastră, din 
convorbirile pe care colaboratorii 
mei le-au avut cu primul ministru 
și cu miniștrii iranieni s-au des
prins perspective bune pentru dez
voltarea și în viitor a relațiilor 
dintre țările noastre, noi posibili
tăți pentru o cooperare fecundă în 
îmbunătățirea climatului interna
țional, în realizarea unei lumi mai 
bune, în care fiecare popor să-și

„Un nou capitol în istoria 
relațiilor deosebit de amicale 

dintre România și Iran“
ECOURI ÎN PRESA IRANIANĂ'

TEHERAN 2 — Corespondentul 
Agerpres, N. Popovici, transmite: 
„Grandioasa primire făcută președin
telui Ceaușescu", „Șahinșahul și pre
ședintele Ceaușescu subliniază impor
tanța coexistenței pașnice", „Tehera
nul urează bun venit președintelui ro
mân" — acestea sînt titlurile sub care 
presa iraniană de marți publică rela
tări despre sosirea în capitala Iranu
lui a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale.

în relatarea despre prima zi a vi
zitei, „JOURNAL DE TEHERAN" 
salută colaborarea constructivă ira- 
niano-română care constituie o ex
presie a dorinței ambelor state de a 
avea relații bune cu toate țările, in
diferent de orînduirea lor social-poli- 
tică.

în reportajul consacrat aceluiași e- 
veniment, ziarul de limbă engleză 
„KAYHAN INTERNATIONAL" pune 
accentul pe politica externă a Româ
niei. Ziarul subliniază ideile cele mai 
importante din toasturile pronunțate 
de cei doi șefi de state la dineul ofi
cial, menționînd cuvintele de înaltă 
apreciere ale Șahinșahului Iranului la 
adresa relațiilor româno-iraniene, vechi 
de cinci secole, precum și încrederea 
exprimată de acesta în evoluția con
tinuu ascendentă a acestei prietenii 
devenită tradițională.

Cotidianul citează, de asemenea, din 
cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu pasajele care se referă la 
stadiul actual al relațiilor de colabo
rare româno-iraniene, mai dezvoltate 
azi decît oricînd în trecut, precum 
și la faptul că modul de cooperare din
tre cele două țări constituie un model 
de aplicare practică a principiilor 
coexistenței pașnice dintre state cu 
sisteme sociale diferite, de colabora
re internațională fructuoasă, întemeia
tă pe încredere și respect reciproc.

Cotidianul „KAYHAN" insistă în 
comentariul său asupra evoluției fa
vorabile a raporturilor bilaterale — 
„ilustrare pregnantă a politicii in
dependente a Iranului, care își caută 
prieteni în străinătate, indiferent de 
regimul politic și social al altor sta
te". Ziarul continuă prin a releva 

poată organiza viața așa cum în
țelege el și cum o dorește, în care 
să fie asigurate pacea și indepen
dența tuturor popoarelor. Ținînd 
seama de faptul că în multe pro
bleme avem aceleași puncte de ve
dere, întrevăd cu încredere viito
rul relațiilor și cooperării româno- 
iraniene".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a toastat pentru Ma
iestățile Lor Imperiale, pentru po
porul iranian, pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre Ro
mânia și Iran.

Răspunzînd, Șahinșahul Iranului 
a spus:

„Permiteți-mi, în primul rînd, să 
vă adresez mulțumirile mele pen
tru cuvintele amabile pe care le-ați 
rostit Ia adresa poporului meu și 
a țării mele, pentru aprecierile fă
cute cu privire la afinitățile și 
punctele de vedere comune care 
există între popoarele noastre, în
tre conducătorii lor.

Ne este deosebit de plăcut să a- 
vem relații cu țări și popoare care 
sînt animate de același spirit de 
dorința de a promova cooperarea 
internațională, de a servi cauza 
progresului și — firește — intere
sele națiunilor noastre. Este deci o 
plăcere pentru mine de a constata 
că relațiile dintre statele noastre 
se dezvoltă permanent și într-un 
ritm tot mai rapid. Felicitîndu-ne 
pentru rezultatele pe care le-am 
obținut pînă în prezent, îmi ex
prim convingerea că vom găsi noi 
posibilități de a întări și mai mult 
aceste relații".

în încheiere, Șahinșahul Iranului 
a toastat pentru președintele Con
siliului de Stat și soția sa, pentru 
poporul român și guvernul său, 
pentru prietenia tot mai' strînsă 
dintre popoarele român și iranian, 
pentru înțelegere și colaborare 
internațională.

După dineu, între președintele 
Consiliului de Stat și Șahinșahul 
Iranului a avut loc o convorbire 
prietenească, plină de cordialitate.

\ \ 
preocuparea ambelor țări de a „con
solida prin toate mijloacele pacea 
și de a statornici în relațiile dintre 
state respectul principiului neames
tecului în treburile interne". Vizita în 
Iran a președintelui Ceaușescu va 
prilejui o reafirmare a acestui princi
piu și va contribui la întărirea rela
țiilor prietenești între țările noastre, 
încheie ziarul.

„PEYNGHAM ENRUZ" sublinia
ză că relațiile economice între Iran 
și România „au permis celor două 
popoare să se cunoască mai bine1 și 
să colaboreze într-o atmosferă de prie
tenie". Aceste relații, scrie ziarul, 
„pot servi drept model altor țări 
din lume, deoarece, în ciuda deose
birilor de regimuri politice, între na
țiunile noastre există respectul reci
proc care, după cum a declarat Șa
hinșahul în repetate ocazii, consti
tuie o condiție esențială a salvgar
dării păcii". Șperăm că vizita preșe
dintelui Ceaușescu în Iran va des
chide „un nou capitol în istoria re
lațiilor deosebit de amicale existente 
între România și Iran".

Ziarul „AJANG" publică un edito
rial în care se arată că „cercurile po
litice din capitala Iranului acordă o 
importanță deosebită întrevederilor 
care vor avea loc între șefii de stat ai 
Iranului și României, deoarece aceste 
schimburi de vederi vor fi urmate cu 
siguranță de dezvoltarea colaborării 
sub toate formele între cele două 
state".

Sub titlul „Iranul și România doresc 
întărirea păcii în lume. Populația Te
heranului a făcut o primire călduroasă 
oaspeților dragi ai Șahinșahului", co
tidianul „NARDE NOBAREZ" pu
blică pe prima pagină o amplă re
latare despre prima zi a vizitei, pre
cum și o fotografie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu împreună cu Șa
hinșahul Iranului.

Cotidienele „ETALAAT", „FAR- 
MAN", „DONIA", „ETEHADIE", 
„NEDAZE IRANE NOVINE" redau 
pe primele pagini fotografii de la 
dineul din 1 septembrie de la Palatul 
Nyaravan, însoțite de articole și co
mentarii în care sînt citate declara
țiile celor doi șefi de state.

La Palatul Golestan

într-o atmosferă
de prietenie și cordialitate

(Urmare din pag. I)

Corlegiul oficial aclamat de cetățenii capitalei iraniene

care se construiește de ase
menea în colaborare cu Româ
nia.

„Muncind alături cu colegii 
iranieni, împărtășindu-ne reci
proc din experiența și cunoș
tințele noastre, ne simțim aici 
înconjurați de bunăvoință, de 
caldă simpatie — ne spune 
unul dintre numeroșii specia
liști români care lucrează aici, 
în Iran, inginerul loan Tese- 
dean, șeful grupului „Service" 
pentru tractoare. Colaborarea 
economică dintre România și 
Iran se desfășoară în condiții 
excelente. Partenerii iranieni 
au avut nu o dată cuvinte de 
laudă la adresa constructori
lor noștri". La rîndul său, teh
nicianul Ștefan Radu a ținut 
să ne spună: „România este 
foarte cunoscută și îndrăgită. 
De o mare popularitate se bu
cură în Iran tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. întotdeauna, al doi
lea cuvînt după „România", 
pe care îl auzim cînd legăm 
o nouă cunoștință, este 
„Ceaușescu". Numele său este 
asociat organic cu cel al po
porului, al țării, al politicii ei 
de pace și colaborare".

Am avut prilejul să stăm de 
vorbă cu personalități ale vie
ții politice, culturale și econo
mice din Teheran. Interlocu
torii și-au manifestat cu toții 
bucuria de a-l avea ca oaspete 
în Iran Pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, au subliniat pres
tigiul pe care România 
și l-a dobîndit, și-au ex
primat convingerea fermă 
că relațiile prietenești din
tre statele noastre vor cu
noaște o întărire continuă, 
spre binele păcii în lumea în
treagă. Domnul Ardeshir Za- 
hedi, ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, ne-a decla
rat : „în concertul națiunilor 
răsună cu limpezime glasul 
României. Este meritul con
ducătorilor dumneavoastră 
care, dînd glas năzuințelor 
poporului, așează la funda
mentul politicii externe a 
statului principiile sacre ale

independenței, suveranității, 
egalității în drepturi, nea
mestecului în afacerile in
terne și externe, colaborării 
între toate popoarele și sta
tele. Prețuirea de care se 
bucură politica externă româ
nească izvorăște din consta
tarea că România respectă 
neabătut aceste principii că
lăuzitoare, că își expune cu 
fermitate punctul de vedere, 
că, intr-un cuvînt, participă 
cu un înalt simț al responsa
bilității la viața internațională. 
Majestatea Să Imperială, Șa
hinșahul Iranului, a relevat 
nu o dată că toate țările, in
diferent de sistemele lor poli
tice și sociale, pot și trebuie 
să trăiască în condiții de co
existență pașnică. Strîngerea 
legăturilor dintre Iran și Ro
mânia dovedește cu pregnanță 
că, dezvoltînd comerțul și lăr
gind colaborarea lor în dome
niile economic, social și cul
tural, statele noastre pot să 
asigure o viață mai bună po
poarelor lor".

Referindu-se la personalita
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cunoscutul om de 
litere iranian C. Shafa a ți
nut să ne spună: „Domnul 
Nicolae Ceaușescu este una 
dintre personalitățile cele mai 
proeminente ale vieții inter
naționale. Dinamismul care-l S 
caracterizează, politica înțe
leaptă și clarvăzătoare al cărei 
exponent este și — aș adăuga 
astăzi, după ce l-am văzut — 
farmecul pe care-l degajă per
soana sa sînt trăsături care, 
întrunite laolaltă, se întâlnesc 
rar".

Presa iraniană în ansamblul 
ei se face ecoul acelorași gîn- 
duri despre România, despre 
poporul român și conducăto
rul său. Aseară, la mii de ki
lometri de patrie, am privit 
cu emoție peisaje dragi din 
România. Televiziunea irani
ană a transmis, în semn de 
omagiu, un program de o ju
mătate de oră închinat țării 
noastre.

i
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ALE TEATRULUI ROMÂNESC Vi

SE NASC DIN SOLUL
DRAMA TURCIEI NOASTRE

în trei, patru săptămîni de aci 
Înainte, toate teatrele din țara noas
tră își vor începe activitatea obișnui
tă, vor ridica cortina celei de a două
zeci și șasea stagiuni de după Elibera
re. De fapt, activitatea teatrală a 
început, și încă de multișor, începe
rea activității și deschiderea stagiu
nii nefiind, după cum se știe, nici a- 
celași lucru, nici coincidente, ci suc
cesive : deschiderea stagiunii este 
momentul public, la care nu se poate 
ajunge decît prin activitatea de pre
gătiri intense, începută cu o lună, 
două înainte.

La constituirea acelei atmosfere de 
unică, dulce febrilitate a toamnei, 
făcută din nenumărate pregătiri și 
așteptări, pregătirile teatrelor și aș
teptările publicului aduc o contri
buție cu totul aparte. Deschiderea 
stagiunii este semnalul unei activi
tăți publice și colective a culturii și 
a artei de care, la noi, omul nu se 
mai poate lipsi. De aceea, pregătirile 
teatrelor, cu ușile închise, cu sala 
goală, neluminată, stîrnesc mai mul
tă curiozitate decît oricînd. Curiozi
tate care — deși activitatea de pregă
tire teatrală este a actorilor, decora
torilor, regizorilor, a acelor ce „fac" 
spectacole, ce „fac" teatru — trece 
dincolo de această fază, vizează celă
lalt moment. Omul din public, spec
tatorul de masă nu întreabă : cum 
merg repetițiile la Național ?, cine 
pune în scenă la Nottara ? sau Giu- 
lești ?, care actori din provincie vor 
juca la București? ci întreabă: ce 
se repetă la Național ?, în ce piesă 
va juca actorul X sau Y ?, ce pune în 
scenă regizorul cutare ? într-un cu
vînt : ce se va juca în noua stagiu
ne ? Cu o singură întrebare : care 
sînt operele dramatice pe care le 
vom vedea anul acesta ?

Ceea ce înseamnă că — oricît de 
iubit și de popular ar fi un actor, 
oricît de original și de năzbîtios ar 
fi cutare regizor, oricît de reputată 
ar fi o trupă — pentru public, teatru 
însemnează repertoriu. Pentru ma
rele public care — numai el — a fă
cut să se nască teatrul, îl face să 
trăiască și îl poate ucide, această 
colosală ramură a artei este, în esen
ță și în ultimă instanță, o poveste li
terară. Paradoxul teatrului este de 
a opera cu o mie de farmece, de a 
lupta cu o mie de vrăji, de a se de
vota cu o mie de sacrificii, pentru a 
duce și depune în sufletul spectato
rului, și în. amintirile acestuia, un 
strop din ceva care nu e al lui, al 
teatrului, ceva care nu e el ; un strop 
de valori spirituale, cuprins într-o 
ficțiune de cuvinte. De aici, de la 
purtarea mesajului,- de. la misiunea 
transmiterii, începe teatrul, și exis
tă, și crește, și se afirmă, numai cit 
îi cere și îi îngăduie forța acestui 
strop : e o plantă vie, o floare stră
lucitoare dar efemeră, condiționată 
ți cpmandată, din adine de solul ope
rei dramatice și de chimia ei, de me
sajul acestora, adresat universului.

