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lf/Z777! PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBUCHW
NICOLAE CEAUȘESCU, IN IRAN

CONTRACTUL 
act de bunăvoință

" ,z

sau izvor 
de obligații ?

Stima și prețuire 
reciprocă

CONVORBIRI OFICIALE Dr. loan CIOLAN
director în Banca de Investiții

CORESPONDENȚA DE LA GEORGE-RADU CHIROVICI 
ȘI NICOLAE POPOVICI

Cea de-a treia zi a vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în Iran a 
stat sub semnul convorbirilor dintre 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și Ma
iestatea sa Împăratul Iranului. Desfă
șurate în cursul dimineții, convorbi
rile au prilejuit un larg schimb de 
păreri în legătură cu probleme de 
interes comun, ele desfășurîndu-se 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, de respect reciproc.

Convorbirile au ca bază de por
nire cursul pozitiv, ascendent pe 
care l-a cunoscut în ultimii ani re
lațiile româno-iraniene, și pe care 
ambele părți îl apreciază ca 
un adevărat model de coexis
tență între state cu orînduiri so
ciale diferite. Cu privire la această 
evoluție, oficialități iraniene, ca și co
legi din presa țării-gazdă cu care am 
stat de vorbă în cursul dimineții, au 
ținut să-și exprime satisfacția în
deosebi pentru intensificarea legătu
rilor economice și a cooperării în pro- 
ducție, a schimburilor culturale. In
terlocutorii noștri au semnalat tot
odată consensul dintre cele două țări 
în ce privește necesitatea ca relațiile 
internaționale să fie bazate pe res
pectarea principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului tuturor părților. Ei 
și-au manifestat de asemenea, în cu
vinte calde, prețuirea pentru succe
sele obținute de România în dome
niul dezvoltării industriei, moderni
zării agriculturii, edificării unei vieți 
tot mai prospere pentru întregul po
por.

Convorbirile româno-iraniene la 
cel mai înalt nivel au deschis noi 
perspective pentru dezvoltarea în vii
tor a relațiilor dintre cele două țări. 
Una dintre cele mai îmbucurătoare 
constatări pe care o putem face noi, 
gazetarii, este aceea că opinia publică 
iraniană salută aceste perspective.

Iată cîteva mărturii: la uzi
nele „Iran național", uzine vizitate 
miercuri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am stat un minut de 
vorbă cu inginerul Aii Shai. Aplau
dând trecerea oaspetelui român, 
el ne-a spus: „Nu sînt un om po
litic, sînt doar un simplu cetățean 
care îyi iubește țara și dorește s-o 
știe mereu mai înfloritoare. Pot să 
vă spun că România îmi inspiră 
stimă și respect, că prețuiesc po
porul român yi pe conducătorii săi. 
Știm că do., românii, depuneți mari 
eforturi ca să duceți înainte econo-

mia fi cultura, ca să asigurați bună
starea tuturor locuitorilor. Țelurile 
dezvoltării țării animă yi pe condu
cătorii noștri. Asemănarea țelurilor 
creează stimă fi înțelegere, posibi
lități de colaborare".

Dl. M adj id Rahnema, ministrul In- 
vățămîntului superior fi al cercetării 
științifice al Iranului, după ce a oma
giat importantele contribuții ale oa
menilor de știință români în cele mai 
diferite domenii, ca și ceea ce dom
nia sa a denumit „strălucita idee a 
planificării cercetării științifice", re- 
ferindu-se la relațide dintre țările 
noastre, ne-a spus: „Vizita in 
(ara noastră a domnului Nicolae 
Ceaușescu este un eveniment fericit 
pentru că ea servește cauzei păcii, 
înțelegerii intre popoare. Este un a- 
devăr elementar acela că doar cu- 
noscîndu-se reciproc, cunoscînd con
dițiile în care trăiesc și muncesc, is
toria și aspirațiile fiecăruia, popoarele 
pot ajunge la stimă și prețuire. Iată 
de ce salut din toată inima vizita 
președintelui român, așa cum am 
salutat, la timpul ei, vizita Maiestății 
Sale Imperiale Șahinșahul în (ara 
dumneavoastră. Faptul că ță
rile noastre sînt situate la mii 
de kilometri una de alta nu are nici 
o importanță atunci cînd este 
.vorba de strângerea legăturilor 
dintre popoarele român și iranian. 
Sîntem vecini apropiați fiindcă ne 
leagă aceleași năzuințe : să trăim în 
pace și să facem totul pentru pros
peritatea țărilor noastre".

Cele două convorbiri ilustrează 
concludent că opinia publică ira
niană își exprimă adeziunea față de 
politica de prietenie dintre cele două 
țări și este foarte viu interesată de 
dezvoltarea ei ascendentă.

Am amintit de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la uzinele „Iran 
national". Am avut prilejul să par
curgem o uzină modernă, unitate 
de bază a industriei iraniene în 
plină dezvoltare. Am înțeles foarte 
bine că, dincolo de deosebirile firești 
de la popor la popor, de la țară la 
țară, oamenii de pe întregul părrilnt, 
oriunde ar trăi ei, stăpînesc în comun 
un bun de mare preț: munca. Mun
ca, cea care creează valori, cea care 
îl înnobilează pe om. Și ca să mun
cească, oamenii de pe întregul pă
mânt au nevoie, înainte de orice, de 
pace. Iată de ce vizite și convorbiri 
ca acelea dintre conducătorii Româ
niei și Iranului, puse în slujba păcii 
și înțelegerii, . răspund celor mai a- 
dînci și celor mai fierbinți năzuințe 
ale popoarelor.

Miercuri, 3 septembrie, înainte 
de amiază, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a avut 
la Palatul Saad Abad convorbiri 
oficiale cu Maiestatea sa Imperială, 
Șahinșahul Aryamehr.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe, iar din 
partea iraniană Ardeshir Zahedi, 
ministrul afacerilor externe.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
șefi de stat au făcut un larg și 
rodnic schimb de vederi în legătură 
cu stadiul relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Iran, 
cu privire la posibilitățile și per
spectivele dezvoltării continue a

unei colaborări și cooperări multi
laterale în domeniile politic, eco
nomic și tehnico-știintific în folosul 
ambelor popoare, pentru'a promo
va apropierea lor și pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă. A fost' 
exprimată convingerea că vizita în 
Iran a președintelui Consiliului de 
Stat, ca și vizita făcută în România 
de Șahinșahul Iranului, marchează 
momente importante în dezvolta
rea ascendentă a relațiilor dintre 
cele două state, a căror colaborare 
constituie un model de materiali
zare practică a principiilor coexis
tenței pașnice între țări cu orîn- 
duiri sociale diferite.

Cei doi șefi de stat au abordat, 
de asemenea, probleme actuale ale 
situației internaționale și, expu-

nînd pozițiile României și ale Ira
nului în aprecierea unor eveni
mente politice din lume, au con
statat că și în această direcție exis
tă afinități și puncte de vedere co
mune. S-a subliniat, de asemenea, 
că modul în care evoluează colabo
rarea româno-iraniană ilustrează 
rezultatele pozitive pe care le pot 
avea pentru viața popoarelor, pen
tru climatul internațional respec
tarea și aplicarea în relațiile dintre 
state a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și externe ale statelor, 
avantajului tuturor părților.

Schimbul de păreri s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, de respect reciproc.

în Raportul Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea al 
P.C.R., în dezbaterile din cadrul sec
țiunii pentru problemele de cons
trucții și transporturi ,s-a_ insistat în 
mod deosebit asupra întăririi disci
plinei contractuale legate de _ li
vrarea utilajelor tehnologice către 
șantierele de investiții. Sarcinile sta
bilite, tn acest sens, au o însemnăta
te majoră, întrucît în ultimii ani și, 
din păcate, și la ora actuală, întîrzie- 
rile în punerea în funcțiune a unor 
importante obiective și capacități de 
producție au fost determinate tocmai 
de neajunsurile care stăruie In do
meniul respectării contractelor de că
tre furnizori. Anul trecut, de exem
plu, obiective in
dustriale de ma
re însemnătate 
pentru economia 
națională, ca tră
gători» de țevi la 
rece de la uzina 
„Republica" din 
Capitală, unele 
instalații de acid 
nicotinic de la 
Combinatul chi
mic Craiova, noua 
capacitate de pro
ducție de. la uzi
na „înfrățirea" 
Oradea, instala
ția de furfurol de 
la fabrica de tananți „Argeșul" din 
Pitești nu au intrat în exploatare Ia 
termenul planificat din cauză că a- 
numite utilaje tehnologice de bază 
au fost livrate cu mult mai tîrziu 
decît data prevăzută prin contractele 
economice.

Prejudiciile aduse economiei na
ționale sînt lesne de înțeles : nu s-au 
obținut sporurile de producție scon
tate, s-au pierdut chiar comenzi pen
tru exportul unora din produsele 
respective, au fost aduse din import 
o serie de mărfuri neprevăzute, au 
fost imobilizate mai mult decît era 
necesar fondurile de investiții res
pective, nu s-au putut obține acumu
lările bănești planificate, cuvenite 
statului potrivit eforturilor sale de 
investiții. în plus, încălcarea terme
nelor contractuale de livrare, expe
dierea cu tntîrziere a unor utilaje 
tehnologice perturbă respectarea or
dinii de montaj și blochează lucră
rile ; pe șantierele industriei meta
lurgice. ale construcțiilor de mașini 
și energiei electrice, bunăoară, sto
cul utilajelor tehnologice nemontate 
se ridica la sfîrșitul lunii august la 
sute de milioane de lei; pentru 22 
la sută din aceste utilaje se 'întreză
reau, la acea dată, condiții de mon
tare abia în următoarele 10—11 luni, 
întrucît lipseau altele absolut nece
sare pentru respectarea ordinii mon
tajului.

Neîndoielnic, pentru s preveni a-

0 ÎNTREBARE 
PENTRU FURNIZORII 

DE UTILAJE DESTINATE
INVESTIȚIILOR

ceste neajunsuri ,este extrem de utilă 
măsura luată recent ca toate neîn
țelegerile referitoare Ia nerespecta- 
rea obligațiilor contractuale de li
vrare a utilajelor tehnologice să fio 
soluționate, în ultimă instanță, de 
Comitetul de Stat a! Planificării, dar 
nu în mai mult de 15 zile de la se
sizarea situației. Chiar și în aceste 
condiții, însă, se constată dese, și 
inadmisibile abateri de la disciplina 
contractuală. Volumul utilajelor ne
livrate la timp principalelor șantie
re ale ministerelor energiei electrica 
și industriei metalurgice, de pildă, 
totaliza la sfîrșitul lunii august a.c. 
peste 75 milioane lei.

Normal este să vedem cărui fapt 
se datorește această stare de lucruri. 

Personal, socoteso 
că răspunsul este 
unul singur : cei 
care ignorează o- 
bligațiile contrac
tuale nu sînt trași 
la răspundere și 
nu sînt puși șă re
cupereze, pe' sca
ma propriilor bu
zunare, pagubele 
pe care le aduc 
statului prin în
călcarea discipli
nei de livrare a 
utilajelor tehno
logice. Iată de ca 
este întru totul bi

nevenită Indicația din Raportul 
Comitetului Central prezentat Con
gresului al X-lea al P. C. R. — 
și anume că trebuie luate mă
suri hotărîte pentru respectarea cu 
strictețe a termenelor de livrare pre
văzute în contract, introdueîndu-so 
sancțiuni severe împotriva furnizori
lor care nu se achită la timp și în 
bune condiții de obligațiile asumate. 
Cu deplin temei se precizează că 
aceste sancțiuni trebuie să fie supor
tate nu de unitățile industriale, ci de 
conducerile respective, din veniturile 
celor care răspund de îndeplinirea 
acestor sarcini în întreprinderi, din 
organele de resort din ministerele 
economice.

Există, deci, premise că tn acest fel 
se va pune capăt actualei practici

— uneori încurajată chiar de organele 
de resort ale părților contractante
— de a se accepta cu cea mai depli
nă seninătate decalarea (adică, încăl
carea disciplinei economice) unor ter
mene de livrare, aprobate sau chiar 
scadente — inițial stabilite prin con
tract. Prin aceasta se va curma șl 
obiceiul ca ședințele de lucru, frec
vent organizate pe șantiere, să mai 
fie consacrate aproape în totalitate 
„operațiilor" de elaborare a grafice
lor peste grafice, încheierii de minute, 
prin'care, de acord cu furnizorii ce 
nu și-au respectat termenele contrac-

(Contlnuare tn pag. a V-a)

La uzina de autoturisme „Iran national

Alte relatări

vizita oaspeților

români în Iran TEHERAN 3 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază, la Palatul 
Golestan, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe i Amir Abbas Hoveida, 
primul ministru al Iranului, și pe 
Ardeshir Zahedi, ministrul aface
rilor externe.

La primire au participat Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Au fost, de asemenea, de fată 
Pavel Silard, ambasadorul Româ
niei la Teheran, și Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului 
la București.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, cordială și prie
tenească.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit
delegația parlamentară suedeză

la uzina de automobile
„Iran national"

TEHERAN 3. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Paul Finanțu, transmit: Vizita pe 
care președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, o întreprin
de în Iran a prilejuit, miercuri, 
cunoașterea unor aspecte ale dez
voltării economice impetuoase a a- 
cestei țări.