Publicul știe aceasta, o simte, ori
cît, prin reacție imediată, ar părea 
stăpînit de impresiile teatrului, ale 
spectacolului : cele durabile sînt ale 
operei dramatice, ele rezistă, ele ac
ționează asupra sufletului, ele îl mo
difică.

De aceea, a vorbi despre reperto
riu este totdeauna actual, cu atît mai 
actual in ajunul deschiderii de stagiu
ne. Și este totdeauna util. Și, uneori 
în mod acut, necesar.

Ca în acest moment, de pildă.
De ce, în acest moment ? Ne aflăm, 

oare, într-o criză a teatrului — res
pectiv a dramaturgiei sau a specta
colului, sau a amîndurora — sau mă
car în perspectiva unei crize ? Nici 
gînd. Ne aflăm, dimpotrivă, în- 
tr-o fază de strălucită afirmare, mar
cată de o lungă și variată serie de 
succese, în ambele planuri, care s-au 
produs în modul cel mai firesc, pen
tru a dovedi tuturor,_ dinăuntru și 
din afară, că însăși linia de, dezvol
tare a teatrului nostru din ultimii 
douăzeci și cinci de ani — linia tea
trului socialist — a fost cea bună, 
cea sănătoasă, cea fecundă. Singura 
posibilă, singura bună, sănătoasă' și 
fecundă. Cine cunoaște, cit de cît, 
fenomenul teatral occidental, cine îl 
cunoaște în triplul său aspect: so
cial, ideologic și estetic, știe ce se 
numește o criză, a teatrului, și poate 
face comparații concludente. (Am par
ticipat, de curînd, împreună cu alți 
doi oameni de teatru români, Ia. o 
conversație difuzată pentru posturile 
de radio franceze, purtată cu doi 
oameni de teatru ai Franței, — din
tre care unul, scriitor, dramaturg cu
noscut, ziarist talentat și inteligent, 
șef al unei importante emisiuni cul
turale a radiodifuziunii franceze — 
și îmi pare rău că românii nu au 
putut auzi și ei, cu urechile lor, cu
vintele, și mai ales tonul, cu care 
acești francezi vorbeau despre situa
ția de astăzi, de criză absolută, a 
teatrului francez). Nu avem, așadar, 
momente de îngrijorare, și nu vom 
avea, atîta timp cît vom rămîne sta
tornic credincioși liniei noastre, și 
atîta timp cît vom rămîne stăpîni cu 
capul limpede pe succesele noastre, 
cît timp nu le vom îngădui să ne 
amețească prin înșelătoare cîntece de 
sirene.

Aici, e-aicl — cum s-ar spune. Ce 
e cu aceste reale, incontestabile 
succese ?

Dacă teatrul nostru a progresat, 
dacă el s-a dezvoltat în ritm și pro
porții absolut vertiginoase, aceasta 
s-a produs în sfera unui imens fe
nomen social, cu factori comuni pen
tru toate domeniile civilizației so
cialiste. Unul dintre acești factori a 
fost culturalizarea de masă, crearea 
unui public consumator de cultură 
și artă, a cărui cantitate numerică 
este formidabilă, niciodată imagi
nabilă în trecut, și a cărui calitate 
specifică este determinată de pece
tea spirituală a nașterii sale, de di
recția formării sale : direcția idea
lului popular și socialist. Pe fondul 
existenței, greutății și exigenței a- 
cestui public, s-au înfiripat și s-au 
afirmat excepționalele succese ale 
teatrului nostru. Cine nu pricepe 
acest lucru, sau cine-1 uită, este în 
mod fundamental supus greșelii, ră
tăcirii. Publicul acesta a iubit tea
trul cu o enormă pasiune, cu o 
adîncă (mult mai adîncă decît se ad
mite și se crede) înțelegere, cu o ge
neroasă îngăduință, dar nu cu dis
pensă totală și cu poliță în alb, fără 
termen. Cîteva memorabile prăbu
șiri de piese și de spectacole, de-a

Radu POPESCU

vielungul anilor, depun o mărturie 
în acest sens.

Or, publicul acesta s-a legat _. 
teatru, și l-a ridicat acolo unde e, 
prin dramaturgia română. Nu desi
gur, în sensul că publicul nostru 
n-ar iubi pe Sofocle și pe Shakes
peare, pe Ibsen și pe Cenov, sau pe 
Eugen Ionescu și pe Frish. Dar in
stinctul lui și conștiința lui îi spun 
că numai dramaturgia română îi va 
da, prin teatru, răspunsul și satis
facția pe care le caută mergînd la 
teatru Peste asta nu se poate trece, 
chiar dacă toți dramaturgii lumii ar 
fi de talia Iui Sofocle și a Iui Sha-

de

puncte de vedere

kespeare, și dacă teatrul nostru ar 
putea culege zilnic, din cele patru 
zări ale universului, numai Antigona, 
Hamlet, Faust, Fedra etc., etc. Dra
maturgia română e sufletul său, și 
oglinda sa, limba sa tainică, nu nu
mai lexicală, duhul său de viață mo
rală.

Dar conștiința și instinctul publi
cului îi mai spun ceva. Și anume, 
că el nu "poate ajuta teatrul însuși 
— care l-a ajutat și îl ajută pe el 
atît de mult —, nu-l poate ajuta și 
împinge pe calea înfloririi sale, de
cît cerîndu-i, impunîndu-i, să se 
dezvolte pe solul dramaturgiei ori- , 
ginale. El simte, el știe, că actoria 
românilor, regia 
grafia românilor, 
spectacolul, teatrul românilor, 
vor fi 
nu se vor deosebi și afirma prin spe
cificul lor, decît în albia dramatur
giei române. Putem avea actori ge
niali, putem avea regizori străluciți,

românilor, sceno- 
într-un cuvînt

- . nu
românești și române, adică

putem avea scenografi hipertalentați 
' — spectacol, teatru românesc, nu pu

tem avea decît atît timp cit cresc și 
vor crește organic, din solul drama
turgiei românești. Există un proces 
de înlănțuire firească, de ordonare 
naturală a fenomenelor, care spune 
publicului nostru că nu trebuie pusă 
căruța înaintea cailor, și că nu dra
maturgia trebuie să se dezvolte în 
albia spectacolului (fenomen care 
și-a arătat și își arată semnele în 
unele forme ale dramaturgiei noas
tre), ci că spectacolul, teatrul, care 
are funcția de transmitere, de comu
nicare, trebuie să se dezvolte în al- 
bia dramaturgiei. (Din punctul acesta 
de vedere, nu pot să nu subscriu la 
cele" scrise acum cîteva zile, tot în 
coloanele „Scinteii", de către Pau! 
Everac, și să nu mă îngrijorez, cum 
am mai făcut-o adeseori, de feno
menul „autonomizării spectacolu
lui", cum îl numește și îl denunță 
el, cu o rece vehemență).

Și iată cum revenim la problema 
repertoriilor...

în ajunul deschiderii stagiunii, e 
absolut necesar să subliniem, să o 
subliniem cu toții, că treapta actuală 
a dezvoltării teatrului românesc im
plică, impune, cu un limpede și răs
picat imperativ, o mai intensă con
centrare a întregii noastre vieți tea
trale asupra dramaturgiei românești. 
Problemă arzătoare și complexă, în
tre toate, mult mai complexă decît 
toate problemele teatrului și alB 
spectacolului, care nici ele nu sînt 
simple. Căci avem, desigur, 
blema dramaturgiei trecutului 
suflul care a inspirat-o, și cu cel pe 
care noi înșine.i-1 putem încă inspira 
— și avem problema dramaturgiei 
de actualitate — cu suflul care o in
spiră, și care nu poate fi decît unul, 
al nostru al tuturor, și al teatrulu’ 
în primul rînd. Aci răspunderea e 
în primul rînd a dramaturgilor, după 
cum și meritul va fi, în primul rînd. 
al lor.

Știu dramaturgii noștri ce drama
turgie așteaptă de la ei publicul nos
tru la acest început de stagiune, că
ruia timpul i-a dat două atît de mari 
aripi : lucrările Congresului al X-lea 
și vîrsta de douăzeci și cinci de arii 
de viață socialistă, de luptă și creație 
socialistă, de ideal socialist ?

Să nădăjduim că știu și că' ne-o 
vor dovedi chiar în această stagiune.

■

In Capitală și în țară a con
tinuat seria spectacolelor susți
nute de diferite ansambluri 
participante la Festivalul inter
național de folclor „România 
•69".

La 
Sala 
care 
tatori. Au evoluat ansamblurile 
„Correvrots — Vaudes" din Cor- 
ravilliers (Franța), „V’olna" 
(R. P. Mongolă), „Rzeszowiacy" 
din Mielec (Polonia), din De
brețin (Ungaria), „Rovesnic" din 
Stavropol (U.R.S.S.) și „Junii 
Sibiului".

Tot în Capitală s-au prezen
tat în fața publicului ansamblu
rile Societății .engleze de cîn
tece și dansuri populare „Cecil 
Sharp" din Londra, „Danzerini 

.di Lucinico" din Frioul — Go- 
rizia (Italia), și „Prahova" din 
Ploiești — pe scena teatrului de 
vară Herăstrău, iar „Joza Vla- 
hovic" din Zagreb (Iugoslavia), 
ansamblul folcloric tunisian și 
„Poienița" din Brașov — pe 
scena teatrului de vară „23 Au
gust".

Pe litoral, la Techirghiol și 
Eforie Nord au prezentat pro
grame ansamblurile „Zemplin" 
din Mihalovce (Cehoslovacia), 
„La Farandole" din Courtepin 
— Fribourg (Elveția) și ansam
blul de dansuri al regiunii Gera 
(R.D. Germană).

In stațiunea Mamaia, specta
torii au putut urmări evoluția 
ansamblurilor „Ivan Vazov" din 
Sofia (Bulgaria), „Vsacan" din 
Vsetin (Cehoslovacia), din Karls
ruhe (R. F. a Germaniei) și 
„Balada" din București.

De asemenea, interpreta an
samblurilor „Pajottenland" (Bel
gia), „Canterini Nicastresi" (I- 
talia) și ansamblului folcloric din 
Bistrița Năsăud au 
uzele spectatorilor 
viște.

București, a avut loc la 
Palatului un spectacol la 

au participat 3 000 de spec-

primit apla- 
din Tirgo-

★

Marți seara a 
Opera română un 
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă în cin
stea participanților la Festivalul 
și concursul internațional de
folclor „România ’69“

Programul, susținut de An
samblul de cîntece și dansuri al 
armatei și de interpreți de sea
mă ai primei noastre scene liri
ce și ai Teatrului de operetă a 
cuprins lucrări corale și vocal- 
instrumentale din repertoriul 
muzicii ‘culte românești de in
spirație folclorică. (Agerpres)

avut loc Ia 
spectacol or-

Folclorul și societatea
contemporană

Legat de Festivalul și 
concursul internațional de 
folclor „România '69", în
tre 1—4 septembrie se des
fășoară la București un co
locviu de dezbateri științi
fice asupra funcției sociale 
și culturale, pe care folclo
rul o exercită sau o poate 
exercita în complexul cul
turii contemporane a po
poarelor. La acest colocviu 
participă specialiști din 
țara noastră și din străină
tate

Splendoarea concursului 
Internațional și. a manifes
tărilor prezentate pe scenă 
largă, în fața unui mare 
public, de diferite ansam
bluri și talente individualc- 
din numeroase țări, remar
cabilele spectacole de cîn
tec și dans, parada portulu' 
național etc., sînt nu nu
mai un prilej de încîntare 
artistică, dar și unul de a- 
profundare științifică a im
plicațiilor integrării fol
clorului, a artei tradiționa
le, în viața societății avan
sate din epoca noastră.

Nici unul- din festivaluri
le internaționale de folclor 
n-a fost însoțit de vreun 
simpozion sau colocviu 
de discutare și inter
pretare științifică a fapte
lor folclorice. Prin noua 
formulă, se remarcă în mod 
clar importanța actualului 
Festiva] și concurs inter
național în contextul mani
festărilor similare din stră
inătate. De altfel, prezența 
sesiunii științifice pe agen
da de lucru a unui festival 
nu este izolată, ea făcînd 
parte dintr-un șir întreg de 
alte tablouri folcloristice, 
cu caracter național sau in
ternațional, desfășurate în 
ultima vreme în țara noas
tră, cu sprijinul organelor 
de partid și de stat, al co
mitetelor județene pentru 
cultură și artă. Festivalul 
cântecului popular româ
nesc „Maria Tănase" la 
Craiova, în mai, însoțit de 
o sesiune științifică, Coloc
vii brașovene în Țara Bir- mează aci un tot organic,
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sel, în iulie, precum șl re
centul Congres al Societă
ții Internaționale pentru 
cercetarea narațiunilor 
populare, ale cărui lucrări 
de importanță deosebită au 
avut loc în Capitală, între 
26—31 august. Este vorba, 
deci, de un moment de o 
amploare folcloristică rar 
întîlnită, și aceasta se da- 
torește în mare măsură e- 
fortului științific de a in
terpreta just folclorul și a 
găsi căile cele mai potrivite 
pentru integrarea organică 
a unora din valorile sale 
tradiționale în complexul 
civilizației moderne.

Este limpede că mersul 
înainte al civilizației nu 
poate.fi oprit de forme tra
diționale de viață și cul
tură. Epoca pietrei, în ci
vilizația umană, n-a oprit 
apariția aceleia a bronzu
lui și nici aceasta pe cea a 
fierului. în condițiile in
dustrializării 
intate, ar 
țin ciudat 
citori intrînd 
fabricii în costume națio
nale. De fapt, portul națio
nal, așa cum a apărut în 
parada costumelor, nici în 
viața satului n-a fost între
buințat decît în momente 
de sărbătoare și el s-a 
menținut ca atare în multe 
părți. Uneori este indes
tructibil legat de un act 
folcloric. Este de necon
ceput, de pildă, jocul tropo
tit al oșenilor fără portul 
lor cu ițari largi, pălăriuțe 
caracteristice și tolbe, în 
notele unei muzici de o 
simplitate cuceritoare; după 
cum nimeni nu poate 
concepe hora suavă, plină 
de poezie, a fetelor de la 
Căpîlna, jucată în costume 
de balerine. Dans, port, 
cîntec plin de gingășie, for-

moderne îna- 
fi 

să
cel pu- 

vezi mun- 
pe poarta

transmîs și intrat cu fru
musețea lui tipică în con
știința poporului. De ase
menea, înlocuirea, bunăoa
ră, a plugului cu boi cu un 
tractor, în Plugușorul, ar 
însemna, pentru publicul 
românesc, luarea în derî- 
dere a vechiului obicei.

Aceasta denotă că anumi
te manifestări folclorice își 
păstrează intangibil valoa
rea de spectacole populare 
tradiționale. Ele și-au pier
dut funcția de altădată, dar 
și-au păstrat frumusețea și 
atracția pentru popor. Jocul 
călușarilor sau Plugușorul 
au avut în vremuri înde
părtate o funcție magică, de 
vindecare a unor boli sau 
respectiv de dorința rea
lizării belșugului. ~ 
g^esiv, ele au 
să însemne însă 
dihnire a spiritului 
au devenit simple ____
cole cu funcție estetică. în 
acest sens sînt percepute în 
epoca modernă de masele 
populare și-și perpetuează 
existența actelor folclorice. 
Poporul a lăsat și lasă sin
gur la o parte sau trans
formă ceea ce nu mai co
respunde cu cerințele și 
idealurile vieții lui.

Dar, de multe ori, civi
lizația (sau mai de grabă 
moda) a subminat și a înlo
cuit elemente folclorice de 
valoare, cu altele care nu 
erau în fapt superioare. 
Dansurile populare, prin 
mișcare, dificultate, artă, 
nu sînt cu nimic mai prejos 
decît cele zise „moderne". 
Costumul național dispune 
de mai multe elemente ar
tistice și este mai scump 
(și aceasta este o cauză a 
dispariției) decît cel pro
dus industrial. Subminarea 
valorilor folclorice s-a pe
trecut în special în țările 
Europei apusene, într-o

Pro- 
început 

o o- 
și anoi 
specta-

vreme cînd aceste valori 
nu intraseră în atenția pu
blică și nu se bucurau de 
nici o 
țifică.
Europa orientală și sud- 
estică fondul folcloric și-a 
păstrat multă vreme vigoa
rea și a atins înalte trepte 
artistice. Vitalitatea lui se 
vede și în reînvierea unor 
obiceiuri, părăsite o vreme, 
la cel dintîi semnal de re
luare. Astfel, ceremonialul 
secerișului și al cununii, cu 
o mare răspîndire în trecut 
în Polonia (cunoscut și la 
noi), reluat în anii con
strucției socialiste, a deve
nit o mare manifestare a- 
nuală de stat. Iar obiceiul 
junilor din Scheii Brașovu
lui, repus pe picioare în 
ultimii ani, capătă o stră
lucire mai mare chiar de
cît în trecut. Aceasta se da- 
torește faptului că aseme
nea obiceiuri trăiau încă 
puternic în conștiința ma
selor și n-a fost nevoie de
cît de un gest ca ele să 
renască și să se dezvolte.

Cîntec, dans, port na
țional în sărbătoare și în 
manifestare folclorică, cul
tură materială 
linii artistice 
ceramică etc.) 
actualmente la 
datorită valorii 
susținerii organelor de par
tid și de stat, locul organio 
în complexul vieții și cul
turii contemporane, lucru 
care se petrece și la alte 
popoare. Colocviul științific 
care se desfășoară acum la 
București încearcă tocmai 
să găsească și să lumineze 
modalitatea de integrare a 
folclorului în civilizația 
contemporană, să valorifice 
anumite creații folclorice și 
să indice mijloacele de păs
trare a 
popular, 
colocviu 
program 
toată atenția și lauda.

susținere știin- 
In schimb,- în

populară în 
(construcții, 
își găsesc 

noi în țară, 
lor înalte și

stilului autentio 
De aceea, acest 
folcloristic, cu un 

bogat, merită'

cinema

americană, hold-up 
banditesc pentru a

• Dragostea unei blonde : MUNCA — 
20.
• Ultima tură : BUZEȘTI — 18.
• O chestiune de onoare : BUCEGI
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18, la grădină — 
20. LIRA — 15,30 ; 18. la grădină —
19.30, ARTA — 9—16 în continuare ; 
18,15, la grădină — 20.
• Străin în casă : UNIREA — 15,30. 
la grădină — 19,30.
• Tn orașul „S“ : UNIREA — 18.
• Creola, ochli-ți ard ca flacăra : 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15 ; 20,30,' GIULEȘTI — 15,30 ; 18 :
20.30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 20.
• Maica Ioana a îngerilor : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Prințul negru : DRUMUL SĂRII
— 15 : 17,30 ; 20.
• Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X și banda „Trei cîini
verzi" : VOLGA — 9.30—15.45 în con
tinuare ; 17,15 ; 20,30, RAHOVA —
15.30, Ia grădină — 19,30
• Bun pentru serviciul auxiliar : 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Expresul colonelului von Ryan : 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
• Fata din parc : VIITORUL — 20,30.
O Tinerețe fără bătrînețe : MIORIȚA
— 9,15 ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20.15.
• A trăi pentru a trăi : POPULAR — 
15,30 ; 19.
• Căsătorie din Interes : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Aruncați banca în aer : VITAN 
15,30, la grădină — 19,30.
• Apele primăverii : VITAN — 18
O Armata „Codobaturilor" din nou 
luptă : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Adio, Gringo : CRÎNGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20,15.
• Alexandru cel fericit : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

My fair lady : PATRIA —
16.30 ; 20,15.
• Soarele vagabonzilor : REPUBLICA
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, STADIONUL DINAMO — 
20 ; ARENELE ROMANE — 20.
• Tigrul : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la 
grădină — 20. GRĂDINA DOINA - 
19,30.
• Cavalerii aerului : VICTORIA —
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 : 
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Căsătorie în stil Italian : GRĂDINA 
MOȘILOR — 19.30.
• Totul de vînzare : CENTRAL —
8.30 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Singurătate tn doi : CENTRAL — 
21.
• Dragoste la Las Vegas : LUMINA
— 9—16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
DACIA — 8,30—21 în continuare.
• Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
• Noaptea generalilor : DOINA — 
11,15 ; 13,45 ; 16,30 ; 20.
• Un bărbat și o femele : UNION —
15.30 ; 18.
• Din plictiseală : UNION — 20,30.
• Rapsodie dobrogeană ; Ripa roșie ; 
Portret și pictură militantă tri opera

Ia 
în

In engleza 
seamnă atac 
fui. Termenul nu definește și scopul 
în care se efectuează jaful ci nu
mai delictul în forma lui atît de bi
necunoscută dincolo de ocean, incit 
a căpătat și consacrare lingvistică. E- 
vident, în viață, cei care-l comit țin
tesc spre o rapidă îmbogățire ilicită. 
Pentru cineaștii care au făcut din 
hold-up un spectacol al ecranului 
(cultivindu-l într-atît incit a deve
nit un gen cinematografic), acest scop 
nu este obligatoriu. Eroul filmului 
„Soarele vagabonzilor" realizat de că
tre regizorul francez Jean Delannoy 
în 1966 o spune categoric : „Nu mă 
interesează banii, ci reușita". Care 
este atunci rațiunea de a fi a unor 
astfel de filme ?

Intr-un studiu intitulat „Douăzeci 
de ani de hold-up pe ecran" de Ro
land Lacourbe, căruia revista de spe
cialitate „Cinema 69“ îi consacra re
cent trei numere succesive, autorul 
ajunge la o concluzie care merită ci
tată : „Material" relativ lesne de ex
ploatat, filmul de hold-up traduce, 
în plus, de o manieră simbolică, am
bițiile intime ale mecanizării inuma- . 
ne. El poartă cu. sine întreaga ambi
guitate din ce in ce mai evidentă a 
moralei noastre". S-ar părea deci că, 
dincolo de atracția sigură de public 
de care dispune o spargere pe e- 
cran, relatarea condiției etice reale 
din mediul care oferă temei de inspi
rație cineaștilor, este implicită filme
lor de gen. „Soarele vagabonzilor" se 
dispensează însă și de această rigoa
re. Și iată cum.

Cel supranumit odinioară „Rafina
tul" — eroul acestei pelicule — a 
devenit un om cu stare, patron de 
local, e căsătorit cu o intelectuală, 
duce o viață calmă, armonioasă, a- 
vînd o bună reputație și chiar o no
bilă pasiune : este cineamator. 
Ideea de â comite cu orice preț o 
spargere la sediul băncii de vizavi, 
îi devine însă țel. Nici averea și nici 
vîrsta respectabilă nu-l potolesc : to
tul este manifestarea unei vocații ce 
se cere împlinită. Eroul acționează 
metodic pregătind hold-up-ul care a- 
vea să devalizeze „Banca Nordului" 
de cinci sute de milioane de franci, în- 
tr-o singură dimineață. Are ca ajutor 
direct pe americanul Jim, o veche cu-

noștință, prototip al gangsterului dur 
care ucide cu precizie sau smulge 
mărturisiri cu lampa de benzină. In 
tentativa sa de a rivaliza cu cineaștii 
genului de peste ocean, Jean De- 
lannoy pune la dispoziția atacatori
lor și tehnică și fantezia disimu
lării. Dezvoltind pregătirea și înfăp
tuirea hold-up-ului, Delannoy tin
de să obțină complicitatea spectato
rului pentru această „muncă bine fă
cută" împotriva legii, care ar vrea 
s-o facă vulnerabilă. . Idealiza
rea spărgătorului de vocație atinge o 
veritabilă culminație pe două coor-

eroul este ferecat chiar în seif-ul de 
unde furase. Imagine simbolică, de 
încheiere, care insă nu poate anula 
logica și impresia celor precedente : 
descoperirea hold-up-ului nu este in 
primul rînd opera poliției ci a intim
idării,- in care „slăbiciunea femeiască" 
și-a jucat și de astă-dată rolul, pe 
cînd moartea lui Jim este învăluită 
intr-un tragism romantic, potențat de 
farmecul acestui actor frumos care 
este Robert Stack. E lesne de recu
noscut corolarul poetic pe care De-, 
lannoy a vrut să-l dea loviturii în
făptuite de dragul și spre elogiul pro-
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pasiune :

donate : cea dinții, care il raportează 
unei bande de șantajiști ale căror ac
țiuni apar- josnice numai pentru că 
vor să-i smulgă captura obținută cu 
atîta trudă și risc.; a doua, comple- 
tîndu-i portretul de om care, în me
diul său, conservă o exemplară ți
nută morală, se relevă nu numai prin 
exaltarea devoțiunii pentru Jim cit, 
mai ales, pentru familie : cînd șan- 
tajiștii ii răpesc soția, eroul este gata 
imediat să renunțe la fabuloasa pra
dă numai pentru a o salva.

Aparent, acțiunea se termină cu 
izbinda legii și a celor care o apli
că : banii sint descoperiți, Jim sfir- 
șește rănit mortal la volanul mașinii 
cu cart încearcă tă se salveze, iar

fesiei, iar nicidecum denunțarea ac- 
tuluif antisocial (care ar fi presupus 
in chip firesc competiția infractori
lor cu dificultățile crescînde create de 
urmăritori, din clipa ieșirii cu prada 
pe ușa băncii, pină la descoperirea și 
pedepsirea lor). Estetica acestui film 
de hold-up se bizuie, așadar, in pri
mul rind pe explorarea de minuție 
documentară a pregătirii și execută
rii spargerii, pigmentată cu momente 
necesare de „suspense", umor com
pensatoriu, apoi ambianță de bistrot. 
scene senzuale de circumstanță in 
care-și prezintă atracția insinuantă 
Margaret Lee, urmăriri între bandiții 
rivali și o bătaie în stil american, a- 
dică tot ceea ce rețeta genului pre-

De la grupul

agricol
nr. 2 Craiova

Recrutează candidați pentru 
școala postliceală cu durata 
de pregătire de doi ani la 
specialitățile :

— Construcții hidrotehnice
— Hidrotehnică agricolă 
înscrierile se fac pină la

data de 22 septembrie a.c. la 
sediul școlii.

Concursul de admitere va 
avea loc între 24—30 septem
brie a.c.

Obiectele la care se 
concursul de admitere

— Matematică — scris 
oral

— Fizică — oral.
Orice relații suplimentare 

se dau la sediul școlii, str. 
Brestei nr. 97, telefon 11428.

vede ca menu vizual, de succes. De
lannoy își pune experiența in joc, dar 
numai atît nu este de-ajuns, pen
tru ca această „mașină bine unsă" — 
cum numea un critic occidental pro
dusul de gen — să nu se rotească în 
gol". Căci, unui atare spectacol al 
furtului ii este necesar și talentul ac
torilor. Or, tocmai aici se vădesc ru
tina comercială, greu evitabilă, a 
produsului.

Incercind trecerea rapidă de la 
perspicacele comisar Maigret de 
partea cealaltă a baricadei, Jean Ga- 
ț>in pare mai curipd la o repetiție 
de acomodare cu tipul răufăcătoru
lui modern, decît în posesia rolului. 
Jocul său caută sprijin in acțiunile 
personajului dar ii exprimă cu o mi
mică neconcludentă comportările ca
racteristice.