După ce prima parte a zilei a 
fost consacrată convorbirilor ofi
ciale dintre șeful statului român și 
Șahinșahul Iranului, precum și 
unor întrevederi între personali
tățile care îl însoțesc pe președin
tele Consiliului de Stat și oficia
lități iraniene — convorbiri și în
trevederi consacrate dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre cele 
două țări — miercuri după-amiază

oaspetele român, împreună cu so
ția, a vizitat moderna uzină de au
tomobile „Iran national", din a- 
propierea capitalei.

...Coloana oficială lasă în urmă 
orașul Teheran, îndreptîndu-se pe 
șoseaua Karadj către acest impor
tant obiectiv industrial. în dreapta 
drumului se înalță la orizont mun
ții dominați de conul vulcanic a- 
coperit de zăpadă al Damarbandu- 
lui. Paralel cu șoseaua se suc
ced profilurile unor întreprin
deri industriale, precum și stu
diourile tinerei cinematografii 
Iraniene. Sosind la uzina „Iran na
tional", președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a primit miercuri la amiază, la Con
siliul de Miniștri, , delegația parla
mentară suedeză, condusă de Henry 
Allard, președintele Camerei depu- 
taților, care se află în țara noastră 
la invitația Marii Adunări Naționale.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au partici

pat tovarășii Ștefan Voitee, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, Mia 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., și 
Gheorghe Roșu, președintele Comi
siei pentru agricultură și silvicultu
ră a M.A.N.

A fost de față Cari Rapp'e, amba
sadorul Suediei la București.

(Agerpres)

SE STRiNGE RECOLTA ÎN BĂRĂGAN
SLOBOZIA (cores

pondentul „Scînteii'). 
— într-un mare nu
măr de unități agri
cole din cîmpia Bă
răganului a început, 
de cîteva zile, recol
tarea porumbului ți 
florii-soarelui. Pe în
treg județul Ialomița 
s-a strîns porumbul 
de pe aproape S 000 
ha, iar floarea-soare- 
lul — de pe 9 000 ha. 
Cel» mai mari su

prafețe au fost recol
tate în cooperativele 
agricole Scîntela, 
Gheorghe Lazăr, Co- 
leiia, Cocora, Valea 
Ciorii, Jegălia, Mun- 
teni-Buzău, Cosîm- 
bești și Buiești.

După cum ne-a in
format primul secre
tar al comitetului ju
dețean de partid, to
varășul Marin Vasile, 
în toate unitățile a-

gricole șl de mecani
zare din județul Ialo
mița au fost luate mă
suri pentru ca recol
tarea porumbului, 
florii-soarelui și Bfe- 
clei de zahăr să se 
desfășoare în condiții 
cît mai bune, să se 
livreze la timp canti
tățile contractate cu 
statul și să se asi
gure o bună depozi
tare a produselor.
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DIVERS
Promptitu
dine

Rutina și șablonul 
n-au ce căuta în munca 
politică pentru dezvoltarea 

conștiinței socialiste
Sîmbăta trecută, nouă salariați 

de la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița s-au intoxicat 
grav cu tetraclorură de carbon. 
Cazul necesita o intervenție 
urgentă. Era în pericol viața a 
nouă oameni. La ora 14,25, con
ducerea uzinei anunța telefonic 
Ministerul Sănătății, solicitînd 
ajutor. Ofițerul de serviciu a 
dat alarma. El a anunțat Ofi
ciul central farmaceutic să pre
gătească șaizeci de flacoane de 
arginină, apoi a luat legătura 
cu Aviasanul. La ora 15, cînd 
medicamentele porneau spre 
aeroport, avionul se afla pe pis
tă, gata de decolare. Peste un 
sfert de oră se ridica în văz
duh. Curînd, celor nouă intoxi
cați li se aplica 'tratamentul. E- 
rau — grație promptitudinii și 
devotamentului oamenilor în 
halat alb — în afară de orice 
pericol. Pentru modul exemplar 
în care s-a produș intervenția, 
conducerea uzinei ne roagă, la 
fel de prompt, să transmitem 
tuturor mulțumiri. O facem cu 
plăcere.

Apărați
bunul
obstesc

»

în ultima vreme, parcul de 
vagoane de călători a crescut 
nu numai numeric, dar și cali
tativ. Dispunem de vagoane 
moderne, cu un grad de confort 
ridicat. Este, între altele, o do
vadă a grijii și respectului față 
de pasageri. Dar și o obligație. 
Călătorului îi revine datoria ce
tățenească de a păstra aceste 
bunuri obștești. Unii, însă, nu 
o respectă. O recentă verifica
re, la noile vagoane, dovedește 
că lucrurile sînt departe de fă
gașul lor normal. Numai de la 
începutul anului, din aceste va
goane s-au sustras : 719 prize
pentru aparatele de ras, 685 
broaște yale, 342 voltmetre, 119 
ampermetre, 7 790 m de per
dele, 1618 mp oglinzi. Pagube 
în valoare de sute de mii de 
lei! Și — culmea ! — de multe 
ori vinovății scapă nepedepsiți. 
Aceasta se datorează și... tăce
rii celorlalți, călători martori o- 
culari. Motiv pentru care ne a- 
dresăm în primul rînd lor, 
chemîndu-i la o atitudine activ- 
cetățenească. Distrugerea bu
nurilor comune nu poate lăsa 
pe' nimeni indiferent. Dimpo
trivă 1

S-a făcut
dreptate

prf-în una din nopțile 
măverii trecute, autosalvarea 
31BN 230, condusă de șoferul 
Francisc Vereș, se îndrepta spre 
orașul Bistrița. La ieșirea din 
comuna Viișoara, a accidentat 
mortal un cetățean. Șoferul a 
anunțat imediat miliția. N-a de
clarat că a omorît un om, ci că 
l-a găsit pe marginea drumului, 
chipurile abandonat de un alt... 
autovehicul. La fel a declarat 
și asistenta sanitară Lucreția 
Maxăut, care îl însoțea. Orga
nele de miliție au făcut înde
lungate cercetări. Făptașul era 
greu de descoperit, însă pe 
Lucreția Maxaut o mustra con
știința. Un om fusese omorît 
sub privirile ei. Nu mai putea 
răbda. Pînă la urmă a înștiin
țat miliția. Conducătorul auto 
Francisc Vereș a fost nevoit să 
recunoască crima săvîrșită. Ju
decat în public, în fața condu
cătorilor auto din întreprinde
rile și instituțiile județului, el 
a fost condamnat la 5 ani în
chisoare.

Fixînd coordonatele dezvoltării 
multilaterale a societății noastre so
cialiste, cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R. a subliniat că realizarea obiec
tivelor stabilite se află într-o legă
tură indisolubilă cu procesul complex 
de dezvoltare a conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii. „O dată cu dez
voltarea forțelor de producție și ri
dicarea nivelului de trai, — se arată 
în acest sens în Raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o importanță 
deosebită pentru îndeplinirea sarci
nii fundamentale a dezvoltării multi
laterale a noii orînduiri are intensifi
carea activității de educație, formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor".

Experiența dobîndită în anii con
strucției socialiste dovedește că asu
pra conștiinței oamenilor exercită o 
influență dintre cele mai profunde 
schimbările care au avut loc în struc
tura societății noastre, marile reali
zări în domeniul economiei și cultu
rii, al creșterii bunăstării poporului, 
în același timp, unul dintre mijloa
cele fundamentale ce contribuie la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor îl reprezintă activitatea po- 
litică-educativă desfășurată de către 
organizațiile de partid, activitate 
cate, în lumina sarcinilor trasate de 
Congres, trebuie ridicată la un nivel 
superior, spre a-și spori aportul său 
activ la mobilizarea maselor în ve
derea înfăptuirii sarcinilor trasate 
de partid.

în momentul de față, Comitetul ju
dețean de partid Arad este preocupat 
să ia cele mai eficiente măsuri pen
tru a subordona întreaga muncă poli
tică și culturală de masă înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor ae producție 
pe anul în curs, în vederea lichidă
rii rămînerilor în urmă care se mai 
fac simțite în diferite domenii de 
activitate, creîndu-se astfel condiții
le optime trecerii la îndeplinirea 
programului elaborat de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

în județul nostru, marea majoritate 
a organizațiilor de partid au făcut 
progrese în orientarea muncii poli
tice de masă spre obiective precise, 
în care precumpănesc cele privind 
îndeplinirea sarcinilor economice. La 
Uzina de vagoane Arad, bunăoară, a 
prins rădăcini o inițiativă intitulată: 
„Obligați rebutul să bată în retra
gere" Practic, despre ce este vorba 7 
De îndată ce se ivește undeva o 
piesă rebutată, la terminarea schim
bului are loc, în mod operativ, un fel 
de... proces. Sînt convocați cel care 
a comis rebutul, tehnologul,, secției, 
maistrul j mai participă, d'e regulă, 
secretarul sau un alt membru al bi
roului organizației de bază, președin
tele comitetului sindical din secție și 
alți muncitori de la locul de produc
ție . respectiv. Tehnologul arată cau
zele „tehnice" ale rebutului, cum 
s-ar fi putut evita. Se explică argu
mentat paguba produsă, de ce este 
necesar să se lucreze cu maximum de 
atenție.

între utilizarea unor asemenea 
metode în 'principalele secții și 
faptul că la Uzina de vagoa
ne, cea mai mare consumatoare 
de metal din orașul Arad, rebutul a 
fost silit într-adevăr să bată în re
tragere, se află o strînsă legătură. 
Același lucru se poate spune și des
pre alte forme ale activității politice 
de masă. De pildă, discuțiile la ram
pa de control și în fața vitrinelor de 
calitate, convorbirile operative pe 
locul de producție cu cei care absen
tează nemotivat sau întîrzie de la 
lucru, gazetele satirice conținînd ca
ricaturi, epigrame la adresa celor 
certați cu disciplina, „contaminați"

Eugen OLCEAN 
șeful secției de propagandă 

a Comitetului județean de partid

de mulțumirea de sine, sau care se 
resemnează în fața greutăților și a 
rămînerilor în urmă etc., toate aceste 
forme — folosite cu pricepere și la 
momentul oportun — se dovedesc a 
avea un rol dintre cele mai însem
nate în dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor.

Experiența bună acumulată de 
multe organizații de partid în des
fășurarea activității politico-educati
ve de masă nu ne poate face însă să 
trecem cu vederea lipsurile existente 
încă într-o serie de locuri. Principala 
deficiență constă, după părerea noas
tră, în încetineala cu care se face 
„cotitura" necesară spre obiectivele 
esențiale ale fiecărei perioade, în lip
sa de inițiativă a unor organizații de 
partid în a îndrepta mijloacele acti
vității politice și cultural-educative 
de masă spre soluționarea probleme-

viața da partid

lor care stau în fața colectivelor res
pective la un moment dat. Nu o dată 
întîlnim situații (la Fabrica de mobilă 
din Pîncota, pe multe șantiere de 
construcții, în unele comune cum sînt 
Mîndruloc, Minerău și altele) unde 
munca de la om la om, care con
stituie, de fapt, miezul întregii acti
vități politice de masă, este extrem 
de anemică, iar diferitele manifestări 
la cluburi, la căminele culturale — 
conferințe, expuneri etc. — au un 
conținut depășit, adeseori extrem de 
general, și deci, țintesc... în gol.

înlăturarea unor asemenea defici- j 
ențe ne preocupă în mod” deosebit 
acum, cînd în fața tuturor organiza
țiilor de partid se află problematica 
izvorîtă din documentele celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., care trebuie 
să-și găsească, în mod operativ, oglin
direa in întreaga muncă politică do 
masă. Nu putem accepta asemenea 
situații ca aceea de la Uzina de strun
guri din Arad unde — deși se ma
nifestă deficiențe în înfăptuirea mă
surilor stabilite pentru buna organi
zare a procesului tehnologic, folosi
rea integrală a mașinilor, explicarea 
principiilor care stau la baza noului 
sistem de salarizare — munca poli
tică nu abordează aceste probleme, 
atît de puternic reliefate în docu
mentele Congresului.

Se foloseau, cîndva, în această uzi
nă forme ale muncii polittco-educa- 
tive care și-au dovedit eficiența în 
dezvoltarea spiritului de răspundere 
al muncitorilor pentru desfășurarea 
procesului de producție. în mod cu 
totul nejustificat, însă, sub privirile 
indiferente ale comitetului de partid, 
ele au fost abandonate Am aminti 
dintre acestea pe cele care erau în
dreptate spre combaterea lucrului de 
mîntuială, cum ar fi „Judecata rebu
tului" sau acele tăblițe simple — clar 
cu un mare efect stimulativ — pur- 
tînd inscripțiile : „Aici se lucrează 
cu rebut 1“ și „Aici se lucrează fără 
rebut I" Situația este cu atît mai ciu
dată cu cît unele dintre aceste mij
loace — abandonate la uzina de 
strunguri, fără a fi înlocuite cu al

tele — au fost, preluate, cu rezultate 
bune, de o serie de întreprinderi din 
orașul Arad.