Prezența in repertoriul cinemato
grafelor noastre a filmelor de hold-up 
— care au început să se înmulțească 
de la o vreme — nu poate fi. desi
gur, refuzată ab initio. Accentele de 
critică socială din „A fost cîndva 
hoț" sau umorul copios 'al unei co
medii satirice ca „Șapte oameni de 
aur" oferă temei pentru includerea 
lor intr-un peisaj cinematografic cu
prinzător și prin varietate de gen. To
tuși, cu riscul de a mi se spune că 
mimai moraliștii rigizi și ipocriți sînt 
de părere că un film poate naște de- 
licvenți, socotesc nocivă această osten
tativă și mediocră apologie care 
înnobilează, aureolează, pină și in ti
tlul nostalgic — „Soarele vagabon
zilor" — aptitudini omenești, puse to
tal in slujba răului. Să nu comercia
lizăm in prețul biletului de 
cinema exemplul răufăcătorului bine 
instruit. Criteriile etice și răspunde
rile noastre educative, pe care le ma
terializăm și prin alcătuirea reperto
riului cinematografelor, pretind o se
lecție conștientă de valori. In nici 
caz, acumularea de hold-up-uri 
ecran nu va aduce spectatorului —
orice virstă — peneficii morale in 
spiritul concepțiilor umaniste promo
vate atît de arta pe care o creăm, 
cit și de cele mai de seamă opere 
ale ecranului mondial.

un 
pe 
de

Eugen ATANAS1U
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lui Gh. Tatarescu; Anul trecut 
Brașov : TIMPURI NOI — 9—21 
continuare.
• Omul momentului : FEROVIAR
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 20,30,
MELODIA — 9 ; 11,15 ; ; 16 ;
18.15 : 20,30, MODERN - 11,45.:
14 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45.
O Vîrsta ingrată : EXCELSIOR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURO
RA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la 
grădină — 20, FLAMURA — 9l; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20.
o Sherlock Holmes : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9—17 în continuare, la grădină — 
19,15.
O In umbra coltului : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; " 
FERENTARI t- 15,30 ; 18 ; 20,15
• Neîmblînzlta Angelica : BUZEȘTI
— 15,30, la grădină — 19.30. MUNCA — 
16 : 18.

20.

în

• Teatrul satiric 'muzical „C. 
nase“ (sala Savoy) : 
(grădina „Boema") : 
Stroe ! — 20.

Tă-
Birlic — 19,30 ; 
Nu te lăsa.

se aude o trom-• Teatrul Mic : Cînd
petă — spectacol prezentat de for
mația de estradă și varietăți a An
samblului de cîntece șl dansuri al 
Armatei — 20.
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10,00 — Limba franceză (reluare). 
10,25 — Ce-ați dori să reVedeți ? spec
tacolul de teatru „Oameni sărmani". 
Adaptare pentru televiziune de Ion 
Barna după Dostoievski. Distribu
ția : Leopoldina Bălănuță și Cons
tantin Rauțchl. Scenografia : Vaslle 
Rotaru. Imaginea : Ovldiu ’ Drugă.
Regla de montaj : Elena Wald.

11.30 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor. Povestea circului (I). O retrospectivă, în imagini, a uneia 
dintre cele mai vechi forme de spectacol ale omenirii. Emisiune de George 
Sbărcea. 17,50 — Marek Pistruiatul — film serial pentru școlari. 18,15 — 
Emisiune pentru tineret. Laureați 69. Dintre tinerii care s-au remarcat 
cu prilejul unor manifestări în țară și peste hotare, vă prilejuim o întîl- 
nire cu : Silvia Marcovlci, cîștlgătoarea premiului I la Concursul interna
țional „Marguerite Long — Jacques Thibaud" — Franța ; Vasile Martlnoiu, 
cîștigătorul premiului I la Concursul internațional Achille Peril — Reggio 
Emilia — Italia ; Marinei Ștefănescu, cîștigătorul premiului special ai 
juriului la Concursul internațional de balet de la Moscova. 19,00 — Trans
misiune de la Expoziția realizărilor economiei naționale — România '69.
19.30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 20,00 — Festivalul și 
concursul internațional de folclor — România '69. 20,15 — Reflector
20.30 — Tele-cinemateca : „Veneau spre Cordura". Cu : Gary Cooper, Rita 
Hayworth și Van Heflin. Premieră pe țară. 22,40 — Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic. 23,00 — închiderea emisiunii.

tv

poate.fi
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Recepție oferită siderurgiei bulgaremima

24-a aniversare a proclamării independenței 
R. D. Vietnam

PAGINA 5

VIZITELE DELEGAȚIEI
PARLAMENTARE SUEDEZE

9
CRAIOVA 2 — De la trimisul Ager

pres, Mircea Bumbac : Marți dimi
neața, delegația parlamentară sue
deză condusă de Henry Allard, pre
ședintele Camerei deputaților, cu 
soția, a făcut o vizită în municipiul 
Craiova.

Membrii delegației, însoțiți de Mia 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., 
Gheorghe Roșu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură a 
M.A.N., precum și de Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București, au 
fost întîmpinați la sosirea pe aero
portul orașului de Petre Gigea, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular județean 
Dolj, de Gheorghe Dindere, preșe
dintele Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție, și 
Vasile Ionescu, maistru la Combina
tul chimic din Craiova, deputați în 
M.A.N.j precum și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de stat.

In cursul dimineții, delegația a fă- 
eut o vizită la Consiliul popular ju
dețean, unde i-au fost înfățișate 
preocupările organelor locale de stat

și ale cetățenilor din județul Dolj și 
municipiul Craiova, realizările obți
nute în industrie, agricultură, artă, 
cultură și în buna gospodărire și în
frumusețare a localităților.

In continuare, parlamentarii sue
dezi au vizitat uzinele „Electropu- 
tere“._ Aici, _ directorul tehnic al uzi
nei, ing. Nicolae Niță, le-a vorbit 
despre activitatea colectivului acestei 
unități a industriei noastre construc
toare de mașini. El a subliniat că 
printre produsele realizate în uzina 
craioveană se află și locomotiva elec
trică de 5 100 KW, construită după o 
licență suedeză. Membrii delegației 
au vizitat apoi o serie de fabrici ale 
uzinei, după care au consemnat în 
cartea de onoare cuvinte elogioase la 
adresa acestui harnic colectiv.

în continuare, au fost vizitate Uni
versitatea din Craiova, 
economică a județului, 
cu prilejul celei

de ambasadorul R. D. Vietnam
Ambasadorul R.D. Vietnam la Bucu

rești Hoang Tu, a oferit marți 
seara o recepție în saloanele amba
sadei, cu prilejul celei de-a 24-a a- 
niversări a proclamării independen
ței Republicii Democrate Vietnam.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, Florian Dănălache, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Necula, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai guver
nului, conducători aj unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa-

men) de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplomatic

★
Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani

versări a proclamării independenței 
Republicii Democrate Vietnam, 
Hoang Tu, ambasadorul R.D. Viet
nam la București, a rostit o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)

Cronica
SOSIREA ÎN CAPITALĂ 

A MINISTRULUI 
AGRICULTURII 

AL DANEMARCEI
Marți seara a sosit în Capitală mi

nistrul agriculturii al Danemarcei, 
Peter Larsen, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului Superior al A- 
griculturii, Nițolae Giosan, va face 
o vizită oficială în țara noastră. Mi
nistrul danez ește însoțit de un grup 
de specialiști în domeniul agricul
turii

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, de membri ai con
ducerii Consiliului, de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Era prfezent Richard Wag
ner Hansen, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la 
rești.

Bucu-

Cu prilejul împlinirii a 30 
de la izbucnirea celui de-al 
război mondial, la ambasada Uniunii 
Sovietice la București a fost orga
nizată, marți la amiază, o conferință 
de presă.

Atașatul militar aero și naval al 
U.R.S.S.. colonel G. S. Voronin, a 
vorbit despre declanșarea și desfă
șurarea celei mai mari conflagrații 
din istoria omenirii și a relevat ro
lul hotărîtor ce i-a revenit Uniunii 
Sovietice în victoria asupra fascis- 

-mului.

de ani 
doilea

★
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internaționale, 
marți dimineața a conferențiat, la se
diul Asociației, despre perspectivele 
destinderii și cooperării europene 
prof. Leo Mates, directorul Institu
tului de politică și economie inter
națională din Belgrad.

★ ..
Comitetul de organizare a Confe

rinței internaționale de fenomene în 
gaze ionizate a oferit, marți seara, 
un cocteil în onoarea participanților 
la această reuniune.

Au luat parte Miron Nicolescu,

Timpul probabil pentru 4—5 și 6 
septembrie: Vreme în general fru
moasă cu cerul variabil. înnourări 
mai accentuate se vor semnala în 
nord-estul țării, unde vor cădea ploi 
locale. In rest ploi izolate. Vînt po
trivit din nord-vest. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și ,18 grade, local mai 
coborîte în nordul țării, iar maximele 
vor oscila între 21 și 31 de grade. In 
București : Vreme în general fru
moasă cu cer variabil. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă.

expoziția 
deschisă 

de-a ^XV-a 
aniversări a eliberării patriei, Com
binatul chimic și noile construcții de 
locuințe din municipiul Craiova.

președintele Academiei, Horia Hu
lubei, președintele Comitetului pen; 
tru energia nucleară — membri, ai 
Comitetului de onoare al conferin
ței, Eugen Bădărău, directorul Insti
tutului de fizică al Academiei, preșe
dintele Comitetului național de or
ganizare a conferinței, academicieni, 

. profesori universitari și alți oaîneni 
de știință și cultură, ziariști.

★

Marți după amiază s-au încheiat în 
Capitală lucrările Consiliului de con
ducere al Federației Internaționale 
Farmaceutice (A.F.I.P.). Timp de două 
zile, specialiști din 27 de țări, din 
cinci continente, au dezbătut proble
me 
rea 
de 
tră, 
nifestări 
membră a Federației Internaționale 
Farmaceutice de mulțî ani, face par
te, în prezent, din Comitetul exe
cutiv al organizației.

importante ridicate de dezvolta- 
actuală a științei farmaceutice, 
perspectivele ei. Țara noas- 
gazdă a acestei importante ma- 

științifice internaționale,

(Agerpres)

și culturii
Dr. Federico Garcia Capurro, mi

nistrul învățămîntului și culturii din 
Uruguay, care, la invitația ministru
lui învățămîntului,. a făcut — împre
ună cu soția — o vizită în țara noas
tră. a părăsit marți dimineața Capi-
tâla. .. .... ..... .
' înainte de plecare, dr.” Federico 

Garcia Capurro a avut o convorbire 
cu redactori ai Agenției române de 
presă „Agerpres” și ai Radiotelevi- 
ziunii române, cărora le-a declarat 
printre altele :

Venind pentru prima oară în Româ
nia, vreau să exprim în primul rînd 
vii mulțumiri poporului român pen
tru ospitalitatea cu care m-a întîm- 
pinat. în timpul vizitei în țara dum
neavoastră mi s-a făcut onoarea de 
a fi primit de președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, cunoscut 
în America Latină — și deci și în 
Uruguay — pentru politica pe care o 
înfăptuiește în promovarea interese
lor României, politică întemeiată pe 
egalitatea și respectul reciproc între 
toate țările.

Vizitînd . instituții de învățămînt 
superior și social-culturale, am fost 
profund impresionat de organizarea 
socială a țării dumneavoastră, de 
succesele dobîndite în toate dome
niile, de echilibrul dintre scopurile 
fundamentale ale dezvoltării și posi
bilitățile diferitelor etape, de înaltul

S-a pus în vînzare

Un bogat sortiment 
de uniforme școlare

Apropierea noului an școlar 
aduce în atenția părinților 
procurarea uniformelor nece
sare elevilor. De pe acum, co
merțul de stat și cooperatist 
a pus în vînzare, în orașe și 
localități rurale, cantități im
portante de îmbrăcăminte șco
lară.

în magazinele de confecții 
și în cele specializate în ar
ticole pentru copii și adoles
cenți, în unele raioane ale ma
gazinelor universale sînt puse 
la dispoziția cumpărătorilor

I

toate produsele de care elevii 
vor avea nevoie o dată cu în
ceperea cursurilor : sarafane, 
bluze, rochii și șorțulețe, fus
te, costume de uniformă cu 
pantaloni lungi sau scurți, că
măși, pantofi, halate de lucru, 
pantaloni de sport etc.

Uniformele școlare se vînd 
și în rate. Procurarea lor, în- 
cepînd din aceste zile, evită 
aglomerația, înlesnește cum
părarea lor cu economie de 
timp.

în sprijinul gospodinelor
în sos de muștar, ardei iuți la bor
cane. Din grupa conservelor de 
fructe care se găsesc în magazinele 
noastre de desfacere menționăm, 
printre altele, compoturile de cireșe, 
vișine, caise, pere, mere, struguri, 
prune, gutui și din fructe asortate, 
dulceață de vișine, cireșe, caise, gu
tui, struguri, nuci, gemul de cireșe, 
vișine, caise, gutui, merele rase pen
tru plăcintă. Oricare din conserve 
păstrează calitățile nutritive ale le
gumelor și fructelor proaspete.

Dispunînd de linii de prelucrare 
de mare capacitate, echipate cu uti
laje modeme. Fabrica de conserve 
din Tecuci produce, de asemenea, 
conserve din carne de vită în suc 
propriu, cu mazăre, cu fasole păs
tăi, cu fasole boabă și costiță cu 
fasole. Colectivul întreprinderii de
pune mari eforturi pentru Jărgirea 
sortimentului produselor de came, 
legume și fructe conservate, spre, a 
satisface în cele mai bune condiții

Industria conservelor preia can
tități însemnate de legume și fructe 
din recolta acestui an, realizînd un 
bogat sortiment de preparate pen
tru consumatori. Fabrica de con
serve din Tecuci constituie unul din 
furnizorii care pun la dispoziția co
merțului cea mai mare producție 
din ansamblul ramurii industriale a 
conservelor. Ea livrează anual 60 de 
sortimente de conserve de legume și 
fructe, la care se mai adaugă pasta 
de tomate, sucul de roșii, mustul 
concentrat și altele.

Iată ce preparate pune fabrica în 
acest an la dispoziția gospodinelor . 
conserve de mazăre, de fasole, do
vlecei în saramură și cu orez , ghi
veci în bulion și în ulei, roșii în 
bulion și în ulei , vinete în bulion, 
împănate și tocate, mazăre în sos 
tomat, fasole în ulei, zacusca, to
cană de legume. De asemenea, dife
rite salate, castraveți și gogoșari în 
oțet, ardei umpluți cu varză, pickles cerințele consumatorilor.

Adunarea studenților
din Capitală

deMarți după-amiază, la Casa 
cultură a studenților din Capitală a 
avut loc o adunare festivă dedicată 
celei de-a 24-a aniversări a procla
mării Republicii Democrate Viet
nam. Au luat parte tineri muncitori, 
elevi și studenți din Centrul univer
sitar București, precum și studenți 
de peste hotare care se pregătesc în 
instituții românești de învățămint 
superior.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Vasilescu, vicepreședinte 
al Consiliului Asociațiilor Studen
țești din Centrul universitar Bucu
rești. In continuare a luat cuvîntul 
Nicolae Gîrceag, secretar al Comite
tului municipal București al U.T.C., 
care a adresat un fierbinte salut de 
solidaritate internaționalistă poporu
lui, tineretului și studenților din 
R. D. Vietnam, urîndu-le noi succe
se în lupta dîrză, plină de sacrificii 
și eroism, pentru apărarea patriei, 
pentru libertate și independență, 
împotriva agresorilor americani. 
Prin lupta eroică dusă împotriva in
tervenției S.U.A., a subliniat vorbi
torul, poporul vietnamez și-a apă
rat independența și totodată a arătat 
popoarelor lumii că oricît de puter
nic ar fi agresorul, el nu poate sub
juga un popor hotărît să-și apere cu 
orice preț libertatea și independența 
națională.

Vorbitorul a subliniat, în conti
nuare, că amînarea pe termen nede
finit a retragerii unor noi efective 
ale trupelor americane de ocupație

din Uruguay

■

grad de responsabilitate patriotică al 
poporului român.

Ministrul învățămîntului și culturii 
din Uruguay a menționat în conti
nuare că în România se dezvoltă ar
tele, cultura, literatura, alături de 
industria grea, a. construcțiilor, a 
bunurilor de consum, ca și a turis
mului, ținîndu-se seama de cerințele 
progresului tehnic, dar și de respec
tul pentru valorile trecutului și de 
tradițiile care alcătuiesc patrimoniul 
național.

în încheiere, dr. Federico Garcia 
Capurro a șpus : In spiritul mesa
jului pe care l-am transmis din 
partea președintelui Uruguayului. 
Pachecco Areco, președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu. 
mulțumesc încă o dată pentru posi
bilitatea ce mi s-a oferit de a vizita 
țara dumneavoastră, de a cunoaște 
îndeaproape realizările poporului ro
mân.

din Vietnam a produs o puternică 
dezaprobare în rîndul opiniei pu
blice internaționale, al forțelor pro
gresiste din întreaga lume. Aceasta, 
a spus el, este în contradicție cu de
clarațiile privind dorința de pace a 
guvernului american.

Din partea tinerilor vietnamezi . 
care învață In România a vorbit 
doctorandul Nguen Bang.

La început el a prezentat un ta
blou al dezvoltării R. D. Vietnam în 
cei 24 de ani care au trecut de la 
proclamarea sa. Referindu-se apoi 
la intervenția armată a imperialiști
lor americani în această țară, el a 
subliniat că poporul vietnamez do
rește fierbinte pacea, dar o pace a- 
devărată, în independență și liber
tate. Baza justă pentru rezolvarea 
pașnică a problemei vietnameze o 
constituie poziția în patru puncte a 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și soluția globală în zece 
puncte a Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud.

în lupta sa eroică împotriva agre
siunii imperialiste, a spus în înche
iere vorbitorul, poporul nostru se 
bucură de ajutorul frățesc, prețios 
al țărilor socialiste, de solidaritatea 
popoarelor din lumea întreagă. Fo
losim acest prilej spre a exprima re
cunoștința noastră Partidului Comu
nist, guvernului, poporului român 
pentru sprijinul dat luptei drepte a 
poporului vietnamez.

A luat cuvîntul, de asemenea, stu
dentul Andrei Popescu, care, adre- 
sînd studențimii, tineretului, între
gului popor vietnamez un mesaj 
frățesc de solidaritate cu lupta sa 
dreaptă, a reafirmat protestul hotă
rît al studențimii române împotriva 
acțiunilor agresive ale imperialis
mului american. Vorbitorul a cerut 
cu fermitate ca S.U.A. să pună ca
păt agresiunii, să respecte acordu
rile de la Geneva din 1954. Studen
ții, tineretul, întregul popor român 
care în decursul istoriei sale zbuciu
mate a dus o luptă neîntreruptă 
pentru libertate și independență na
țională, a spus el, își manifestă sim- 1 
patia profundă și solidaritatea in
ternaționalistă cu lupta plină de ab
negație și eroism a poporului și ti
neretului vietnamez pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale de libertate, 
independență, suveranitate, integri
tate teritorială și reunificare a pa
triei.

In încheiere, participanțiî Ia, adu
nare au adoptat o moțiune de soli
daritate în care se cere ca S.U.A. să 
înceteze orice act de agresiune îm
potriva R. D. Vietnam — stat socia
list liber și independent — să-și re
tragă imediat și necondiționat tru
pele din Vietnam, lăsînd poporul 
vietnamez să-și rezolve treburile in
terne, inclusiv problema unificării 
patriei, corespunzător dorinței și 
voinței proprii, fără nici un amestec 
din afară.

(Agerpres)
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Pregătindu-se să sărbăto

rească cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării Bulgariei, 
Sofia trăiește tot mai intens 
apropierea importantului e- 
veniment. Străzile sale ani
mate, noile cartiere de lo
cuințe au îmbrăcat haină de 

. sărbătoare. Pretutindeni, 
oamenii, muncii fac bilanțul 
realizărilor obținute în anii 
puterii populare, mobilizîn- 
du-și energiile pentru a în- 
tîmpina cu noi înfăptuiri 
ziua de 9 septembrie.

O scurtă vizită la combi
natul siderurgic Kremikovțî, 
ale cărui coșuri fumegînde 
au devenit un element atît 
de caracteristic în peisajul 
industrial al împrejurimilor 
orașului, ne-a permis să fa
cem cunoștință nu numai cu 
cel mai important obiectiv 
al economiei bulgare, ci și cu 
unul dintre cele mai harnice 
colective ale Sofiei. Prin 
producția sa anuală de circa 
1 500 000 tone de fontă, 
printr-o serie de produse 
realizate pentru prima - oară 
în fără, uzinele Kremikovțî 
ocupă un loc de frunte în 
procesul de sporire continuă 
a potențialului economiei 
naționale. Colectivul uzinei 
întîmpină marea sărbătoare 
a Bulgariei populare cu o 
realizare de seamă: inaugu
rarea oficială a celui de-al 
treilea furnal.

Situat la circa 25 km de 
Sofia, într-o regiune bogată 
în minereu de fier, combi
natul a început să fie con-

struit în primăvara anului 
1960. El a cunoscut în cei 
nouă ani și jumătate de exis
tență o dezvoltare rapidă, 
determinată de necesitățile 
mereu sporite de fontă și 
oțel ale economiei țării, de 
dorința poporului bulgar de 
a accelera procesul industria-i 
lizării. Se știe că în anii de 
dinainte de război indus
tria siderurgică era practic 
inexistentă. După eliberare, 
ca urmare a desfășurării unei 
intense activități pentru dez
voltarea tuturor ramurilor e-

Construirea, la scurte inter
vale de timp, a altor două 
furnale și apariția unor secții 
noi, utilate cu tehnica cea 
mai modernă, au lărgit con
siderabil capacitatea de pro
ducție a combinatului. în 
anul de față, producția pe 

de locuitor va fi de 
kg oțel, și desigur că 
aceasta o contribu- 
substanțială o va 

aduce și noul furnal despre 
care mi-a vorbit cu mîndrie 
unul din ingineri, în timp ce 
urcam scara spre sala de co-

lo 
ție

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
NICOLAS N. LUPU

conomiei naționale, siderur
gia a început să iasă din sta
rea de înapoiere în care fu
sese lăsată de regimul capi
talist, înregistfind progrese 
treptate și sigure. De la 
110 000 tone în 194S, pro
ducția de fontă a ajuns la 
800 000 tone în 1960.

Anul 1963. anul intrării în 
funcțiune a primului furnal 
al noului combinat Kremi
kovțî, a însemnat de fapt un 
moment de cotitură în side
rurgia bulgară, care s-a îm
bogățit în acest mod, cu un 
obiectiv puternic, capabil să 
impulsioneze, prin producția 
sa sporită, dezvoltarea în
tregii economii naționale.

mandă a combinatului. „Vom 
■ da patriei încă 520 000 tone 
de fontă. Acesta este darul 
nostru pentru marea sărbă
toare". In încăperea cu 
aparate și instalații de 
cea mai înaltă precizie, 
simți parcă pulsînd inima de 
oțel a uzinei. Indicatoare 
sensibile controlează automat 
întregul drum al minereului, 
de la încărcarea furnalului 
la elaborarea șarjei. Intrăm 
în vorbă cu unul dintre ti
nerii muncitori care supra
veghează cu atenție apara
tele. Este Ghiorghi' Gheor- 
gliiev, fiu de țăran din re
giunea Vrața, care, în ciuda 
tinereții sale, se numără prin-

tre veteranii combinatului. A 
venit aici în urmă cu șapte 
ani, pe vremea cînd pe locul 
uzinei era încă un șantier, 
cînd primul furnal nu intrase 
încă în funcțiune și a cres
cut odată cu uzina, devenind 
muncitor cu înaltă calificare. 
Destinul său, deloc surprin
zător,-se aseamănă cu acela 
al multor tineri bulgari, care 
au beneficiat din plin de 
avantajele create de orîndui- 
rea socialistă. La Kremi
kovțî, care numără circa 
40 000 de metalurgiști și con
structori, vîrsta medie este 
aproximativ 32 de ani.

Terminarea noului furnal 
se înscrie, după cum ne spu
neau gazdele; în prima etapă 
de extindere a combinatului 
metalurgic. Ea va fi urmată 
de o a doua etapă care va 
face ca în 1975 producția de 
fontă și oțel să crească consi
derabil. In timpul vizitării 
uzinelor am putut vedea de 
altfel șantierul noului lami
nor de tablă subțire, complet 
automatizat, precum și alte 
lucrări de extindere și per
fecționare a combinatului.

La un sfert de veac de la 
eliberarea Bulgariei, Kremi
kovțî apare vizitatorului ca o 
oglindă grăitoare a talentului 
și hărniciei poporului bulgar, 
a marilor forțe creatoare pe 
care le generează orînduirea 
socialistă.

CB

(Urmare din pag. I)
producție la toate sortimentele, li
vrarea cu strictețe a produselor la 
termenele contractate. O mare impor
tanță are mobilizarea tuturor rezer
velor în vederea realizării integrale 
a sarcinilor de export și devansării 
unor livrări din trimestrul IV în tri
mestrul III. De stringentă actualitate 
este ca, în adunările generale de pe 
șantierele de construcții, să se anali
zeze cu răspundere stadiul lucrărilor 
de investiții și să se stabilească mă
surile pentru intensificarea ritmului 
de execuție, în scopul recuperării ră- 
mînerilor în urmă și asigurării pune
rii în funcțiune a noilor obiective la 
termenele planificate. Se vor avea în 
vedere, totodată, problemele referi
toare la asigurarea completă și cali
tativă a documentației de investiții, 
la sincronizarea termenelor de livrare 
a utilajelor cu cele de montaj, atît 
pentru anul 1969. cît și pentru anul 
1970.

Un accent deosebit trebuie pus în 
dezbaterile adunărilor generale ale 
salariaților pe îndeplinirea și depă
șirea sarcinii de creștere a producti
vității muncii — problemă de o im
portanță excepțională pentru econo
mia națională — astfel îneît, încă din 
acest an, să se atingă la acest indi
cator nivelul proiectat pentru primul 
trimestru al anului 1970. Problemele 
legate 
melor 
zuirea 
sipei 
rii

de respectarea strictă a nor- 
de consum planificate și revi- 
Ior sistematică, eliminarea ri- 
și a pierderilor de mate

prime și materiale, combus
tibil, energie electrică — căi sigure 
de reducere continuă a cheltuielilor 
materiale de producție — trebuie de 
asemenea abordate și dezbătute pe 
larg, concomitent cu măsurile menite 
să permită respectarea riguroasă a 
disciplinei de plan și financiare, înde
plinirea și depășirea sarcinilor de be
neficii, creșterea rentabilității acti
vității economice.

Concentrarea dezbaterilor din adu
nările generale asupra căilor și posi
bilităților de realizare a acestor sar
cini, în funcție de condițiile existen
te în fiecare unitate, constituie o do
vadă a competenței comitetelor de 
direcție, o probă a afirmării largi a 
spiritului de inițiativă al salariaților 
pentru ridicarea la un nivel superior 
a activității productive, o garanție 
sigură că fiecare specialist, fiecare 
om al muncii se va simți angajat din 
plin în lunta necruțătoare imnotriva 
neajunsurilor, pentru îmbunătă
țirea laturilor calitative ale activi
tății întreprinderilor.