între conținutul și formele activi
tăți] politice de masă există o strînsă 
legătură. Formele în sine, oricît de 
atractive și de variate ar fi, dacă nu 
au ca miez idei valoroase, de mare 
actualitate, r.u-și pot atinge scopul. 
Și invers l Oricît de importante ar fi 
problemele abordate, dacă nu sînt 
transmise în forme vii, expresive, trec 
pe lîngă urechile celor cărora li se 
adresează, fără a lăsa nici o urmă îți 
conștiința și inima lor. în practică, 
însă, adesea acest adevăr unanim re
cunoscut este dat uitării. Așa se ex
plică de ce, în multe locuri, mai ales 
la sate, se folosește, în virtutea iner
ției și a rutinei, ca unică formă a 
muncii politice conferința, constînd 
adesea într-un text elaborat la nive
lul județului, și care prin monotonia 
cu. care este citit, de cele mai multe 
ori de persoane fără nici o contin
gență cu problema respectivă, se 
transformă într-un mijloc de propa
gare a... plictiselii. în localitățile 
Ignești, Dezna, Pleșcuța., Pilu, con
ferințele,. expunerile, simpozioanele 
abordează o tematică importantă re
feritoare la apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, întărirea economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole de producție, iar unele care se 
adresează tinerilor vizează .comporta
rea în producție, în familie și socie
tate. Dar ce folos I Multe dintre ele 
nu. conțin exemple, argumente con
vingătoare, înșiră în mod mecanic 
idei generale, nesusținute de fapte 
de viață semnificative. Totuși, orga
nizatorii unor asemenea manifestări 
se plîng de „ingratitudinea" publicu
lui, care nu populează sălile acestor 
cămine culturale și cluburi cînd este 
vorba de astfel de manifestări. Tot “în 
virtutea aceleiași rutine, forme ale 
muncii politice și culturale de masă 
de mare atractivitate, cum sînt bri
găzile artistice, prezintă încă în des
tule cazuri programe rupte de reali
tățile locului de muncă. Lipsite de 
îndrumarea necesară, brigăzile artis
tice de la Uzina de reparații, casele 
de cultură din Lipova, Sebiș s-au 
destrămat.

Lâ indicația biroului comitetului 
județean de partid, comitetul de cul
tură și artă, consiliul local al sin
dicatelor și-au intensificat preocupa
rea pentru a înzestra căminele cultu
rale și cluburile cu televizoare și ra
dio. magnetofoane, diascopuri, dia-, 
filme, diapozitive etc. Avem în ve
dere sprijinirea eforturilor în folo
sirea acestor mijloace moderne, în 
așa fel încît ele să fie integrate cît 
mai organic în ansamblul celor me
nite să contribuie la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor.

în momentul de față, grija noastră 
de căpetenie este să axăm întreaga 
muncă politico-educativă pe proble
mele reieșite din documentele celui 
de-al X-lea Congres al partidului. 
Explicarea aprofundată, multilatera
lă, a hotărîrilor adoptate de Congres, 
îndeosebi a marii bogății de idei din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mobilizarea tutu
ror celor ce muncesc la înfăptuirea 
sarcinilor trasate — iată ce conside
răm că trebuie să constituie miezul 
activității politico-educative și în a- 
cest sens ne îndreptăm acum efortu
rile. Biroul comitetului județean de 
partid se străduiește să îndrepte 
atenția tuturor organizațiilor de 
partid spre perfecționarea continuă 
a activității educative, conștient 
fiind că în felul acesta vom putea să 
ne aducem din plin contribuția la 
realizarea obiectivelor fixate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

ADAS
Asigurarea 
facultativă 

complexă a 
gospodăriei

Investițiile făcute într-o gospo
dărie se materializează în tot 
ceea ce poate oferi confort mem
brilor familiei. De aceea, bunu
rile gospodărești sînt păstrate cu 
grijă. Dar, din păcate, sînt și si
tuații nedorite cînd mobila sau 
diferite obiecte casnice se dete
riorează sau chiar se distrug din 
diverse cauze.

ADAS poate anula eventualele 
pagube produse bunurilor gospo
dărești în schimbul unei prime 
de asigurare anuale de 0,20 Iei 
la sută, caloulabilă asupra valo
rii bunurilor declarate de oricare 
cetățean în cadrul unei asigu
rări facultative complexe a gos
podăriei. Este o măsură înțeleap
tă care prezintă un înalt grad 
de utilitate în asemenea situații, 
în asigurarea facultativă com
plexă a gospodăriei sînt cuprinse, 
de fapt, o multitudine de forme 
de asigurare : a bunurilor din 
locuință și din jurul ei ; a per
soanei care a încheiat asigurarea 
și a soției (respectiv soțului), 
pentru cazurile de invaliditate 
permanentă și deces, pricinuite de 
accidente întîmplate la domiciliu ; 
asigurarea pentru cazurile de des
păgubiri civile ce ar rezulta pen
tru contractant și membrii fami
liei sale, față de proprietarul 
imobilului în care locuiesc sau 
fată de alte persoane, ca urma
re a unor daune si accidente pe
trecute la domiciliul celui asigu
rat.

La producerea riscurilor cu
prinse în asigurare. ADAS plă
tește cu promptitudine despăgu
birile sau sumele asigurate. Con
tractul de asigurare se încheie 
prin împutemiciții ADAS-ului 
din întreprinderi si instituții, 
cooperativele de credit, prin a- 
genții și inspectorii ADAS sau 
direct, la unitățile sale.

(publicitate)

Un buchet de fieri 

din beton și stidu 

m străvechiul Bl&j
Graficele de producție ale Com

plexului de industrializare a lemnu
lui din Blaj înregistrează constant 
nu numai produse peste plan — pla
caj, plăci fibrolemnoase, binale și 
mobilă — ci, înainte de toate, un 
adevărat salt valoric în privința ca
lității.

Situat la confluența celor două 
Tîrnave, în Cîmpia Libertății, acest 
complex conferă străvechiului Blaj 
un minunat buchet de flori din be
ton și sticlă : patru fabrici modeme 
dotate cu mașini și utilaje la nive
lul tehnicii celei mai noi. Fabrica do 
placaj a fost proiectată inițial pen
tru o capacitate de 36 000 mc anual, 
reprezentînd de patru ori mai mult 
producția din anul 1938 a întregii 
țări. Cea de a doua unitate — fa
brica de plăci fibrolemnoase — este 
prima construcție de acest gen din 
țară. Ea folosește ca materie primă 
lobdele de foc, crengile și alte sor
turi lemnoase din exploatările fo
restiere și din fabricile de cheres
tea, fiind proiectată să producă 35 000 
de tone pe an. Prin fabrica de mo
bilă — concepută pentru 10 000 de 
garnituri pe an — C.I.L. Blaj a de
venit furnizorul unei game variate 
de tipuri de mobilă, apreciate și 
tot mai solicitate în țară și străină
tate. Calitatea, ca și linia clasică 
ori modernă a garniturilor sale de 
mobilă s-au impus atenției vizita
torilor marilor tîrguri internaționale 
la care C.I.L. Blaj a participat. 
Garnitura „Solea", bunăoară, se 
execută în două variante: cameră 
combinată și dormitor. Ambele va
riante se disting prin finisajul de 
calitate superioară, dimensiuni și ga
barit redus și, ceea ce e mai impor
tant, posibilități funcționale mul
tiple. „Solea" se poate utiliza și în 
versiunea unei „camere de'zi“,zcom- 
punîndu-se dintr-un dulap cu trei 
uși, comodă, toaletă, măsuță, masă

Vedere a Combinatului de industrializare a lemnului de la Blaj
Foto : Gh. Vințilă

extensibilă. în varianta de dormitor 
se include un pat demontabil — pen
tru două persoane — și două nop
tiere atașabile. Oricare din variante 
este concepută și executată în vede
rea utilizării raționale a spațiului lo
cuibil, permițînd, în același timp, 
amplasarea lor după gust.

Începînd din acest an, C.I.L. Blaj 
produce pentru prima oară în țară 
mobilier modem, practic și elegant, 
pentru hoteluri și restaurante. Re
cent, au fost livrate la export mo
bilierul și binalele unui hotel cu 500 
de apartamente, fiind în prezent 
în curs de execuție mobilierul pen
tru restaurantul aceluiași hotel. De 
asemenea, se pregătește aici mobilie
rul pentru noul hotel „Napoca" din 
Cluj.

Ușile și ferestrele produse într-o 
mare varietate de tipuri și dimen
siuni în cadrul fabricii de binale sînt 
destinate întreprinderilor de cons
trucții și comerțului.

Cei șapte ani care au trecut de la 
intrarea în funcțiune a fabricilor 
complexului au fost ani în care 
eforturile colectivului s-au materia
lizat în atingerea și depășirea para
metrilor proiectați. Șirul izbînzilor 
acestei modeme unități de indus
trializare a lemnului este întregit în 
prezent cu fabricarea, peste preve
derile inițiale ale proiectelor, cu
8.3 la sută mai mult placaj, 8,9 la 
sută mai multe plăci fibrolemnoase, 
16,1 la sută mobilă și, respectiv, cu
18.3 la sută mai multe uși și feres
tre. S-a urmărit continuu și diversi
ficarea producției în scopul valori
ficării cît mai complete a masei lem
noase. în acest context se înscriu 
secțiile de panel și de lăzi de am
balaj ce aduc un beneficiu anual 
de 2,5 milioane lei.

Ritmurile de dezvoltare a com
plexului, de creștere a producției 
sale nu se vor opri însă aici. După 
cum ne-a precizat tov. ing. Mircea 
Simionovici, directorul complexului, 
creșterea producției cu peste 40 la 
sută în anii 1971—1975, față de 
anii 1966—1970, se va obține pe 
seama creșterii indicelui de indus
trializare și valorificare complexă a 
lemnului. în acest scop se vor crea 
o secție de înnobilare a plăcilor fi
brolemnoase și alta de drojdie fura
jeră.

La C.I.L. Blaj s-a semnat recent 
actul de naștere a unui nou sorti
ment de placaj solicitat la construc
ția vagoanelor C.F.R. și a navelor 
maritime. Noul tip de placaj, cu 
caracteristici superioare, răspunde 
cerințelor pentru care e destinat.

Așadar, o necontenită și febrilă 
activitate de cercetare și experi-1 
mentare duce la diversificarea pro
duselor complexului de industriali
zare a lemnului de la Blaj, face din 
această marcă o garanție a durabi
lității, îmbinată armonios cu utili
tatea practică și eleganța, atribute 
ale produselor de calitate superioară. 
La aceasta contribuie, fără îndoială, 
și sistemul eficient de informare ope
rativă, sistematică, cu cele mai re
prezentative noutăți ce apar în in
dustria de prelucrare a lemnului.

(Reportaj publicitar)
Aurelia GOLIANU

Sisif în
actualitate !

De curînd, în Timișoara s-a 
construit o nouă .stație de cale 
ferată — halta „Pavilioane". 
O construcție modernă, impună
toare cu mai multe peroane, 
capabilă să întrunească toate 
sufragiile. Nu însă și ale Sa
nepidului. Această instituție s-a 
opus categoric la deschiderea 
stației. Și pe bună dreptate. 
Clădirea nu dispune nici de in
stalații igienico-sanitare, nici de 
surse de apă potabilă. Care a 
fost răspunsul direcției regiona
le de resort ? Iată-1 : „Nici n-o 

■să le facem vreodată. Clădirea 
tot urmează să fie demolată, 
(abia s-a construit !) o dată cu 
terminarea liniei industriale de 
zonă a atelierelor C.F.R. Ame
najarea clădirilor anexă se do
vedește, astfel, neeconom:coasă“. 
Acesta este răspunsul. Scurt și 
cuprinzător. Și atunci — fie-ne 
îngăduit să întrebăm — de ce 
s-a construit ? Ca să ne aflăm 

treabă îîn
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„Scînteii

Zilnic, pe listele de proce
se la tribunale figurează 
cazuri în care adevărații 
vinovați nu apar în fața in
stanței. Nu este vorba de 
autori morali, ci de autori 
materiali.

în această privință, to
varășul Paul Florea, pre
ședintele judecătoriei secto
rului 3 din Capitală, ne dă 
cîteva detalii.

— Să zicem că funcționa
rul public X, dintr-un mo
tiv sau altul, săvîrșește în 
exercițiul funcțiunii sale — 
la emiterea unui act către 
populație, de exemplu, — o 
greșeală pentru a cărei în
dreptare legea prevede ca
lea acțiunii în justiție. Ce
tățeanul lezat trebuie să se 
adreseze instanței. E lege 1 
Instanța descurcă lucruri
le pe care respectivul func
ționar le-a încîlcit din ne
glijență, din incompetență, 
etc E lege 1 Tn sfîrșit, se dă 
o hotărîre, greșeala este 
reparată, cetățeanul est.e re
pus in drepturi. Cu auto
rul greșelii, anonimul func
ționar X de la cutare sau 
cutare serviciu — vinovatul 
care nu apare în proces — 
ce se întîmplă ? Răspunde
rea pentru activitatea pe 
care o desfășurăm, cu toate 
consecințele sale, este și ea 
o lege a societății noastre. 
Funcționarul care nu și-a 
îndeplinit atribuțiurtile de 
serviciu, sau și le-a înde
plinit in mod incorect, ca
re a generat un proces în- 
cărcînd agenda instanțelor, 
punînd cetățeanul pe dru
muri. răpindu-i adesea luni 
la rînd liniștea și timpul li
ber. obligîndu-1 la cheltu
ieli de prisos, etc., de ce nu 
suportă și el oare consecin
țele firești ale greșelii 
sale ?

Am pornit pe urmele cî- 
torva cazuri soluționate de 
curînd în tribunal.

Nașterea copilului Mihae- 
la-Daniela Niță a fost în
registrată la oficiul de sta
re civilă al Consiliului popu
lar al sectorului 1 din 
Capitală. S-a întocmit cu a- 
ceastă ocazie și un certifi
cat de naștere (numărul 
538/1969) Numai că la ru
brica „locul nașterii tată

lui". funcționara numitului 
serviciu, Georgeta Oltean, 
a făcut mențiunea „comu
na Cernica, municipiul 
București" în loc de „co
muna Cernica, județul Il
fov", cum ar fi fost corect. 
Ne-am oprit asupra acestui 
caz din două motive : 1.
Cu puțină vreme înainte, 
aceeași funcționară a înre
gistrat nașterea minorului 
Liviu Treistaru (certificat 
nr. 509/1969) ; la aceeași ru
brică înregistrarea a fost 
făcută greșit. 2. Acțiunea în 
tribunal (în ambele cazuri) 
a fost promovată de însuși 
Comitetul executiv al Con
siliului popular al sectoru
lui 1; în consecință, gre
șeala și autorul ei erau 
cunoscuți.