Are o deosebită însemnătate fap
tul că dezbaterile în adunările gene
rale ale salariaților au loc cu patru 
luni înaintea începerii ult’mului an 
al actualului cincinal. Este, deci, 
firesc și necesar ca lucrările adu
nărilor generale să insiste asu
pra sarcinilor de plan care revin 
fiecărui colectiv în anul viitor, asu
pra măsurilor tehnico-organizatorice 
menite să asigure crearea din timp 
a condițiilor pentru îndeplinirea

același
9

SPORT
„Cupa Voința"
lider: Tudor Vasile

0

Cursa ciclistă internațională dotată 
cu „Cupa Voința” a programat ieri 
două etape. Dimineața, s-a disputat 
etapa a 3-a pe ruta Sibiu-Cristian- 
Sibiu (20 km contratimp individual) 
Victoria a revenit lui Theodor Pu
terity (Steaua) cu timpul de 28’ 33”. 
Pe locul secund s-a clasat V. Tudor 
(Dinamo) — 28'47”, iar locul trei 
a fost ocupat de N. Ciumeti (Dinamo) 
- 29’25". ,

După-amiăză. s-a desfășurat eta
pa a 4-a, pe distanța Sibiu-Rm. Vîl-

cea (95 km). Primul a trecut linia de 
sosire Ștefan Cernea (Steaua) cro
nometrat în 2h 17’ 25”. în același 
timp cu învingătorul a sosit un grup 
de cicliști din care făceau parte, 
printre alții, V. Tudor, G. Moiceanu, 
C. Grigore, Stanco Todorov (Ț.S.K.A. 
Septemvri Sofia) și V. Burlacu.

In clasamentul general individual 
continuă să conducă Vasile Tudor 

■ . (Dinamo)».,. , urmat de T. Puterity 
(Steaua) — la 1’29”, C. Grigore (Di
namo) — la 1’ 32” etc.
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planului pe anul 1970 la toți indica
torii. Nu poate fi scăpat prilejul de 
a face o analiză riguroasă, angajantă 
a tuturor rezervelor interne existen
te în întreprinderi, a celor mai di
recte și eficiente căi de valorificare 
a lor.

Deoarece în adunările generale 
ale salariaților se discută’ cu mult 
timp înainte sarcinile de plan pe 
anul 1970, este bine ca dezbaterile 
să vizeze în mod deosebit asigurarea 
unei bune aprovizionări tehnico-ma- 
teriale, a unei pregătiri depline, com
plete și din vreme a fabricației anu
lui viitor. Aceasta, întrucît este un 
lucru bine cunoscut că nu pot fi 
concepute o producție ritmică și 
un randament înalt în valorifica
rea potențialului tehnic și uman din 
întreprinderi în afara unei riguroase 
aprovizionări tehnico-materiale. în 
acest sens, accentul trebuie pus pe 
înche.ierea contractelor privind apro-

• Meciul va ti transmis in 
întregime Ia posturile 
noastre! de radio

Cu ocazia turneului pe care îl în
treprinde în R.F. a Germaniei, echipa 
masculină de handbal Dinamo Bucu
rești a jucat la Miinchen cu formația 
locală T.S.V. La capătul unui joc e- 
chilibrat, handbaliștii vest-germani au 
terminat învingători cu scorul de 
16—15 <7—81

In turneul internațional de tenis 
rezervat juniorilor, de la Ankara, 
Traian Marcu l-a învins cu 6—3. 
6—1 pe Ergin (Turcia), ,iar Dumitru 
Hărădău a dispus cu 6—0, 6—1 de 
Ozbayici (Turcia). In proba feminină 
Felicia Bucur a întrecut-o cu 6—1. 
6—2 pe tenismana turcă Oz.

nei rentabilități sporite este condi
ționată, în mare măsură — după 
cum se sublinia la Congresul al 
X-lea al P.C.R. — de perfecționarea 
continuă a organizării producției și a 
muncii în întreprinderi. De aceea, 
apare necesar ca adunările generale 
să analizeze temeinic stadiul de a- 
plicare a studiilor de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
de normare a muncii, un accent deo
sebit punîndu-se pe raționalizarea 
consumului de muncă. în fiecare în
treprindere, stabilirea unor proporții 
optime între diferite categorii de 
personal, ridicarea calificării ca
drelor.

Pe șantiere, adunările generale ale 
salariaților au îndatorirea să-și con
centreze atenția spre identificarea 
măsurilor pentru realizarea exem
plară a planului de investiții din 
anul viitor, știut fiind că aceasta 
condiționează producția anului 1970,

Măsuri de maximă importanță
pentru perfecționarea 
activității economice

mate
s' producție, 

și fondul

vizionarea cu materii prime, 
riale și utilaje pentru producție 
investiții, cooperarea în 
livrările pentru export 
pieței.

Cu întreaga răspundere 
nalizată folosirea cît mai deplină, in
tensivă a capacităților de producție 
ale mașinilor și utilajelor, a spațiilor 
de producție, în acest domeniu exis- 
tînd încă mari rezerve, mai ales în 
unitățile din industria metalurgică și 
industria construcțiilor de mașini. 
Creșterea pe această cale a produc
ției și productivității muncii trebuie 
împletită cu identificarea și mobili
zarea unor noi rezerve de reducere a 
cheltuielilor materiale, știut fiind că 
nici pe departe nu s-au raționalizat 
consumurile specifice, nu s-au înlă
turat rebuturile, deșeurile și cheltu
ielile neproductive, stocurile supra- 
normative, pierderile planificate. Cu 
deosebită acuitate se cer analizate 
măsurile pentru reproiectarea unor 
produse și tehnologii, încadrarea 
strictă în cotele de materii primă și 
materiale alocate prin planul de 
stat.

Obținerea, în continuare, a unei 
eficiențe economice superioare, a u-

trebuie a-

Influențînd totodată și îndeplinirea 
sarcinilor viitorului cincinal. Impor
tant este ca din analiza ce se va face 
activității de investiții să nu lipseas
că asigurarea din timp a documenta
ției, a contractelor pentru utilaje și 
materiale, a forței de muncă, crea
rea tuturor condițiilor în vederea 
punerii în funcțiune la termen a o- 
biectivelor și capacităților planifica
te, reducerii cu 3 la sută a volumului 
de construcții prevăzut în plan

în institutele de proiectare, adu
nările generale ale salariaților vor 
dezbate îndeosebi problemele referi
toare la asigurarea de urgență 
cumentației tehnico-economice 
execuție pentru lucrările în 
sau care urmează să înceapă in 
an, elaborarea fără intîrziere 
turor 
pentru 
1970 ; realizarea sarcinii de reducere 
a costurilor investițiilor, pregătirea 
lucrărilor de proiectare din anul 
viitor.

Dezbătînd problemele esențiale ale 
îndeplinirii planului pe ultimele 
patru luni ale anului în curs și sarci
nile anului viitor, adunările generale 
ale salariaților vor analiza, totodată,

a de
și de 
curs 

acest 
a tu- 

studiilor tehnico-economice 
lucrările ce vor începe în

activitatea comitetelor, de direcție, 
rnpdul concret în -care acestea își în
deplinesc atribuțiile și sarcinile ce le 
revin, respectă principiile muncii și 
conducerii colective în elaborarea 
hotărîrilor, soluționează propunerile 
oamenilor muncii.

Garanția succesului dezbaterilor 
este dată de felul în care comitetele 
și organizațiile de partid din între
prinderi se vor preocupa de pregăti
rea și desfășurarea adunărilor în 
secții, sectoare și ateliere, cît și a 
adunărilor generale ale salariaților, 
asigurind mobilizarea comuniștilor, 
participarea unui număr cît mai 
mare de salariați la stabilirea măsu
rilor pentru. îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul 1969 și 
pregătirea în bune condiții a planu
lui pe anul 1970. Organizațiile sin- 

■ dicale și 'de U.T.C. din întreprinderi 
vor participa nemijlocit la pregăti
rea și desfășurarea acestei acțiuni, la 
stabilirea măsurilor pentru îmbună
tățirea activității economice, pentru 
întărirea disciplinei în muncă, a 
răspunderii față de sarcini și asigu
rarea condițiilor corespunzătoare 
de muncă.

Desigur, ministerele și instituțiile 
centrale poartă întreaga răspundere 
pentru buna pregătire și desfășurare 
a acestei acțiuni, asigurînd. îndruma
rea și sprijinirea comitetelor de di
recție în vederea soluționării proble
melor care se ridică și adoptării ce
lor mai corespunzătoare măsuri pen
tru realizarea sarcinilor din planul 
de stat. Conducerea partidului a sta
bilit ca în această perioadă mi
niștrii și adjuncții acestora, direc
torii și alte cadre cu munci de.răs
pundere din ministere, împreună cu 
specialiștii din institute de cercetare 
și proiectare, să se deplaseze în uni
tățile economice, pe șantierele de in
vestiții, mai ales unde se ridică pro
bleme deospbite în ceea ce privește 
realizarea planului pe anul în curs. 
Evident, prezența în , întreprinderi, 
pe șantiere, a acestor cadre cu munci • 
de răspundere nu trebuie să fie for
mală ci să aibă un caractgr de lu
cru, ajutînd întreprinderile în anali
zarea și soluționarea tuturor proble
melor, prin luarea de măsuri promp
te, eficiente, în vederea as'gurării 
tuturor condițiilor pentru îndeplini
rea integrală 
curs și buna 
anului viitor.

Spiritul de 
ponsabilitate 
șura adunările generale ale salaria
ților din întreprinderi va demon
stra hotărirea fermă a tuturor oa
menilor muncii de a nu precupeți 
nici un efort pentru a asigura rea
lizarea exemplară a tuturor sarci
nilor de plan din acest an și din 
anul viitor, perfecționarea neconte
nită și ridicarea eficienței activită
ții economice, în lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C.R.

a planului pe anul în 
pregătire a producției

înaltă exigență și res- 
în care se vor desfă-
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BELGRAD (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). —- Poate că ni
mic nu poate caracteriza mai 
complet partida de fotbal Iu
goslavia—România de astă-sea- 
ră, ca declarația pe care ne-a 
făcut-o ieri dimineață, pe sta
dionul „J.N.A.”, selecționerul 
Raiko Mitici : „Este o intîlnire 
amicală. Fotbaliștii români au 
răspuns cu amabilitate invitației 
noastre, participînd astfel la 
sărbătorirea a 59 de ani de la 
înființarea Federației iugoslave 
de fotbal. Iar noi, apreciind a- 
cest gest, ne vom transforma în- 
tr-un. ideal sparing-partener al 
formației antrenate de colegul 
meu Arigelo NiculeScu, contri
buind astfel la pregătirea echi
pei României pentru meciul cu 
Portugalia de la 12 octombrie, 
din preliminariile campionatului 
mondial. Desigur, pentru moti
ve de prestigiu, meciul nu va fi 
deloc simplu ; noi, ca și româ
nii, vrem să obținem victoria. A- 
dăugind faptul că pentru noi în
totdeauna întilnirile cu fotbaliș
tii români au fost dificile, aveți 
o imagine completă a acestei 
partide. Sînt foarte curios să-l 
văd la lucru pe Dumitrache, ju
cător despre care am auzit vor- 
bindu-se atita”.

Cum convorbirea avea loc în 
timpul ușorului antrenament e- 
fectuat de către jucătorii ro
mâni pe stadionul „J.N.A.”, 1
l-am indicat noi pe „nouarul” 
echipei naționale, pe Dumitrache. 
Raiko Mitici l-a privit șl a spus 
zimbind : „Este omul lui Hol- 
țer. Holțer este un jucător foar
te tare și, pfobabil, duelurile lor 
vor fi interesante”.

După antrenament am făcut o 
vizită in tabăra fotbaliștilor iu
goslavi. „Marele absent” al can
tonamentului era Giaici, vedeta 
nr. 1 Ia ora actuală a fotbalului 
iugoslav. Mitici a anunțat că 
nu-I va folosi pe Giaici în me
ciul cu România. Forul iugoslav 
de specialitate a anunțat pentru 
miercuri la prinz o ședință în 
care să rejudece cazul și, poate, 
să revină asupra suspendării lui 
Giaici.

Cît privește lotul nostru, an
trenorul Angelo Niculescu ne-a 
declarat că jucătorii sînt con- 
știenți că meciul este foarte im
portant în vederea meciului de 
la 12 octombrie, fiind totodată o 
chestiune de prestigiu pentru 
unsprezecele reprezentativ. Sînt 
multe „goluri” in formație și 
asta va cintări destul de greu 
pe teren. ) Probabil nici Radu 
Nunweiller nu va intra în joc 
de la începutul partidei.

Pentru jocul cu Iugoslavia va 
fi aliniată următoarea formație : 
Ghiță — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Dan, Mocanu — Gher- 
gheli, Dinu — Dembrovschi, Do- 
mide, Dumitrache, Creiniceanu. 
Rezerve : Răducanu, Lunescu, 
Radu Nunweiller, Anca, Tufan, 
Radu.

Și acum unsprezecele preco
nizat de Raiko Mitici : Ciurco- 
vicl — Giorici, Holțer, Pavlovici, 
Gracianin. Belin, Acimovici, Pet- 
kovicî, Pitici, 
sovski (Giaici). 
condusă de un arbitru 
■Tocul înceoe la orele 
Bucureștiului), și va fi 
în întregime de către 
noastre de radio.