— Tn fond, este vorba de 
o mică eroare — ne spune 
din capul locului tovarășul 
Aurel Milea, șeful oficiu
lui de stare civilă.

— Pentru înlăturarea 
greșelii a fost nevoie să se 
deschidă în justiție două 
procese. S-au cheltuit timp 
și bani. S-au luat măsuri 
pentru sancționarea func
ționarului vinovat de pro
ducerea lor ?

— S-a considerat că nu 
este necesar...

Nu putem fi de acord cu 
această concluzie. Adică e 
mai lesne să se declanșeze 
un proces în tribunal decît 
să se sancționeze un func
ționar în culpă ?

Din curiozitate, am po
posit la cîteva judecătorii 
din Capitală, notînd proce
sele aflate pe rol într-o 
singură zi, din cauza unor 
asemenea „mici erori". 
Transcriem din caiețul de 
note cîteva date : judecăto
ria sectorului 5, patru cau
ze ; judecătoria sectorului 6, 
patru cauze ; judecătoria 
sectorului 3, patru cauze. 
La trei judecătorii. într-o 
singură zi, 12 procese gene
rate din lipsa de atenție 
sau din incompetența unor 
funcționari publici. Timp 
prețios răpit deopotrivă a- 
paratului justiției și cetă
țenilor.

Acesta este însă numai 
un aspect ai problemei. Ne

sesizată la timp, „mica e- 
roare" hrănește la rîndul ei 
altele. Pe baza unui certifi
cat de naștere greșit întoc
mit se eliberează apoi un 
buletin de identitate greșit 
întocmit, o diplomă, un cer
tificat de căsătorie etc. U- 
neori greșeala din actele 
părinților trece în actele 
copiilor, „mica eroare" de- 
clanșînd reacții în lanț. 
Este cazul cetățeanului Mir
cea Mihailovschj din Bucu-

taj, nu ne-am mulțumi cu 
această explicație. Și, totuși, 
oricît ni s-ar părea de ciu
dat, există funcționari care, 
chiar în materie de spa
țiu locativ, săvîrșesc erori 
mult mai grosolane, in
comparabil mai mari decît 
cea din exemplul nostru 1- 
potetic. Un spațiu ocupat 
este declarat disponibil de 
către un inspector al servi
ciului de spațiu locativ șl 
se emite pentru el un al

rilor nr. 38 (ordin de re
partizare nr. 966). Cîteva 
săptămîni mai tîrziu, la 10 
mai 1968, se emite pentru 
același apartament un alt 
ordin de repartizare (nr. 
1293) pe numele Cor
nelia Popescu. Intre 
timp, primul ordin de re
partizare a fost anulat. Pe 
ce motiv? Să citim împreu
nă referatul inspectorului de 
teren Mihail-Doru Mreje- 
ru : „în urma dispozițiilor

mitului șl repartizarea a- 
partamentului respectiv to
varășei Cornelia Popescu, 
salariată la Consiliul popu
lar al sectorului 6...“.

Cum era de așteptat, în
tre Cornelia Popescu și Io
nel Iamandi a avut loc un 
proces. (Procesul a ținut de 
la 20 iunie 1968 pînă la 1 a- 
prilie 1969). Hotărîrea ins
tanței ? „Ordinul de repar
tizare nr. 966/15 aprilie 
1968 — cel anulat, n.n. —

CINISMUL
„MICILOR ERORI

rești, bulevardul Muncii nr. 
62. Cu ani în urmă, la naș
terea sa, un funcționar „a- 
mabi!" l-a caligrafiat Mi- 
hailovsky (cu K și Y) ; la 
nașterea fiului său Marian, 
numele mai capătă o modi
ficare devenind Mihailo- 
woski (deci v se transformă 
în w, mai apare un o și y 
redevine i simplu). Probabil 
pentru menținerea diver
sității și înlăturarea orică
ror urme de monotonie în 
familie, grație unui alt 
funcționar de stat, cel de-al 
doilea fiu al său, Florentin, 
se va numi simplu Mihai- 
lowski, (fără al doilea o, 
de data aceasta).

Niimai văzute prin prisma 
tuturor consecințelor lor 
„micile erori" își relevă a- 
devărata statură. Dacă con
structorii unui bloc de lo
cuințe cu nouă etaje ar 
raporta că blocul are zece 
etaje, teoretic, eroarea 
ar fi mică : unul pe zece. 
Numai că nici unul dintre 
noi, mai ales dacă ar urma 
să locuim la acel ultim e-

ancheta socială

doilea ordin de repartiție. 
Din eroare 1 Un ordin de 
repartiție legal emis este 
considerat ilegal de către 
un inspector al serviciului 
de spațiu locativ și, în con
secință, anulat, eliberîndu- 

.se, pentru același spațiu, un 
al doilea ordin de repar
tiție, ilegal. Din eroare I în 
ambele cazuri, între bene
ficiarii ordinelor de repar
tiție se nasc interminabile 
litigii, cu numeroase terme
ne, probe, contraprobe, du
pă tipic. Și asta ca să ne 
oprim numai la proces. 
Cum sînt posibile aceste 
prea dese erori ale funcți
onărilor de spațiu locativ ?

La 15 aprilie 1968, lui 
Ionel Iamandi 1 se re
partizează de către ser
viciul de spațiu locativ al 
sectorului 7 din Capita'ă 
apartamentul nr. II din 
București, Str. Compozito-

primite de la tovarășul Co- 
man Ochișor, am verificat 
modul cum s-a efectuat ro
cada dintre Ionel Iamandi 
din str dr. Lister nr. 7 și 
Estera Donescu din str. 
Compbzitorilor nr. 38, apt. 
nr. 11. Acest apartament 
este liber din luna mai 
1967, dată la care E.D. a 
decedat. Cheile au fost 
luate de fiul decedatei care 
a tranșat cu Ionel I., după 
cum declară acesta, ca în 
schimbul unei sume de 
bani să-i dea garsoniera 
Acest lucru s-a făcut și s-a 
eliberat pentru Iamandi Io
nel un ordin . de reparti
zare Această rocadă nu e 
legală, ea făcîndu-se intre 
o persoană fizică și una 
decedată Față de această 
situație propun anularea 
ordinului de repartizare e- 
țnis pe numele lui Ionel 
Iamandi, efectuarea eva
cuării administrative a nu-

a fost legal emis, neexis- 
tînd motiv pentru a fi re
tractat..." Cum rămîne a- 
tunci cu referatul întocmit 
de Mihail-Doru Mrejeru, 
inspectorul de teren, cu 
toate mașinațiile diabolice 
dezvăluite acolo ? Cum ră
mîne cu „rocada" născocită 
de domnia sa ? (Literatura 
de specialitate nu cunoaște 
o asemenea noțiune—n.n.). 
De altfel, dacă și-ar fi 
dat silința să verifice 
ceva, inspectorul ar fi 
trebuit să vadă In primul 
rînd referatul întocmit de 
către un alt inspector al 
serviciului de spațiu locativ 
(Mantu) la emiterea ordi
nului ;de repartizare către I. 
Iamandi : „Propun emite
rea ordinului de repartizare 
tovarășului Ionel Iamandi, 
singur, pentru locuința din 
strada Compozitorilor nr. 
38, apartament 11, ce a fost 
ocupată de Estera Donescu. 
Nu rămîne spațiu pentru 
mișcarea a doua, fiind spa
țiu supranumeric". Unde e 
atunci „rocada" ?

Vreme de aproape un an,

doi oameni care, pînă la 
întocmirea referatului sem
nat de către M.-D. Mre
jeru, nu aveau nimic de 
împărțit unul cu celălalt, 
și-au irosit timpul în tri
bunal, au avut nopți de 
insomnii, au făcut cheltu
ieli de prisos. „Bene
ficiara" ultimului ordin a 
mai fost obligată și la cî
teva sute de lei cheltuieli 
de judecată. Care sînt con
secințele suportate de către 
Mihail-Doru Mrejeru, func
ționarul incorect?

— Nu mai lucrează la 
serviciul nostru — ne spune 
cu un vădit sentiment de 
ușurare Coman Ochișor, 
șeful serviciului de spațiu 
locativ.

(De la tovarășul loan Tă
tar, secretar al Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular al sectorului 7. 
aflasem că inspectorul res
pectiv este în prezent., șef 
al serviciului administra
tiv în cadrul aceluiași sec
tor).

— Dumneavoastră ați fă
cut propunerea de sancțio
nare ?

— Nu.
— De ce ?
— In primul rînd, nu 

mai lucra la noi... dar... 
adică... (o taie scurt !)... mă 
fac vinovat...

L-am întrerupt din „au
tocritica" de paradă și i-am 
relatat tovarășului Coman 
Ochișor alt caz : Pe baza 
unui referat întocmit tot de 
un salariat din subordinea 
sa (Maria Popescu) i s-a e- 
mis cetățenei Aurelia 
Motoroiu din București 
un ordin de reparti
zare pentru un spațiu în 
apartamentul nr. 11 din 
Drumul Taberei nr. 2, spa
țiu la care era îndreptățit 
un alt cetățean (Romeo 
Molineru). Printr-o de
cizie a Comitetului, exe
cutiv (102/4.1 V. 1969) ordinul 
cu pricina este anulat ca 
fiind emis cu încălcarea 
dispozițiilor legale. Ma
ria Popescu a fost sanc
ționată ? Domnia sa este 
încă salariată a servi
ciului de spațiu locativ al 
sectorului 7 și n-a pățit 
absolut nimic.

Sîntem din nou la jude
cătoria sectorului 3, în 
cabinetul tovarășului Paul 
Florea.

— De cîte ori dau o ho
tărîre într-un litigiu ca, de 
pildă, cele de spațiu locativ 
semnalate de dv., mă în
cearcă un sentiment de ine
chitate ; trebuie să oblig 
pe cetățeanul cutare sau 
cutare, partea care pierde 
procesul, cum spunem noi, 
îa cheltuieli de judecată, 
cînd singurul vinovat este 
funcționarul care a încurcat 
lucrurile. De ce să nu su
porte el cheltuielile de ju
decată ?l Consider că nu
mai atunci legalitatea ar fi 
integ’-al restabilită.

— Prin urmare consecin
țele materiale ale erorii'să 
fie suportate de funcționa
rul vinovat ? .

— Și ar mai fi ceva : ac
tualmente s-a ajuns la un 
decalaj prea mare, cred eu, 
între ritmul cerințelor pe 
care le pune viața în gene
ral și încetineala cu care 
se rezolvă de către unii 
funcționari diverse proble
me mărunte. ■■

La rîndul ei — adăugăm 
— problema este legată (ca 
de altfel toate aspectele 
dezbătute în acest mate
ria] 1) de elaborarea mult- 
așteptatei codificări a atri
buțiilor funcționarilor de 
stat, în care să se stabi
lească, printre altele, ter
mene de rezolvare pentru 
diferitele probleme, cît și 
sancțiuni pentru nerespec- 
ta'rea acestor termene sau 
pentru rezolvare incorectă. 
In felul acesta, „micile e- 
rori" ar avea în fața lor 
un baraj eficient, impus de 
etica relațiilor publice și 
de interesele majore ale 
societății noastre. Căci, la 
urma urmei, un lucru e 
limpede. Nu oricine poate 
fi funcționar public. Aceas
tă răspundere — care an
gajează. instituții și cre
ează un întreg sistem de 
relații — nu poate fi încre
dințată oricui, Dar asupra 
acestei probleme vom re
veni.

Titus ANDREI
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,

La uzina de automobile
„Iran national

(Urmare din pag. I)

Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale, este întîmpinat 
de directorul întreprinderii, Mah
mud Khayami.

Urîndu-le bun venit oaspeților, 
el îi conduce apoi de-a lungul linii
lor tehnologice pe care prind con
tur, treptat, elegantele autobuze și 
microbuze „Iran national" și limu
zinele „Paykan". Răspunzînd între
bărilor pe care le pune preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
dl. Mahmud Khayami arată că 
uzina a fost fondată la indicația 
Maiestății Sale Imperiale, Șahin- 
șahul Aryamehr, în februarie 1963. 
De atunci, uzina a cunoscut un 
drum ascendent, astfel încît în pre
zent reprezintă una dintre unită
țile industriale de înalt prestigiu 
din Iran. Uzina produce în 24 de 
ore 25 autobuze, 5 autoturisme, 15 
microbuze și 18 autoutilitare. în 
momentul de față, 55 la sută din 
componentele fiecărui autobuz și 
50 la sută din componentele fiecărui 
autoturism sînt produse în Iran. 
Pînă la sfîrșitul anului 1973, arată 
gazdele, vor fi produse în țară 90 
la sută din componentele fiecărui 
autovehicul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Interesează îndeaproape de perfor
manțele tehnice ale autovehiculelor 
produse aici, de calitățile lor. 
Gazdele răspund cu amănunțime 
întrebărilor.

Oprindu-se în dreptul muncito
rului Aii Afori, tovarășul 
Ceaușescu îșl exprimă dorința să 
afle amănunte despre gradul de 
calificare al acestuia ca și despre 
felul în care el și-a dobîndit-o. în 
continuare, directorul uzinei se re
feră la cîteva aspecte ale vieții 
muncitorilor.