Valentin PĂUNESCU

Biecovici, Spa-
Partida va fi 

maghiar. 
20 (ora 
transmis 
posturile
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CO PRILEJUL ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII R. 0. VIETNAM

Mitingul de fa Hanoi 
CUVSNTAREA LUI FAM VAN DONG

HANOI 2 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc un miting cu prilejul 
celei de-a 21-a aniversări a proclamării R. D. Vietnam. La miting au 
luat parte conducători de partid și de stat, reprezentanți ai partidelor 
politice, ai organizațiilor de masă, ai naționalităților, comunităților reli
gioase, ai armatei și unităților de producție, ziariști.

Luîncl cuvîntul, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a subliniat marea 
importanță a proclamării republicii 
și a trecut în revistă realizările ob
ținute de poporul vietnamez din am- 

'bele zone ale țării în timpul celor 
24 de ani de luptă împotriva agre
sorilor imperialiști, pentru apăra
rea și consolidarea independenței 
naționale și reunificarea patriei. El 
a relevat că victoriile obținute în 
1968 au silit S.U.A. să declare încetarea 
necondiționată a bombardamentelor 
împotriva R. D. Vietnam, ceea ce a dus 
la convorbirile cvadripartite de la Pa
ris. El a apreciat că aceasta este o 
victorie a luptei de apărare a nordului 
socialist, o victorie a solidarității de 
luptă dintre poporul vietnamez și 
popoarele țărilor socialiste frățești, 
precum și popoarele iubitoare de 
pace din lumea întreagă.

Poporul vietnamez — a arătat Fam 
Van Dong — a pășit în anul 1969 
hotărît să continue lupta pe fron
turile militar, politic și diplomatic. 
Crearea guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
sud a însemnat o nouă etapă în 
lupta sudului, este o victorie stră
lucită a politicii de alianță a F.N.E., 
împotriva agresiunii americane, a re
levat el.

Vorbind despre posibilitățile de 
soluționare a problemei vietnameze, 
premierul Fanj Van Dong a subli
niat că, în primul rînd, S.U.A. tre
buie să pună’ capăt războiului de 
agresiune împotriva Vietnamului, să 
retragă necondiționat și complet 
trupele sale și ale aliaților din Viet
namul de sud, dînd posibilitatea po
porului sud-vietnamez să-și rezol
ve singur problemele fără amestec 
străin. în al doilea rînd, să fie creat 
un guvern de coaliție; mai întîi un 
guvern de coaliție provizoriu, care, 
după retragerea totală a trupelor a- 
mericane, să organizeze alegeri ge
nerale, libere și democratice, care, 
la rîndul lor, vor duce la formarea 
unui guvern oficial de coaliție și la 
stabilirea regimului politic al Viet
namului de sud. Aceste două obiec
tive, a spus el, sînt strîns legate în

SOFIA

ÎNTREVEDERE
T. J1VKOV-J. FOCK
SOFIA 2 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
l-a primit pe Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic ai C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar. A avut loc o convorbire în 
probleme de interes reciproc.

Marți, Jeno Fock a părăsit Bul
garia, înapoindu-se în patrie.

□ 0 □ O □ 0 C3
Oh docimenî de lucra cu privire Iu demilitarizarea 

teritoriilor SUlîHîarine 8 f°st Prczentat în ședința de marți dimineață 
a Comitetului pentru dezarmare de șeful delegației braziliene, Sergio Armando 
Frazao. Documentul cere să se definească în mod clar obiectivele a căror am
plasare urmează a fi interzise în spațiul submarin și să se ștabilească norme de 
control adecvate, în acord cu dreptul internațional. EI face o serie de sugestii 
în legătură cu eventualele controverse între statele semnatare ale tratatului.

0 delegație economică a 
Republicii Democrate Viet
nam a sosit marți la Stock
holm. Delegația vizitează Suedia la 
invitația Ministerului de Externe al a- 
cestei țări, urmînd . să plece apoi în 
Danemarca și Norvegia.

$ 30-a sesiune a Consi
liului guvernatorilor ligii 
societăților de Crace Roșie 
și-a deschis luni lucrările la Istanbul, 
sub președinția lui Jose Barroso (Mexic). 
Sesiunea va examina, în principal, pro
bleme privind coordonarea acțiunilor 
internaționale de ajutor în cazuri de 
dezastre și posibilitățile de facilitare a 
extinderii activităților Crucii Roșii în 
domeniile pregătirii de infirmiere și 
sporirii asistenței medico-sanitare.

Carmela Sebastio, locuitoare 
a orășelului Taranto din sudul 
Italiei, în vîrstâ de 46 de ani, a 
născut luni cel de-al 24-lea co
pil în 25 de ani de căsnicie. 12 
dintre copii au murit. Ceilalți 
11 supraviețuitori, precum și 
noul născut sînt cu toții bă
ieți. 

tre ele și pot duce la eliberarea su
dului, crearea unui Vietnam de sud 
independent, pașnic, neutru și pros
per, în vederea realizării unificării 
pașnice a patriei.

Vorbitorul a trecut apoi în re
vistă succesele obținute în con
strucția socialistă a R. D. Vietnam, 
care — a subliniat el — au schimbat 
fața societății și au îmbunătățit în mod 
evident nivelul de trai material și 
cultural al poporului în comparație 
cu trecutul. In prezent, poporul nord- 
vietnamez desfășoară o muncă in
tensă în toate domeniile, întărind 
apărarea națională și sporindu-și vi
gilența, fiind gata să zădărnicească 
toate plaiiurile agresive ale impe
rialiștilor americani împotriva R.D. 
Vietnam.

Premierul a declarat că sprijinul 
larg din partea țărilor socialiste și a 
altor țări, inclusiv din partea pături
lor progresiste din S.U.A., a format un 
front popular mondial în ajutorul po
porului vietnamez, împotriva agresiu
nii americane. Aceasta, a spus el, con
stituie un element important al vie
ții internaționale, reprezentativ pentru 
epoca noastră și care sporește forța de 
luptă a poporului vietnamez, stimu
lează lupta dusă în întreaga lume îm
potriva imperialismului american. Po
porul vietnamez nutrește o nemărgi
nită recunoștință pentru sprijinul mă
reț primit din partea țărilor socialiste 
și a popoarelor lumii, a spus Fam 
Van Dong.

In cadrul recepției care a avut loc 
la Hanoi cu prilejul Zilei naționale 
a R. D. Vietnam, la care au parti
cipat conducători de partid și de 
stat, reprezentanți ai partidelor po
litice și organizațiilor de masă, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați în R. D. Vietnam, a luat cu
vîntul premierul Fam Van Dong.

HANOI. Cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a Republicii Democrate 
Vietnam, la Monumentul Eroilor de 
război situat în apropierea Hanoiu-. 
lui a. avut loc o ceremonie în ca
drul căreia conducători de stat și de 
partid din R.D.V., reprezentanța gu
vernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud în 
R.D.V. și membri ai corpului diplo
matic au depus coroane de flori.

LIBIA DUPĂ
DE STAT

TRIPOLI 2 (Agerpres). — După 
lovitura de ,stat militară de luni, în 
urma căreia forțele armatc^au pre
luat puterea în Libia, instaurînd un 
regim republican, marți a domnit 
calmul la Tripoli și în celelalte lo
calități libiene. Postul de radio Tri
poli a difuzat un apel al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției care 
a cerut populației să nu organizeze 
manifestații pe străzile orașelor.

Agenția libiana de știri și-a re
luat transmisia după o întrerupere 
de 24 de ore, difuzînd un comunicat 
care anunță ridicarea restricțiilor de 
circulație pe timp de trei ore. Aero
porturile și frontierele Libiei con
tinuă să fie închise.

Agențiile de presă au comunicat 
amănunte asupra felului în care s-a 
produs lovitura de stat. Postul de 
radio Tripoli a anunțat marți că în 
capitala libiană și în orașele Ben-

Președintele Partidu
lui Liber-Democrat, Waiter 
S'ChSel, 8 dezmmțit afirmațiile unor 
organe de presă că partidul său ar fi 
dispus să participe la o coaliție gu
vernamentală cu unul dintre cele două 
mari partide — U.C.D. sau P.S.D. — 
după alegerile generale. El a precizat 
că „Partidul Liber-Democrat nu va ac
cepta niciodată să participe la o coali
ție în cadrul căreia doctrina Hallstein 
va constitui unul din principiile de 
bază ale politicii externe a R. F. a Ger
maniei".

Sesiunea comisiei iugo- 
SlUVO-mOHgOie de colaborare 
tehnico-științifică, care a adoptat un 
nou program de cooperare, a avut toc 
la Belgrad. Părțile au subliniat cu a- 
cest prilej că colaborarea pe tărîm ști
ințific și tehnic dintre cele două părți 
s-a dezvoltat cu succes și că se pre
vede o extindere a schimbului de ma
șini și echipament tehnic, de asistență 
tehnică.

Un acoîd guvernamental 
cu privire la stabilirea comunicației 
aeriene între Cehoslovacia și Pakistan 
a fost semnat marți la Praga.

Vorbind la Wiesbaden, la o reuniune anualâ a sindicatelor din industria chimică, a hîrtiei și a ceramicii, Hel
mut Schmidt, liderul grupului parlamentar social-democrat, a adresat participantilor apelul de a respinge pe 
candidajii Partidului national-democrat (P.N.D.), de extremă dreaptă în alegerile pentru Bundestag, care vor avea 
loc la 28 septembrie. „Fiecare vot în favoarea P.N.D., a subliniat el, știrbește din prestigiul R. F. a Germaniei in 
străinățate și micșorează raza de acțiune a politicii sale externe". în fotografie : poliția împrăștiind o manifes

tație împotriva P.N.D. în orașul Recklinghausen

Comerțul în slujba dezvoltării 
tuturor statelor

A. Gromîko 
la Belgrad

GENEVA 2 — Corespondentul
Agerpres, Horia Liman, trans
mite : în ședința de marți a celei 
de-a IX-a sesiuni a Consiliului con
ferinței O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, șeful delegației române, 
Gheorghe Dolgu, a analizat raportul 
secretarului general al organizației, 
ocupîndu-se de asimetriile și anoma
liile existente în relațiile economice 
internaționale. El a atras atenția că, 
în ciuda rezultatelor pozitive obți
nute în cursul anului trecut, pozi
țiile țărilor în curs de dezvoltare pe 
eșichierul mondial continuă să se de
terioreze. Cum să nu înțelegem în
grijorarea acestor țări, a spus vorbi
torul, cînd ele văd că slăbește ^capa
citatea de cumpărare a exporturilor 
lor, ca urmare a evoluției defavora
bile a condițiilor de schimb, că se li
mitează mereu mai mult rețetele lor 
în devize, și că, în ultimă instanță, 
crește decalajul dintre .venitul lor pe 
cap de . locuitor și cel al ță
rilor dezvoltate. Delegâtul ro
mân a subliniat necesitatea de a 
se opera schimbări de natură să pună 
comerțul internațional în slujba dez
voltării tuturor țărilor și, în primul 
rînd, a țărilor în curs de dezvoltare.

LOVITURA
MILITARĂ
ghazi și Baida, forțele armatei și 
ale ordinii au capturat mai multe 
blindate și elicoptere. Această știre 
lasă să se înțeleagă că organizatorii 
loviturii de stat au avut de întîmpi- 
nat opoziția unor unități ale arma
tei — remarcă agenția France Presse. 
Aceeași sursă informează că marți 
au fost arestate mai multe persoane, 
între care se află șeful statului ma
jor al armatei libiene și directorul 
securității.

Pînă în prezent, noul regim din 
Libia a fost recunoscut de R.A.U., 
Sudan, Irak și Siria — anunță agen
ția France Presse.

Nu se știe încă nimic precis des
pre intențiile regelui Idris, care se 
afla în Turcia în momentul loviturii 
de stat. Marți, el a părăsit portul 
Mudanya, plecînd. spre Grecia, la 
bordul unui iaht, iar un reprezen
tant al său a plecat la Londra pen
tru a lua legătura cu autoritățile bri
tanice.

@ O B B @ B O

agențiile de presa transmit.
La Kunstlerhaus, cunoscuta 

clădire din centrul Vienei, s-a 
deschis expoziția „România as
tăzi", organizată cu concursul a- 
sociației de prietenie Austria- 
România. Intr-o suită cuprinză
toare de fotografii, expoziția 
prezintă realizări ale poporului 
român in cei 25 de ani de la 
eliberarea țării, obiective in
dustriale, prefaceri intervenite 
in viața satului, obiective so- 
cial-culturale, frumuseți ale pei
sajului patriei, opere de artă.

în postul de guvernatori 
ai provinciilor pakistaneze 
occidentală și orientală pfe* 
ședințele Yahya Khan a numit pe ma
reșalul aerului Nur Khan și, respectiv, 
viceamiralul Ashan. Funcțiile lor an
terioare, cea de comandant al forțelor 
aeriene pakistaneze și de comandant 
al marinei, au fost preluate de mareșa
lul aerului Abdur Rahim Khan și vice
amiralul Muzaffar Hasan.

în tradiționalul mesaj a- 
ilUal InahRaf Congresului, președin
tele Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz, 
a anunțat luni că guvernul său a bo- 
tărît extinderea limitelor apelor terito

în acest sens, lărgirea sistemului de 
acorduri și contracte pe termene 
lungi are efecte favorabile atît în ce 
privește continuitatea creșterii ex
porturilor de produse de bază, cît. 
și în ce privește stabilitatea prețului 
acestor produse. El a relevat impor
tanța1 promovării comerțului mondial 
în ansamblul lui, în toate direcțiile, 
ceea ce ar facilita implicit prorhova- 
rea comerțului țărilor în curs de dez
voltare. în încheiere, delegatul ro
mân a preconizat perfecționarea me
todelor de lucru ale U.N.C.T.A.D„ 
astfel incit să se asigure organizației 
caracterul universal pe care îl recla
mă cooperarea în slujba1 progresului 
economiei mondiale.