Parcurgînd uzina în sensul fluxu
lui tehnologic, la terminarea vizi
tării sectorului productiv, oaspeții 
se află în fața unui autoturism la 
care ultimele operații au fost exe
cutate cu numai cîteva minute îna
inte. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se așează la volanul automobilului 
și examinează comenzile. La ieșire, 
în curtea uzinei, se poate vedea un 
lot de automobile produse în ulti
mele zile, gata pentru plecarea în 
cursă. La încheierea vizitei, mai
strul principal Bahranu Zadeh a- 
dresează șefului statului român un 
salut din partea muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și conducerii 
uzinei „Iran national". „Pentru lu
crătorii uzinei, ziua de azi va ră- 
mîne de neuitat! iar această vizită 
va fi pentru toți o amintire plăcu
tă", spune el, încheindu-și salutul 
cu cuvintele : ‘ „Trăiască prietenia 
dintre popoarele iranian și ro
mân". Apoi, maistrul Bahranu o- 
feră președintelui Consiliului de 
Stat al României un dar din par
tea colectivului de muncitori și a 
conducerii uzinei.

Mulțumind pentru cuvintele cal
de de salut ce i-au fost adresate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spune:

„Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru posibilitatea ce mi s-a ofe
rit de a vizita uzina dumneavoas
tră. Este o uzină frumoasă ; mi-a 
lăsat o impresie excelentă. Mă re
fer atît la nivelul tehnic și de or
ganizare, cît și la capacitatea lu
crătorilor care, deși tineri, au reu
șit în numai cîțiva ani să-șl însu
șească un proces de producție de 
înaltă tehnicitate.

Felicit conducerea uzinei, pe 
muncitori și ingineri și le urez 
succese tot mai mari. Considerăm

că prin rezultatele pe care le ob
țineți contribuiți la înfăptuirea 
programului de dezvoltare elabo
rat de Maiestatea Sa Imperială șl 
de guvern, la înflorirea patriei 
dumneavoastră.

Vreau să menționez că unele din 
produsele uzinei dumneavoastră le 
importăm și noi în România. îmi 
exprim speranța că între uzina 
dumneavoastră și întreprinderile 
similare din România se va stabili 
o colaborare rodnică, spre binele 
celor două țări ale noastre, în in
teresul dezvoltării cooperării inter
naționale și al cauzei păcii".

înainte de a părăsi uzina, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a scris 
în cartea de onoare : „Ne-a făcut 
plăcere să vizităm moderna uzină 
„Iran national", să ne întîlnim cu 
harnicii ei muncitori. Felicităm 
conducerea uzinei și întregul colec
tiv pentru realizările obținute și le 
urăm noi succese în activitatea 
viitoare".

Oaspeții români s-au înapoiat 
apoi la Teheran.

Vizita de miercuri după-amiază 
a oferit o imagine elocventă a efor
tului de dezvoltare economică mul
tilaterală în care este angajat Ira
nul. Așa cum sublinia dl. Hushang 
Ansari, ministrul iranian al econo
miei,■ într-o convorbire cu trimișii 
speciali „Agerpres", „ritmul de 
dezvoltare economică a țării s-a 
menținut constant în ultimii ani la 
aproape 11 la sută. Unul din 
succesele importante ale po
liticii de industrializare — a a- 
dăugat domnia sa — îl constituie 
ponderea tot mai mare a produ
selor industriale finite în expor
tul Iranului, realizat în trecut a- 
proape exclusiv pe baza zăcămin
telor de petrol și a produselor 
agro-alimentare neprelucrate".

Pentru sprijinirea acestui proces, 
Iranul acordă o atenție deosebită 
relațiilor de colaborare și coope
rare cu toate țările lumii. Refe- 
rindu-se la bunele relații economi
ce, culturale, științifice dintre Iran 
și România, primul ministru Amir 
Abbas Hoveida arăta miercuri 
după-amiază, cu prilejul unei con
vorbiri avute cu ziariștii români:

„Este sigur că în viitor vom 
asista la o dezvoltare și o adînci- 
re și mal pregnantă a legăturilor 
noastre, în toate domeniile". în a- 
ceeași ordine de idei, primul mi
nistru iranian a subliniat că „vi
zita președintelui român este un 
fapt semnificativ pentru intențiile 
bune reciproce, un pas înainte în 
îmbunătățirea și asigurarea și în 
viitor, a unor legături multilate
rale. Acordul comercial semnat 
este dovada concretă că relațiile 
noastre au nu numai premise pen
tru îmbogățirea lor, ci și o bază de 
pornire pe care o salutăm". •

★
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția 
Elena Ceaușescu, au asistat la 
spectacol prezentat în onoarea 
în sala Teatrului Rudaki.

Asistența a primit cu îndelungi 
aplauze apariția în loja oficială a 
înalților oaspeți români împreună 
cu Maiestățile Lor Imperiale Șa
hinșahul Aryamehr și împărăteasa 
Farah. Au fost interpretate imnu
rile de stat ale României și Iranu
lui.

Orchestra „Rudaki Hali Iranian" 
a interpretat mai multe piese 
muzicale de compozitori iranieni. O 
formație vocală a susținut apoi un 
scurt program de muzică popu
lară iraniană. Programul s-a în
cheiat cu o piesă coregrafică inspi
rată din folclorul persan.

La sfîrșitul spectacolului, înalții 
oaspeți au oferit artiștilor flori.

sa, 
un 
lor

■-t.

tovarășei

la Muzeul
arheologic

Un moment din timpul vizitei

Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, a avut 
miercuri dimineața o întrevedere 
cu Manoutcher Eghbal, președin
tele Companiei naționale iraniene 
de petrol — N.I.O.C.

Au fost discutate cu acest prilej

probleme privind relațiile bilate
rale și cooperarea româno-irania- 
nă în domeniul petrolului.

La întrevedere au participat îon 
Avram, ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, și Alexandru 
Albescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Convorbiri Corneliu Mănescu
Ardeshir Zahedi

Elena Ceaușescu

Semnarea unor documente
cooperarea economică

si tehnică dintre România si Iran
I 9

TEHERAN 3. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Paul Finanțu, transmit: Miercuri 
după-amiază la Președinția Consi
liului de Miniștri al Iranului a 
avut loc semnarea unor documen
te privind cooperarea economică și 
tehnică dintre România și Iran.

Noul Acord de cooperare econo
mică și tehnică a fost semnat de 
tovarășul Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și de domnul Hushang Ansari, 
ministrul economiei al Iranului.

în baza acestui document, Româ
nia va livra Iranului instalații 
complete, mașini și echipament in
dustrial în valoare de 100 milioane 
de dolari cu plata eșalonată, pre
cum și asistența tehnică necesară 
pentru punerea în funcțiune a uti
lajelor livrate. România va asigura, 
totodată, pregătirea, în întreprin
derile din țara noastră, a specia
liștilor iraneni care vor lucra cu 
utilajul livrat de România.

Livrările românești vor fi ram
bursate de către Iran prin livrări 
de țiței și de produse manufactu
rate.

In continuare, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ion 
Avram, și ministrul Iranian al eco
nomiei, Hushang Ansari, au semnat 
Protocolul adițional la Acordul de 
cooperare economică, semnat de

cele două țări în august 1966, care 
prevede majorarea numărului de 
tractoare românești livrate Iranu
lui de la 15 000 la 20 000.

Cu acest prilej, Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Hushang Ansari, minis
trul economiei al Iranului, au făcut 
un schimb de scrisori în legătură 
cu livrarea de către România în 
cadrul Acordului de cooperare eco
nomică și tehnică a unui număr 
de vagoane mineraliere.

La ceremonia semnării au luat 
parte Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Pavel Silard, 
ambasadorul României la Teheran, 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
Ion Marcu, director tn Ministerul 
Comerțului Exterior.

Din partea iraniană au fost de 
față primul ministru Amir Abbas 
Hoveida și Abasall Khalatbary, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne.

în încheiere, Iile Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Hushang Ansari, mi
nistrul economiei al Iranului, au 
rostit scurte alocuțiuni în care au 
subliniat semnificația acestui mo
ment pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de cooperare eco
nomică dintre România și Iran.

Iranul și România depun
eforturi pentru îmbunătățirea

TEHERAN 3 (Agerpres). — Cor
neliu Mănescu. ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, a avut convorbiri cu 
Ardeshir Zahedi, ministrul aface
rilor externe al Iranului, în cadrul 
cărora au fost abordate probleme

privind relațiile bilaterale româ- 
no-iraniene.

Au participat P. Silard, ambasa
dorul României la Teheran, și 
Iuliu Dobroiu, director în M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Convorbiri Ion Avram - Hushang Ansari -
Hassan Zahedi

TEHERAN 3 (Agerpres). — Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini al României, 
a avut miercuri convorbiri cu 
Hushang Ansari, ministrul econo
miei, și cu Hassan Zahedi, minis
trul de interne al Iranului.

Au participat Alexandru Albes
cu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și Ion Marcu, direc-

tor în Ministerul Coftierțului Ex
terior.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă prieteneas
că, au fost abordate probleme de 
interes comun privind dezvoltarea 
relațiilor economice și schimburi
le comerciale dintre România și 
Iran.

în cursul dimineții de 
miercuri, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Muzeul 
arheologic din Teheran. La in
trare, distinsa vizitatoare a 
fost întîmpinată de domnii 
Aii Burmand, directorul gene
ral al Departamentului arheo
logiei din Iran, și A. Rahma- 
tian, directorul muzeului. Par- 
curgînd sălile muzeului, care 
adăpostește relicve de preț ale 
istoriei și preistoriei Iranului, 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
admirat exponatele și și-a ex
primat prețuirea pentru va
loarea lor științifică și artis
tică, remarcînd, totodată, că 
bogăția de exponate oglindește 
eforturile apreciabile ale ar
heologilor iranieni și străini.

La plecare, tovarășa Elena 
Ceaușescu a consemnat în car
tea de onoare a muzeului: 
„Am vizitat cu multă plăcere 
Muzeul de arheologie, care 
ne-a dat prilejul să cunoaștem 
vestigiile unei străvechi civili
zații și culturi înflorite pe a- 
ceste pămînturi".

climatului internațional*
ECOURI ÎN PRESA IRANIANĂ'

TEHERAN 3. — Corespondentul 
Agerpres, N. Popovici, transmite: 
Ziarele iraniene continuă să pu
blice ample materiale consacrate vi
zitei președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale.

Cel mai mare cotidian de seară, de 
limbă persană, „ETTELA’AT", publi
că pe prima pagină fotografia pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și a soției 
sale, împreună cu Șahinșahul și îm
părăteasa Iranului. De asemenea, zia
rul redă integral cuvîntările rostite la 
dineul din 1 septembrie de cei doi 
șefi de state. Același cotidian inse
rează materiale consacrate istoriei po
porului român, dezvoltării sale cultu
rale și economice, relevînd diverse 
aspecte ale politicii interne și externe 
a României, precum și ale cooperă
rii româno-iraniene. Ziarul subliniază 
că „România, prin politica sa, prin 
eforturile depuse pentru ca relațiile 
dintre națiuni să se dezvolte, precum 
și prin participarea sa activă la re
zolvarea marilor probleme internațio
nale, și-a cîștigat simpatia și încre
derea întregii lumi". „Relațiile exis-

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, în timpul întîlnirii cu primul ministru, Amir Abbas 
Hoveida

Apiauze și urale în cinstea înalților oaspefi români

tente în clipa de față între Iran și 
România — arată ziarul citat — re
flectă efectele unei politici naționala 
independente pe care cele două țări 
ale noastre o urmează în lume. Esta 
o politică întemeiată pe respect re
ciproc, pe neamestec în afacerile in
terne, pe strîngerea relațiilor priete
nești (culturale, comerciale, economi
ce) cu toate țările lumii, fără consi
derente de ideologie, regim, rasă sau 
religie. România este una dintre ță
rile care urmează această ^politică. 
Țară socialistă, ea s-a dezvoltat con
siderabil, devenind în puțin timp o 
țară prosperă".

Sub titlul „Iranul și România mili
tează pentru colaborarea pașnică cu 
toate țările", un alt cotidian de largă 
circulație, „KAYHAN", consacră am
ple materiale vizitei președintelui 
Consiliului de Stat la Teheran. Sînt 
publicate, de asemenea, toasturile ros
tite de cei doi șefi de stat la dineul 
de la Palatul Niavaran. Cotidianul 
subliniază că „Iranul și România de
pun eforturi pentru îmbunătățirea cli- 
matului internațional, pentru întărirea 
colaborării între popoare".

Cotidienele de limbă persană, 
engleză și franceză — „AYANDE- 
GAN", „MARDE MOBAREZ", 
„FARMAN", „SEDAYE MARDOM", 
„KEYHAN INTERNATIONAL", 
„TEHERAN JOURNAL" și „JOUR
NAL DE TEHERAN" au publicat 
miercuri fotografii și relatări de Ia 
dineul oferit de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, în onoarea Șahinșahului și 
împărătesei Iranului.

Comentînd vizita oficială a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu în Iran, 
ziarul „AZAUG" subliniază într-un 
articol că „această călătorie, cît și 
convorbirile oficiale de la Palatul 
Saad Abad vor da un nou impuls 
dezvoltării raporturilor de prietenie, 
relațiilor economice și culturale din
tre cele două state". Cotidianul amin
tește că vizita de acum trei ani în 
România a Șahinșahului Iranului „a 
deschis un nou capitol în relațiile cti 
rădăcini istorice dintre 
nia".

Subliniind prestigiul 
bucură România pe 
țională, revista „DIPLOMAT" subli
niază în comentariul său importanța 
vizitei președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia la Teheran. Comentariul ex
primă convingerea că vizita șefului 
statului român va contribui la extin
derea într-un ritm și mai rapid a re
lațiilor dintre România și Iran.

Printre materialele consacrate celei 
de-a doua zile a vizitei înalților oas
peți români, ziarele publică, de ase
menea, informații privind întîlnirea 
dintre Ilie Verdeț, prim-vicepreședinta 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, și primul mi
nistru iranian, Amir Abbas Hoveida»

Iran și Româ-

de care sa 
arena interna-

<
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cinema

POATE PROGRESA
PE SOPORTUL ȘUBRED

cronica literară

aici, 
ante- 
cătra

consta, în 
cu evidente 
romanului

ignorat, a- 
tine însuți,

esen- 
im- 

cara
pînă la 

realistă 
dintre

justifica, îmbogăți și înnobila într-i 
grad tot mai înalt. Acest adevăr il ■ - • -...............................

Ing, Victor PANDIA 
directorul Direcției de învâfâmtnt 

din Ministerul Industriei Metalurgice

un punct, 
Și. cele

— ambiguitatea ati-

CUNOAȘTERE DE NOAPTE"

de mare 
negreșit, u- 
mai intere-

în contextul general al pregătiri
lor pentru noul an școlar și în pa
ralel cu preparativele obișnuite, bine
înțeles obligatorii și care solicită un 
mare volum de timp, cred că tre
buie să se acorde o atenție deose
bită definitivării unor probleme de 
fond ale desfășurării studiului in tn- 
vățămintul profesional și tehnic, me
nit să asigure cadrele de muncitori 
calificați și tehnicieni necesari azi și 
în perspectiva dezvoltării economiei 
naționale.

Consider că pe agenda de lucru a 
Ministerului Invățămîntului și a mi
nisterelor economice trebuie să se 
înscrie la capitolul urgență definiti
varea cadrului de desfășurare a u- 
ceniciei la locul de muncă, înființată 
In anul 1967, care a avut un larg 
răsunet In rtndurile tineretului și a 
fost apreciată de specialiști ca cea 
mai corespunzătoare formă de pre
gătire a muncitorilor calificați pen
tru majoritatea profesiilor. Cu toate 
acestea, după doi ani de la inaugu
rarea acestei forme de pregătire a 
muncitorilor, în unele întreprinderi 
au început să se audă voci care nea
gă însemnătatea uceniciei la locul de 
muncă, susținînd că> numai pregăti
rea prin școala profesională, cu o 
lungă durată, poate asigura o califi
care corespunzătoare. Astfel de păreri 
s-au manifestat și cu ocazia stabi
lirii planului de școlarizare pentru a- 
nul școlar 1969/1970, cind unele în
treprinderi ale ministerului nostru, 
printre care Combinatul Siderurgic 
Reșița, Combinatul Siderurgic Ga
lați, Combinatul Siderurgic Hune
doara, întreprinderea Metalurgică A- 
iud ș. a. au solicitat reducerea pla
nului de școlarizare dat de minister 
pentru ucenicie și majorarea planu
lui la școala profesională curs de zi.

Din ce cauză s-a ivit această si
tuație ? Cum au apărut aceste opi
nii, după părerea mea complet nefon
date ? Se poate ca ucenicia la locul 
de muncă să nu fi dat peste tot rezul
tatele scontate. Dar asemenea situații 
nu se datoresc unor vicii de concep
ție, ci nedefinitivării cadrului ei da 
desfășurare. Trebuie spus, de la în
ceput, că instrucțiunile emise au fost 
incomplete și ca urmare întreprin
derile, ministerele și școlile au bij- 
bîit în organizarea uceniciei la lo
cul de muncă, au recurs la diversa 
soluții improvizate atît în organiza
re, cît și în acordarea drepturilor ma
teriale. Faptul că nu s-a prevăzut 
cine să se ocupe efectiv de îndru
marea acestor tineri de 15—18 ani, 
în timpul practicii și în timpul li
ber, a făcut ca încă din primul an 
al existenței acestei forme să apară 
cazuri de indisciplină, precum și 
greutăți în întreprinderi în legătură ' 
cu cazarea, acordarea echipamentu
lui de protecție, a diferitelor drep
turi materiale ș. a.

Evident, ucenicia la locul de mun
că a fost impusă de necesitatea re
ducerii cheltuielilor bugetare pe care 
Ie comportă pregătirea muncitorilor 
prin școli profesionale și trecerea a- 
cestor cheltuieli asupra producției, 
precum și de cerința stringen
tă a legării mai strînse a viitorilor 
muncitori de anumite întreprinderi. 
Reușește sistemul uceniciei la locul 
de muncă să satisfacă aceste dezi
derate 7 Să privim mai întîi aspec
tul economic al problemei. Pentru e- 
xemplificare, iată calculul cheltuieli
lor necesare pregătirii muncitorilor 
prin ucenicie și prin școli profe
sionale pentru meseria de „lă
cătuș mecanic", calculul fiind însă 
valabil pentru oricare altă meserie. 
Diferența de cost pentru ucenicie față 
de școala profesională este de circa 
2 500 lei de fiecare muncitor; însă 
în timp ce din cei circa 18 000 lei, 
care se cheltuiesc cu pregătirea u- 
nui ucenic, numai aproximativ 5 000 
lei se alocă din buget, iar 13 000 
provin din fondurile de producție, la 
școala profesională din cei peste 
16 000 lei per elev, proveniți din bu
getul de stat, se recuperează din fon
durile de producție numai suma de 
circa 4 000 lei. Cu alte, cuvinte, lăr
girea sistemului de pregătire în 
principal în producție duce exact la 
realizarea scopului economic propus.

Rămîne acum să examinăm și cel 
de-al doilea aspect, acela al legării 
mai strînse a viitorilor muncitori de 
locul de muncă. Incontestabil că sis
temul pregătirii la locul de mun
că dă ucenicului posibilitatea să 
se familiarizeze repede cu uzina, să 
capete rapid deprinderile de lucru

cerute, să Înceapă să lucreze direct, 
hidependent. Dar concretizarea In 
viață a acestor avantaje potențiale1 
presupune alegerea cu toată serio
zitatea și răspunderea a acelor mun
citori în grija cărora sînt dați uce
nicii, a acelor cadre calificate pe 
lingă care tinerii sînt repartizați să 
învețe meserie. Din păcate, pînă a- 
cum, în această privință situația nu 
este deloc mulțumitoare, fapt pen
tru care forma de pregătire prin u- 
cenicie la locul de muncă nu și-a 
realizat pe deplin valoarea instruc- 
tiv-educativă. In numeroase între
prinderi, ucenicii repartizați pe lingă 
muncitori sau in echipe sînt mai mult

Urgențe pe agenda 
de lucru a pregătirilor 
pentru noul an școlar

spectatori la producție sau utilizați 
exclusiv în munci necalificate. Tot
odată, deoarece o bună parte dintre 
muncitorii pe lingă care sînt repar
tizați ucenicii — fiind calificați prin 
cursuri de scurtă durată — au un 
nivel scăzut de cunoștințe, ucenicii 
învață meserie mai mult din ce ob
servă și nu pe baza unor îndrumări 
competente. La acest neajuns se mai 
adaugă și acela că — muncitorii lu- 
crînd în schimburi — un ucenic lu
crează practic cu 3 muncitori care se 
schimbă in fiecare săptămînă. De a- 
semenea, din punct de vedere edu
cativ, se poate face observația că, 
după programul de lucru, fiecare tî- 
năr este lipsit de orice Îndrumare în 
timpul liber.

Fie și numai din enumerarea a- 
eestor neajunsuri, apare clar că pen
tru îndeplinirea programului instruc- 
tlv-educativ al uceniciei la locul de 
muncă se impune adoptarea de ur
gență a unor măsuri operative și ho- 
tărîte menite să asigure deplina efi
ciență a acestei forme de pregătire 
profesională a tineretului. După păre- 

' rea mea, trebuie stabilit, în primul 
rînd, un program rațional de lucru. 
Astfel, consider absolut util ca uceni
cul, indiferent de vîrstă, să efectueze 

• o practică de minimum 6 ore pe zi, 
timpul de studiu teoretic, fiind in 
afara acestor ore. De asemenea, este 
de dorit ca în primele 3 luni uce
nicul să-și facă pregătirea în ate
liere, sub îndrumarea directă a unui 
maistru instructor care să-l intro
ducă în noțiunile elementare .ale 
meseriei. Fac această propunere de
oarece s-a observat că în prezent, 
ucenicii, după 5—6 luni de practică, 
nu cunoso încă sculele, materialele, 
nu știu cum să abordeze unele ope
rații, tocmai pentru că aceste no
țiuni nu li s-au prezentat.' în mod 
gradat și organizat. Și o mai fac 
gîndindu-mă că, peste puțin timp, 
ucenicii noștri vor fi absolvenți ai 
școlii de 10 ani, cu un nivel mai ri
dicat de cunoștințe generale, cu po
sibilități mai largi de înțelegere și 
însușire a noțiunilor tehnice, care 
cer și din partea celor care-i ini
țiază o pregătire tehnică mai înaltă. 
După 3 luni de Instruire, ucenicul 
poate să-și continue practica fie ală
turi de un muncitor, fie în echipă, 
însă consider că ar fi mai util dacă 
ar rămîne întreg anul sul? îndruma
rea aceluiași maistru. Nu este de loc 
lipsită de interes propunerea, făcută 
în numeroase alte ocazii de cei care 
se ocupă de pregătirea viitorilor 
muncitori, de a se repartiza cîte un 
educator la 70—100 de ucenici, sala
riat tot de întreprindere, care să se 
ocupe de ei în afara programului de 
lucru.

îmbunătățiri substanțiale, atît din 
punct de vedere organizatoric, cît ți 
al conținutului, se cuvin aduse și 
formei de pregătire a viitorilor mun
citori prin școala profesională. Mă 
gîndesc îndeosebi lâ asigurarea unor 
colective didactice corespunzătoare,

la stabilirea cît mai judicioasă a ne
cesarului de muncitori ce trebuie ca
lificați prin școli, la pregătirea temei
nică a acestora în timpul școlarizării, 
la folosirea lor cît mai eficientă în 
timpul practicii în procesul de pro
ducție. Bunăoară, pentru a degreva 
bugetul statului de cheltuielile efec
tuate cu școlile profesionale, s-ar pu
tea studia posibilitatea ca cheltuielile 
pentru pregătirea muncitorilor prin 
școli profesionale să fie trecute asu
pra producției, întreprinderile ur- 
mîna să plătească școlilor anual 
suma de 5 000 lei din fondul de șco
larizare pentru fiecare elev solicitat 
sau aprobat prin plan. In acest fel 
întreprinderea va fi cointeresată atît 
în stabilirea cît mai judicioasă a 
necesarului de muncitori ce trebuie 
calificați prin școli, cît și în pre
gătirea acestora în timpul școla
rizării șl în utilizarea lor cît mai 
justă în timpul practicii de instruire. 
Totodată, uzinele ar putea să ceară 
școlilor ca în atelierul școală să se 
execute lucrări din producția între
prinderii sau să organizeze ateliere 
de producție cu elevii școlilor, soluție 
mai practică decît cea actuală, cînd 
școlile finanțate din buget organi
zează ateliere de producție cu ges
tiune proprie. Ar fi de dorit să se 
prevadă și posibilitatea ca, în ulti
mul an de studii, din 3 în 3 luni, 
elevii să dea concurs pentru a de
veni muncitori calificați și acei care 
reușesc să fie angajațhîn producție, 
urmînd să-și continue școala la for
ma serală. In acest mod va crește 
cointeresarea elevilor în însușirea 
meseriei, iar, pe de altă parte, se 
vor reduce corespunzător cheltuielile 
de școlarizare.

Realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al partidului în 
privința pregătirii muncitorilor, a 
calificării cadrelor necesare econo
miei noastre face necesară o serioasă 
și responsabilă mobilizare a ministe
relor și conducerilor unităților eco
nomice, care au datoria să conlu
creze strîns în această direcție cu 
Ministerul Invățămîntului ; rolul a- 
cestuia nu se poate rezuma la acela 
de a coordona eforturile forurilor 
interesate în bunul mers al proce
sului instructiv-educatlv din aceste 
școli. Ca organ de specialitate, Mi
nisterul Invățămîntului are • impor
tante răspunderi și în acest sector al 
sistemului nostru de instrucțiune pu
blică. Totodată, experiența arată că 
organele locale sînt datoare să acor
de atenția cuvenită acestor unități 
școlar», din păcate serios neglijate 
pînă în prezent de 
județene de partid 
lare.

Sîntem datori să 
stă în puteri 
nivelul cerut 
socialistă, de 
contemporane, 
profesională ,a viitoarelor promoții de 
muncitori calificați.