ORIENTUL APROPIAT CONVORBIRILE DE IA CAIRO
CAIRO. — Șefii de stat ai Repu

blicii Arabe Unite, Siriei, Iordaniei 
și reprezentantul președintelui Ira-

CIPRU îngrijorare 
față de acțiunile 

organizației 
„Frontul Național"
NICOSIA 2 (Agerpres). — Intr-o 

declarație dată publicității în capitala 
cipriotă, președintele Makarios și-a 
exprimat hotărîrea „de a face totul" 
pentru a pune capăt activităților or
ganizației extremiste „Frontul Națio
nal", ale cărei „acțiuni teroriste" sînt 
de natură să conducă insula la un 
război civil și la distrugere". Această 
reacție a fost dictată de îngrijorarea 
crescîndă pe care o manifestă auto
ritățile cipriote față de recentul val 
de terorism ce a culminat cu asasi
narea unor înalți funcționari ai servi
ciilor guvernamentale și atentate cu 
bombe asupra sediilor unor instituții 
oficiale. După cum se știe, „Frontul 
Național" se proclamă organizație ce 
luptă pentru unirea Ciprului cu Gre
cia.

riale de la 9 la 12 mile. In același timp, 
el a deschis în mod oficial campania 
electorală în vederea alegerilor prezi
dențiale din anul viitor, subliniind ne
cesitatea unității întregii națiuni.

La primăria St. Gilles din o- 
rașul Bruxelles a avut loc ver
nisajul expoziției „Prin Româ
nia de astăzi", trimisă de 
I.R.R.C.S.

Expoziția, organizată sub aus
piciile primăriei St. Gilles și aso
ciației culturale belgo-române, a 
fost deschisă de senatorul J. 
Franck, primar ia St. Gilles, care 
in cuvintul rostit s-a referit la 
marile succese obținute de po
porul român pe plan economic, 
cultural și social in cei 25 de ani 
de la eliberare. A vorbit apoi mi
nistrul de interne, L. Harmegnies. 
care a transmis bunele urări ale 
guvernului belgian și a subli
niat simpatia de care se bucură 
poporul român in Belgia, rolul 
important pe care il joacă Ro
mânia pe plan internațional pen
tru menținerea păcii și pentru 
dezvoltarea colaborării intre 
state.

Postul de radio Bruxelles a 
organizat, cu sprijinul ambasadei 
Republicii Socialiste România în 
Belgia, o masă rotundă dedicată 
României.

BELGRAD 2 (Agerpres). — An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a sosit marți la 
Belgrad într-o vizită oficială la in
vitația lui Mirko Tepavaț, secretar 
de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia. Pe aeroportul din 
Belgrad el a fost întîmpinat de Mirko 
Tepavaț și de alte persoane oficiale 
iugoslave.

în declarația făcută la sosire, 
A. A. Gromîko a arătat, că partidul 
și guvernul sovietic acordă o mare 
importanță dezvoltării relațiilor cu 
Iugoslavia. După-amiază, la Secre
tariatul de stat pentru afacerile ex
terne au început tratativele oficiale 
iugoslavo-sovietice.

kului au continuat marți după- 
amiază convorbirile consacrate situa
ției din Orientul Apropiat. Ei au exa
minat raportul politic elaborat de 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
patru state arabe, a căror reuniune 
a avut loo marți dimineață.

★
GENEVA. — Reprezentantul la 

Damasc al Comitetului Internațional 
al Crucii Roșii a intervenit pe lingă 
autoritățile siriene pentru a obține 
repatrierea celor doi cetățeni israe- 
lieni — s-a anunțat oficial la sediul 
central din Geneva al acestei orga
nizații.

★

TEL AVIV. — După cum anunță 
agenția France Presse, un purtător 
de cuvînt al armatei israeliene a de
clarat că aviația Israelului a bom
bardat luni poziții ale grupurilor de 
comando palestiniene situate pe teri
toriul iordanian, în regiunea văii 
Beissan. El a precizat că operațiu
nea a durat o jumătate de oră, iar 
toate avioanele au revenit la bazele 
lor.

AMMAN. — Un purtător de cuvînt 
al armatei iordaniene, citat de agen
ția Reuter, a declarat că opt avioane 
cu reacție israeliene au atacat luni 
regiunile Al-Zamaliya, în nordul 
văii Iordanului, și Makhraba, la 
nord de Amman. în cursul acestui 
raid un sold,at iordanian a fost ucis, 
iar alți trei răniți. Avioanele israe
liene au fost interceptate de artile
ria antiaeriană iordaniană.

în U.R.S.S. a fost lansat 
marți satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-297", 
destinat continuării cercetării spațiului 
cosmic. Aparatajul de la bordul sate
litului funcționează normal.

Miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale Organi
zației Unității Africane, în- 
truniți la Addis Abeba, au încheiat 
marți dezbaterile asupra activității Co
mitetului O.U.A. pentru sprijinirea 
mișcării de eliberare de pe continen
tul negru. O atenție deosebită a fost 
acordată modalităților de intensificai e 
a ajutorului acordat popoarelor afri
cane ce luptă pentru înlăturarea do
minației coloniale.

Aproximativ 50 000 de 
lucrători textiliști din statul 
indian Bengalul de vest *u 
declarat grevă, revendicînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

Festivalul internațional 
al portului popular s-8 desfă- 
șurat în orașul austriac Krems. Au par
ticipat 500 de reprezentanți ăi cîntecu- 
lui, dansului și portulti popular din 17 
țări. Țara noastră a fost reprezentată 
de ansamblul folcloric „Pandelașul" 
din Constanța, căruia i-a fost decernată 
distincția „Talerul de aur".

Ministrul comerțului exterior 
al României primit de 

premierul Japoniei, Eisaku Sato
TOKIO 2. — Corespondentul

Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
în continuarea vizitei sale ofi
ciale în Japonia, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, Cornel Burtică, a 
fost primit marți de premierul 
japonez Eisaku Sato. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb util 
de opinii privind relațiile bilate
rale, îndeosebi în domeniul econo
mic. La întrevedere a participat 
Ion Datcu, ambasadorul României 
la Tokio.

în aceeași zi, Cornel Burtică a 
avut o întîlnire cu Shojiro Ka- 
washima, vicepreședinte al Parti
dului liberal-democrat de guver- 
nămînt. într-o atmosferă cordială 
au fost abordate posibilitățile de 
dezvoltare a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

Conferința anualâ a T. U. C.

PRELUDIUL UNEI NOI DISPUTE
ÎNTRE GUVERN Șl SINDICATE?

LONDRA 2 (Agerpres). — Cuvîn- 
tareă rostită de premierul Harold 
Wilson în ședința de deschidere a 
celei de-a 101-a conferințe anuale a 
Congresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.), care a început luni la 
Portsmouth, a fost interpretată de 
cei 1 000 de delegați ca un dublu a- 
vhrtisment adresat sindicatelor. în 
primul rînd, subliniind că guvernul 
laburist a reușit să reducă deficitul 
de peste 100 milioane lire sterline 
pe care l-a preluat în 1964 de la con-

Dificultățile 
din Piața comună 

in centrul convorbirilor 
italo-vest-germane
ROMA 2 — Corespondentul

Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Vicecancelarul și ministrul afacerilor 
externe al R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, și-a încheiat vizita oficială la 
Roma. Tema centrală a convorbirilor 
Brandt-Moro a constituit-o situația di
ficilă a instituțiilor C.E.E., cei doi in
terlocutori afirmînd din nou necesi
tatea urgentă a realizării unor pro
grese pe calea dezvoltării interne a 
Comunității Economice Europene și 
a lărgirii sale.

O altă problemă discutată a fost 
aceea, a relațiilor Est-Vest, cei doi 
miniștri de externe convenind asupra 
necesității de a acționa în mod rea
list „jn vederea creării unei atmos
fere de securitate și încredere, pen
tru întărirea cooperării în toate do
meniile și pentru promovarea solu
ționării pe cale pașnică a controver
selor". în acest cadru, se spune în 
continuare în comunicat, „a fost ana
lizată problema convocării unei con
ferințe europene care, pregătită în 
mod corespunzător, ar putea oferi po
sibilități pozitive".
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Starea sănătății preșe
dintelui Braziliei, Costa e 
Silva, evoluează de o manieră sa
tisfăcătoare. După cum s-a mai anun
țat, președintele Braziliei a suferit o 
criză circulatorie. Pe de altă parte, 
serviciul de presă al președinției Re
publicii a anunțat, într-un comunicat 
oficial, că junta militară care a pre
luat, începînd de duminică seara, exer
citarea împuternicirilor prezidențiale, 
se va instala la Rio de Janeiro și nu 
în capitala țării, Brasilia, pe toată du
rata bolii președintelui Costa e Silva.

Studenții universităților 
din Seul și Taegu își conti
nuă demonstrațiile mitingu
rile de protest împotriva proiectului 
guvernamental de amendare a consti
tuției, în baza căruia s-ar crea con
diții ca Pak Cijan Fii, conducătorul 
administrației sud-coreene, să poată 
obține un al treilea mandat preziden
țial.

Cum s-au format
ln urma unor cercetări efec

tuate pe baza fotografiilor su
prafeței lunare, dr. Van Dorn, 
de la Universitatea California, 
a declarat că formarea munți
lor pe Lună este similară cu 
cea a valurilor marine pe Pă- 
mint. El a adăugat că prin că
derea unor fneteorili, care au 
lovit suprafața lunară cu ,o 
forță de necrezut", s-au format 
munți poate de aceeași înăl
țime ca Himalaya. Studiind 
clișeele lunare. Van Dorn a a-

Ulterior, la sediul „Keidanren“ 
(Federația organizațiilor economice 
clin Japonia), ministrul comerțului 
exterior al României a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, printre care Ko- 
goro Uemura, președintele „Iței- 
danren", Shigeo Horie, președintele 
Asociației pentru promovarea co
merțului cu țările socialiste din 
Europa, Fumihiko Kono, vicepre
ședinte al „Keidanren", lideri ai 
mai multor firme japoneze. în 
cursul convorbirilor s-a acordat o 
atenție deosebită perspectivelor re
lațiilor comerciale și de cooperare 
economică dintre cele două țări.

Seara, ministrul japonez al in
dustriei și comerțului exterior, Ma
sayoshi Ohira, a oferit un dineu în 
onoarea ministrului român.

servatori. premierul britanic a atras 
atenția că guvernul său nu va ac
cepta ca pianul de redresare econo
mică a țării să fie amenințat de re
vendicările de salarii ale muncito
rilor și funcționarilor. El a reafir
mat intenția guvernului de a-și pre
lungi cu cel puțin patru luni împu
ternicirile privind înghețarea prețu
rilor și salariilor, care expiră la 
sfirșitul acestui an.

în al doilea rînd, Harold Wilson 
a amintit că guvernul său a renun
țat la proiectata legislație cu privire 
la relațiile industriale, după ce 
Consiliul general al T.U.C. și-a asu
mat obligația de a arbitra și rezol
va conflictele de muncă care se sol
dează cu greve ilegale (adică cele 
neaprobate de conducerile sindica
telor).

Aceste avertismente, se relatează 
din. Portsmouth, nu au surprins pe 
delegații la conferință, care de alt
fel nu au primit cuvîntarea premie
rului britanic...cu un „entuziasm .ex
cesiv". După părerea observatorilor, 
discursul său „foarte puțin conci
liant", precum și reacția congresiști- 
lor „lasă să se. prevadă o nouă în
cercare de forțe între T.U.C. și gu
vern".

Congresul sindicatelor britanice a 
ales marți după-amiază noul Consi-ț 
liu general al Trade-Union-urilor/ 
Victor Feather a fost confirmat ca 
secretar general al T.U.C.

Delegații la Congresul anual al sin
dicatelor britanice, care se desfă
șoară la Portsmouth, au adoptat o 
rezoluție în favoarea remunerării 
egale a femeilor cu bărbații.

Sesiunea Comisiei 
Oceanografice 

Interguver- 
namentale

PARIS 2 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : La 
sediul U.N.E.S.C.O. din Paris au în
ceput marți lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Comisiei Oceanografice In- 
terguvernamentale, organism inter
național creat în sinul U.N.E.S.C.O.

Referindu-se la reprezentarea și 
participarea statelor la actuala sesiu
ne, șeful delegației române, ambasa
dorul Lipatti, a declarat că guvernul 
Republicii Socialiste România consi
deră că singurul reprezentant legitim 
al poporului chinez este guvernul 
Republicii Populare Chineze și a con
testat mandatul delegatului ciankai- 
șist. El a declarat, de asemenea, că 
guvernul român consideră, că singu
rul reprezentant legitim al Vietna
mului de sud este Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și, în consecință, a 
contestat mandatul delegației saigo- 
neze. Vorbitorul a exprimat, pe de 
altă parte, regretul că state ca R. D. 
Vietnam, R.P.D. Coreeană și R. D. 
Germană nu pot lua parte la lucră-, 
rile Comisiei. Același punct de ve
dere a fost susținut și de reprezen
tanții Uniunii Sovietice și Bulgariei.

Delegația franceză s-a alăturat de
clarației române privind reprezenta
rea Republicii Populare Chineze.

munții de pe Lună
firmat că in jurul Mării Orien
tale există cinci lanțuri de munți, 
formați prin căderea unor me
teoriți cu o energie de l mi
liard de megatone. Savantul <i- 
merican a declarat că dacă me
teoritul ,.Icarus", . care a trecut 
la o distanță de 3 862 433 km 
de Păimnt, s-ar fi lovit de Te
rra, ar fi formai un crater cu 
un diametru de 160 km. „Ica
rus" zbura cu o viteză de 55 
km/secundă, avind un diametru 
de 16 km.
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