®My fair lady : PATRIA —
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
O Soarele vagabonzilor : REPU
BLICA — 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, ARE
NELE ROMANE — 20.
o Omul, orgoliul și vendeta i 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18 ; 18,30 ; 21, la grădină — 19.30 ; 
STADIONUL ■ DINAMO — 19,30.
« Tigrul : LUCEAFĂRUL - 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRĂ
DINA DOINA — 19,30.
3 Cavalerii aerului: VICTORIA
— 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;. 18,15 ; 
20,45, MOȘILOR — 15,30 ; 18.
a Căsătorie în stil Italian : GRA
DINA MOȘILOR — 19,30.
0 Totul de vînzare : CENTRAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Singurătate în doi : CENTRAL
— 21.
o Dragoste la Las Vegas i LU
MINA — 9—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20.45 ; DACIA — 8,30—21 în 
continuare.
0 Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
0 Noaptea generalilor : DOINA — 
11,15 ; 13,45 ; 16,30 ; 20.
O Un bărbat și o femele : UNION
— 15,30 ; 18.
0 Din plictiseală : UNION — 20,30. 
O Rapsodie dobrogeană; Rîpa 
roșie ; Portret șl pictură mili
tantă în opera lui Gh. Tatarescu ; 
Anul trecut Ia Brașov : — TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
0 Omul momentului : FEROVIAR
— 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Vîrsta ingrată : EXCELSIOR — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15, la grădină — 20, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Sherlock Holmes : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16‘; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9—17 în conti
nuare, la grădină — 19,15.
a In umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20, FERENTARI — 15.30 :
18 ; 20,15.
0 Neîmblînzlta Angelica : 
ZEȘTI — 15,30, la grădină - 
MUNCA — 16 ; 13.
0 Dragostea unei blonde : MUNCA
— 20.
O Ultima tură : BUZEȘTI — 18.
O o chestiune de onoare : BU- 
CEGI — 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.
O Străin în casă : UNIREA —
15.30, la grădină — 19,30.
o Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : VOLGA — 9,30—15,45 
în continuare — 17,15 ; 20,30.
• A trăi pentru a trăi : POPU
LAR — 15,30 ; 19.
0 Căsătorie din interes : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Aruncați banca în aer : VITAN
— 15,30, la grădină — 19,30.
0 Apele primăverii : VITAN — 
18.
0 Operațiunea Belgrad : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Adio, Gringo : COSMOS — 15,30 ;

anumite comitete 
și consilii popu-

facem tot ce ne 
pentru a organiza la 
de economia noastră 

dezvoltarea tehnicii 
formele de instruire

• Teatrul Gluleștl (Ia Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Pălăria flo
rentină — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Birlic — 19,30; 
(grădina „Boema") : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20.
a Teatrul Mic : Cînd se aude o 
trompetă — spectacol prezentat 
de formația de estradă șl varie
tăți a Ansamblului de cîntece și 
dansuri al Armatei — 20.

Iată o carte ce se adresează în
tr-un fel deosebit sensibilității noas
tre, care nu numai comunică, în
chipuie situații, un univers, o lume, 
dar, îndeosebi prin adevărurile și 
sensurile pe care le luminează, ne 
solicită la o evaluare lucidă, dintr-o 
perspectivă mai adîncă, a vieții, la 
înzestrarea ei cu un conținut cît mai 
dens în valori morale, menite a o 
justifica, îmbogăți și înnobila într-un 
grad tit înalt. Acest adevăr îl 
•lustrează și către el ne îndeamnă să 
tindem experiența dramatică a per
sonajului central al romanului : Ion 
Marina. în ea deslușim o asiduă pre
ocupare a autorului de a evita uni
lateralitatea, rezolvările facil-opti- 
miste, lesne previzibile în surprinde
rea și revelarea sensurilor vieții, — 
privită în întreaga sa complexitate. 
Ochiul prozatorului nu ocolește 
astfel anumite aspecte grave ale e- 
xistenței ce se ivesc pe ■ parcursul 
devenirii ei și care generează mu
tații profunde, bruște fulgerări în 
străfundurile conștiinței individului

Romanul debutează chiar cu un a- 
semenea moment de maximă ten
siune. In tăcerea grea, vătuită a unui 
spital cu săli de un alb imaculat, 
scăldate în lumina crudă a zilei, Ion 
Marina — funcționar învestit cu 
munci de răspundere Intr-un mi
nister — e încunoștințat de a- 
propiatul deznodămînt tragic al so
ției sale, victimă a unei boli incu
rabile. In fața implacabilei vești, omul 
care „știa să ia lucrurile așa cum 
sînt, adică bărbătește" nu se dezice 
aparent, pentru ca odată ieșit pe 
poarta spitalului să resimtă, ca un 
adevărat șoc moral, în toată amploa
rea consecințelor sale, noua realitate 
ce i se deschidea în față. In afara 
celor două scurte „interludii" reflec- 
tînd starea sufletească a soției care 
nu sesizează gravitatea bolii, ceea ce 
urmează într-adevăr de acum înainte 
nu sînt decît niște lungi incursiuni 
pe care Ion Marina le face în tre
cut cu intenția și nădejdea de a afla 
temeiurile și rosturile adinei care 
să-i justifice propria viață. Rememo- 
rînd o serie de episoade importante 
ale vieții, el deslușește în devenirea 
lor neașteptate legături.

Arhitectura cărții are, așadar, ca 
piloni de susținere anumite momente 
esențiale ale vieții eroului, care, re
trăite introspectiv de acesta, jalonea
ză și amplifică acel sinuos proces al 
cunoașterii de sine. întreg episodul 
cererii în căsătorie tratat nuanțat, 
cu finețe de autor sugerează în gra
data și trepidanta sa desfășurare sem
nificația unuia din momentele funda
mentale ale existenței lui Ion Marina. 
Un alt moment, luminînd de data 
aceasta dintr-o altă perspectivă evo
luția personajului, vizînd îndeosebi 
traiectoria sa pe plan social, îl con
stituie discuția cu Trotușanu. Ea re
prezintă unul din punctele nodale ale 
romanului, solicitîndu-1 pe Ion Ma
rina la o reconsiderare — de data 
aeeasta nu întru totul favorabilă 
sieși — a atitudinilor sale în fața 
unor fapte de viață ce implicau în 
mod expres afirmarea unei des
chise opțiuni. Este un moment dile- 
matic, cînd Ion Marina dă dovadă de 
inconsecvență, de slăbiciune morală. 
Dincolo de „tăria și disciplinai 
pe care le invocă ca pe „adevărul a- 
devărat" menit a explica rațiunea 
asprei sancționări a lui Dumitru G. 
de care e perfect conștient că nu-I 
vinovat, se ascunde teama lui Tro
tușanu de orice înnoire ce ar putea 
pune în cumpănă anumite norme ri
gid prestabilite, sau fals interpretate 
și aplicate. Prin vehemența hotărîrii 
sale, prin abuzul de putere pe ca- 
re-1 comite, Trotușanu urmărește 
tocmai a avertiza și preîntîmpina

orice reală manifestare de acest 
gen. Autorul situează cu strictețe în 
timp acest episod ce se referă la o 
trecută perioadă, cînd în unele com
partimente ale vieții sociale s-au co
mis anumite abuzuri și nedreptăți 
prin încălcarea unor principii ale e- 
tîcii socialiste, față de care, în mod 
clar, partidul nostru și-a exprimat a- 
titudinea, reprobîndu-le cu franchețe 
și fermitate.

Dacă, tipologic, Trotușanu ilustrea
ză un asemenea caz, comportarea lui 
Ion Marina apare contradictorie, 
fluctuantă, iar de la un punct încolo, 
chiar ambiguă. El votează în favoa
rea sancționării lui Dumitru G., pen
tru ca ulterior, resimțind anumite în
doieli asupra vinovăției acestuia, să 
fie obsedat să 'afle ..adevărul adevă
rat". Nu-și duce însă gestul pînă la 
capăt, nefiind consecvent cu sine în
suși, neavînd în cele din urmă cu
rajul răspunderii. Stupefiat o clipă de 
seninătatea și, într-un fel, de cinis
mul cu care Trotușanu îi confirmă 
nedreptatea comisă, el devine pe par
cursul discuției tot mai resemnat față 
de logica acestuia, părînd a adera 
tacit la acea teorie a „exemplului 
necesar". Șl nu fiindcă ar fi 
crezut In justețea acestor Idei fal-

se, inumane, teoretizate obscur de 
Trotușanu, ci din oportunism. Pro
zatorul pare aici mai înclinat spre 
formulări aforistice și, din păcate, 
mai puțin atent la o clarificare a- 
dîncă a raporturilor dintre persona
je, la o motivare lăuntrică, firească, 
a atitudinilor lor. Episodul se în
cheie brusc, iar cele două personaje 
rămîn.la sfîrșitul discuției parcă sus
pendate, lipsite de un suport orga
nic, pe care tocmai o integrare a 
lor mai profundă într-un univers de 
viață de mai fierbinte pulsație și pro
blematică socială l-ar fi asigurat. Și 
finalul de altfel probează' consistența 
deficitară a fundalului, a universului 
exterior, destul de rarefiat și de pa
lid conturat. Chiar dacă am recu
noaște o intenție artistică a autoru
lui, apare în acest episod — de alt
fel, - ’ ’ ' '
forță 
nul 
sânte ale cărții ___
tudinii personajelor, precum și ab
sența unui efort mai susținut de de
finire și adîncire în continuare a re
lațiilor dintre ele. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît, pe parcursul roma
nului, întîlnim și alte episoade în 
care personajele nu mai încarnează 
idei, ci se mișcă cu degajare și na
turalețe, unde vocația prozatorului 
de a imagina și construi scene de 
viață de un puternic realism și pro
fundă semnificație umană se afirmă 
cu prisosință. Dar, prin con
trast cu acestea, întîlnim și unele 
episoade aride, îndeosebi acolo unde 
maniera de factură eseistică devine 
excesivă, nearmonizîndu-se cu o

■ altă ' formulă artistică identificabi
lă în aspecte dintre cele mai via
bile ale cărții : aceea a observației 
realiste pătrunzătoare.

Privit în ansamblu, universul cărții 
nu încetează totuși a ne impresiona 
prin înțelesurile sale adînc umane, 
prin ceea ce conține și îndeamnă Ia 
o superioară împlinire morală, 
capătul lungii incursiuni în 
priu-i trecut, Ion Marina 
descoperă, devine 
sensibil și mai

La 
pro- 
re- 

mai
se

un om mult 
atent la valorile
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SB PROGRAMUL I

10,00 — Limba engleză (reluare). 
10,25 — Limba germană (reluare). 
10,50 — Ce ați .dori să revedețl 7 
„Vulcanul Interzis". Un film do- 
cumentar-artlstic realizat de cu
noscutul vulcanolog Harun Ta- 
zieff. 12,05 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,30 — Buletin 
de știri. 17,35 — Lumea copiilor. 
„Hup șl Hop" — serial de păpuși. 

18,00 — Studioul pionierilor. 18,30 — De la Eminescu la Arghezi. Versuri 
recitate de actori al Teatrului din Brașov. 18,45 — Consultație tehnică TV. 
19,00 — Cronica Ideilor. Evoluția funcțiilor statului socialist. Participă 
prof. dr. Ion Vîntu, conf. dr. Dumitru Mazilu, dr. George Antonlu, dr. 
Alex. Bolintlneanu. 19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 
20,00 — Festivalul și concursul internațional de folclor — România ’69. 
20,20 — Film artistic ,,Oscar" producție a studiourilor franceze. 21,45 — Pagini 
din operele compozitorilor francezi 22,15 — Telejurnalul de noapte și buletinul 
meteorologic. 22,30 — Publicitate. 22,35 — Teleglob — emisiune de repor
taje și documentare. Mongolia. Film realizat de Mlhal Romașcu. Comentariu 
Victor Teodoru. 23,00 — Convorbiri literare. > Rebreanu șl contemporanei
tatea noastră — Rebreanu în Prislop — actualitatea prozatorului. Scriitori 
vorbind despre Liviu Rebreanu. Colaborează Marin Preda, Vladimir Strelnu, 
Edgar Papu. — Rebreanu, pe meridianele literaturii. Prezintă Constantin 
Crișan. o Cărți și autori. © Actualități literare. Emisiune realizată de A. 
Ceamurian. 23,40 — închiderea emisiunii.
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PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 20,00 — Concert 
simfonic. 20,45 — Preludiu la' un concurs. Soliști care vor reprezenta 
țara noastră la concursul internațional de canto de la Herzogenbusch 
(Olanda). 21,10 — Film serial „Comisarul Maigret". 22,00 — închiderea emi
siunii.
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Miercuri, iubitorii cinte- 
cului și dansului popular au 
putut urmări în Capitală și 
în țară ultimele spectacole 
ale ansamblurilor partici
pante la Festivalul interna
țional de folclor „Româ
nia ’69".

In București, la Arenele 
Romane, au prezentat un 
spectacol comun ansamblu
rile „Roveznic" din Stavro
pol (U.R.S.S.), din Debrețin 
(Ungaria), 
Ploiești și „Poienița' 
Brașov.

Un spectacol asemănător 
a avut loc la teatrul de vară 
Herăstrău. Au participat 
ansamblurile „Joza Vlaho
vic" din Zagreb (Iugo
slavia), „Correvrots-Vau- 
des" din Corravilliers 
(Franța), „Rzeszowiacy" din 
Mielec (Polonia), ansamblul 
tunisian, precum și „Junii

■ Sibiului".
De asemenea, la teatrul 

de vară „23 August" au dat 
un spectacol ansamblurile 
Societății engleze de cintece 
și dansuri populare „Cecil 
Sharp" din Londra, „Volna" 
din R. P. Mongolă și „Ba
lada" din București.

Pe scena teatrului de 
vară din Mamaia au fost 
prezentate spectacole de că
tre ansamblurile „La Fa
randole" din Courtepin-Fri
bourg (Elveția), ansamblul 
de dansuri populare al re
giunii Gera (R. D. Germană) 
și „Brîulețul" din Constan
ța, iar pe scena grădinii de 
vară din Eforie Sud, an
samblurile din Karlsruhe 
(R. F. a Germaniei), al că
minului cultural din Uzdin 
(Iugoslavia) și „Brîulețul".

„Prahova" din 
din

Festivalul și Concur
sul internațional de fol
clor „România ’69“ a 
stirnit un interes ce 
iese din comun. ■ Este 
vorba nu numai de 
varietatea repertoriului 
prezentat de ansamblu
rile venite din trei 
continente spre a par
ticipa la această adevă
rată sărbătoare a cîn- 
tecului și dansului, a 
portului popular, dar și 
de larga participare a 
publicului nostru la mi
nunatele manifestări de 
artă populară.

Ansamblul londonez 
al Societății engleze de 
cintece și dansuri popu
lare „Cecil Sharp" de 
sub conducerea lui Nibs 
Mathews a prezentat o 
seamă de jocuri ale că
ror denumiri exprimă 
caracterul lor progra
matic. In „Dansul Sa- 
boților" — o pereche de 
tineri au făcut o ade
vărată demonstrație de 
ritmică sincronă. A fost 
o partidă de pași (steps) 
bătuți pe podium, cu o 
asemenea precizie, incit 
cei doi interpreți păreau 
articulați intre ei.

Dansurile marinărești 
— executate de tinere 
și tineri in costume tra
diționale, ca de altfel 
și Dansul pușcașului, au 
un caracter de cadril, 
cu o coregrafie sumară. 
In toată desfășurarea 
scenică se deslușește o 
puritate și candoare ce 
par să vină din alt se
col : fetele și băieții u- 
neori se plimbă, se in- 
virtesc unul in jurul ce
luilalt, se 
mină, 
dolă, 
polcă.

Cu 
fost primit 
spectator Dansul săbii
lor, din nordul An
gliei — jocul a cinci 
tineri care ținin- 
du-se aproape corp la 
corp iși încrucișează 
spadele, le grupează, le 
despart, irec pe sub ele, 
pentru a reuși, pină la 
urmă, să le prezinte cu 
o rară măiestrie sub 
forma unui adevărat 
medalion heraldic. Un 
grup de patru muzi
canți joviali au susținut 
toate aceste dansuri cu

prind de 
execută o faran- 

apoi un fel de

mare Interes a 
de publicul

simplitate, iar interpre
tul vocal, un adevărat 
Falstaff, cu mult umor.

A impresionat plăcut 
grupul flamand de 
dansuri populare „Pa- 
jottenland" de la Saint- 
Ulriks-Kapelle (Belgia). 
Apariția in costume din 
secolul al XIX-lea — 
fetele cu bonete dante
late (sint doar din pa
tria dantelelor), iar flă
căii cu șepcile lor ti
pice, parcă de mineri 
— au adus o notă a- 
parte in peisajul sce
nic. Și la dansurile fla
mande prezentate s-a 
putut desluși ușor nota 
de sobrietate ce le ca

de viguros profil, au
tentic popular, este 
„Joza Vlahovic" din Za
greb. De o rară vitali
tate și sprinteneală a 
apărut Jocul din Banat, 
un dans din care ele
mentul pantomimic nu 
lipsește, realizat cu e- 
nergie și cu dinamism 
comparabile cu cele in- 
vederate, la noi, 
briurile oltenești.
altfel și costumația, in 
cămăși, amintea de a- 
ceea a jucătorilor noș
tri.

Foarte interesante 
prin caracterul lor pan
tomimic au apărut Dan
surile din Posadina : fe-

in 
De

și sensurile vieții, convins că această 
sporită receptivitate față de lumea 
înconjurătoare conferă un temei mai 
adînc faptei și mai multă puritate fi
inței sale, îndreptățind și răspunzîrid 
mai profund menirii, rostului său în 
noua societate. El devine tot mai con
știent că nu e de ajuns șă-ți înde
plinești cu strictețe îndatoririle 
profesionale și obligațiile fami
liale, ci, pe lingă acestea, trebuie 
să înveți — și, dacă nu, pînă la urmă 
viața însăși te învață — să participi 
cu mai multă căldură sufletească, 
să vibrezi în deplină consonanță cu 
lumea și semenii tăi. Deslușim ast
fel semnificația, titlului cărții. Cu
noaștere de noapte ar reprezenta toc
mai acel moment cînd, sub înrîurirea 
săvîrșirii a ceva deosebit, grav, rea
litatea prezentă se îngînă, aidoma zi
lei cu noaptea în ^revărsatul zorilor, 
cu cea trecută, cîna se întrepătrund, 
comunică tainic, pînă la a fuziona 
într-un plan adînc, dezvăluind înțele
suri fundamentale ale.viețil: momen
tul cînd ești nevoit să faci ceea ce 
vreme mai mult sau mai puțin în
delungă ai amînat sau 
dică să iei cunoștință de 
să-ți privești deschis și fără menaja
mente viața în față.

„Ca și marile opere, sentimentele 
adinei semnifică întotdeauna mai 
mult decît au conștiința. că spun". 
Parafrazînd această cugetare a lui 
Camus, am spune, gîndindu-ne la 
evoluția personajului și implicit la 
sensul acestei cărți că viața însăși 
semnifică infinit mai mult decît pare 
a o spune la prima vedere, decît pare 
a ne convinge pe moment. Iar această 
întîrziere în perceperea și în chibzui- 
rea înțelesurilor adînci ale lucruri
lor, ale fantelor și atitudinilor care, 
în profundele lor legături și cauza
lități, acționează și orientează uneori 
subteran cursul existenței, se reper
cutează nu o dată nefavorabil în pla
nul realizării morale și spirituale a 
individului ce riscă a se trezi la ca
pătul drumului său, cîteodată mîhnit, 
dezolat iremediabil de un bilanț prea 
sumar. Și nu o dată împrejurări pe 
cit de neprevăzute pa atît de inte
grate în rînduiala firească a lucruri
lor facilitează ivirea unui asemenea 
moment al deplinei cunoașteri de 
sine.

în aceasta ar 
ță, problematica 
plicații etice a 
nu are de fapt o acțiune pro- 
priu-zisă. Autorul e înclinat 
ca de altfel și în scrierile sale 
rioare („Vestibul", „Interval") ___
o proză de factură analitică, preocu
pat îndeosebi de sondajul psihologio 
în stare a revela cu acuitate mișcări 
sufletești cît mai nuanțate, resortu
rile adînci ale unor procese morale, 
a căror rezultantă este tocmai 
acest personaj complex — Ion Marina 
— ce se impune în conștiința cititoru
lui ca o prezență neobișnuit de vie, 
de umană. De fapt, nu e singurul me
morabil în acest roman. El încunu
nează însă cel mai pregnant investi
gația morală a prozatorului care reu
șește a surprinde în gesturi și atitu
dini caracteristice și alte pregnante 
fizionomii, unele burlești (nea Iancu) 
sau altele mai interesante ca tipolo
gii, necesitînd din partea sa fine in
tuiții caracterologice (Trotușanu).

Marcînd un moment nou în evolu
ția prozei lui Alexandru Ivasiuc, 
„Cunoaștere de noapte" ne îndreptă
țește să credem că remarcabilul re
viriment al romanului nostru ce a 
înregistrat succese incontestabile in 
anul trecut, departe de a fi un feno
men izolat sau intermitent, promite a 
se intensifica cu. tot mai multă vi
goare.

Adrian ANGHELESCU

DE FOLCLOR „ROMÂNIA ’69“
rientul Apropiat. Dan
sul „F...............
lejuit 
arate 
nare 
sat, ținînd pe cap nu 
mai puțin decît cinci 
amfore din lut ars. 
Programul a fost sus
ținut de o admirabilă 
orchestră alcătuită din 
instrumente muzicale 
specifice; „mezued" 
(cimpoiul tunisian), „zu- 
kra" (rubedenie a surlei) 
despre care pomenesc 
bătrinele noastre scri
eri), „l’ud" (varianta o- 
rientală a cobzei), un 
grup de „jrana", cum 
sint numite viorile etc.

,El Mahfel" a pri- 
! solistului să-și 

rara indemî- 
cu care a dan-

mir, iar cimpoierul Ni
cola Atanasov;- laureat 
al mai multor festi
valuri internaționale, cu 
minunate cintece și 
jocuri.

Și programul An
samblului de cintece 
și dansuri din Debre
țin — Ungaria a fost 
familiar publicului ro
mânesc, care apreciază 
cu căldură folclorul 
maghiar. In cei 19 ani 
de activitate, ansam
blul, cinstit cu titlul de 
„Ansamblu emerit" și 
distins in două rîn- 
duri cu medalia „Pen
tru cultura socialistă", 
a susținut spectacole

O sărbătoare
a culturii populare

racterizează. Un dans 
ce figurează o muncă 
specifică este acela al 
„Hameiului". Fetele și 
flăcăii se plimbă în 
cerc, purtind cordelele 
de hamei aninate de 
bastoane. Se dansează 
apoi intr-un tempo de 
vals lent, Fanfara an
samblului alcătuită din 
cițiva muzicanți a sus
ținut spectacolul cu o 

■convingătoare dăruire.
Un ansamblu folcloric

*
Ultimele zile au a- 

dus pe scenele Capita
lei și alte ansambluri 
care au cucerit aplauze 
unanime. Dintre acestea, 
ie un interes deosebit 
s-a' bucurat ansamblul 
național tunisian. Pito
rescul costumelor, fru
musețea dansurilor și 
măiestria muzicanților 
au fost peste tot intim- 
pinate cu căldură. Pro
gramul, bogat și variat, 
a cuprins o seamă de

sa

metle, in cerc larg, des
chis, cintă pe două voci, 
mimînd scene de mun
că. Orchestra de tam- 
buriști și-a dovedit efi
cacitatea nu numai in 
dansurile pe care le-a 
acompaniat, dar și în 
piese de sine stătătoare 
executate cu o avintată 
și reală măiestrie popu
lară.

J.-V. PANDELESCU

★

dintre care 
„Zewaia" 
„El Dju-

dansuri,- i 
menționăm 
(Confreria), 
zor" (Dansul insulelor) 
și dansul din Sidi Bou 
Said, acesta din urmă 
desfășurat pe melodia 
unui impresionant cîn- 
tec tradițional. Și in 
alte jocuri glasul dan
satorilor 
reților 
glasului 
lor 
se

și al cintă- 
s-a adăugat 

instrumente- 
muzicale, așa cum 
obșinuiește in O-

Un deosebit succes a 
înregistrat și Ansamblul 
bulgar al casei de cul
tură „Ivan Vazov" din 
Sofia. Ritmul complex 
fi bogat al muzicii, fru
musețea și bogăția por
tului, vioiciunea dansu
rilor, glasul cald al so
liștilor și virtuozitatea 
muzicanților instrumen
tiști au incîntat specta- . 
lorii. Legăturile din
tre muzica poporu
lui nostru și a poporu
lui bulgar vecin și 
prieten sînt evidente. 
Ele s-au dezvoltat in 
decursul multor veacuri 
de bună înțelegere și 
prețuire reciprocă. Sui
ta coregrafică „Soisca" 
din împrejurimile So
fiei, ca și suita din Tra
de au dovedit o excep
țională omogenitate a 
grupului de dansatori, 
fiecare in parte un vir
tuos. Vasca Iarieva 
fi Stanco Stoilov au 
fermecat ascultătorii 
cu frumoase cintece 
din Rodope fi Rodo-

in numeroase țări 
Europa 
mafia 
foarte 
punct, 
cu vigoare și 
cîteva suite 
cu pricepere din jocuri 
culese din zona fol
clorică Hajdu — Bi
har. Menționăm : Cear- 
daș din Mikepercsi, 
Dans fecioresc și 
Dans păstoresc din 
Hortobagy. Din lumea 
păstorilor provine și 
„Roata" solistului Ște
fan Cseh, ale cărui 
mișcări au fost bărbă
tește ritmate de pleas
na biciului său. Taraful 
de lăutari, sub condu
cerea lui Iuliu Benczi, 
a acompaniat cu mziltă 
acuratețe jocul și cinte- 
cul interprețilQr.

Ansamblul de cinte
ce și dansuri ..Rzeszo
wiacy" din Mielec — 
Polonia a incîntat pu
blicul românesc prin 
fruțnusețea și vioiciu
nea jocurilor și mai

din 
For- 

dansuri, 
pusă la

și Asia.
de

bine
a interpretat 

poezie 
alcătuite

ales prin bogăția fără 
pereche a costumelor, 
întemeiat acum 15 ani, 

'.ansamblul a prezentat 
peste 600 de spectacole 
in U.R.S.S., Iugoslavia, 
Ungaria și Cehoslova
cia, unde — in 1962 — 
a dobîndit „Medalia 
de aur" la un concurs 
internațional. A fost 
distins cu un înalt or- 

■ din polonez : 
de aur a
Programul înfățișat a 
cuprins o
dansuri poloneze ves
tite in lumea întrea
gă : „Kuijawiak", „O- 
berek", „Cracovianca" 
ș.a. . intr-o prezentare 
somptuoasă, de înaltă 
ținută.. Un mănunchi 
ales de cintece inter
pretate de o pereche 
de soliști și de grupuri 
vocale au întregit pro
gramul. Din cadrul or
chestrei, clarinetistul 
s-a dovedit excepțional 
de înzestrat.

Deosebit de valoros 
s-a arătat și Ansamblul 
folcloric italian „Dan- 
zerini di Lucinico" din 
Friuli-Gorizia. De pa
tru decenii el valorifică 
folclorul din partea lo
cului, contribuind la 
dezvoltarea și propaga
rea culturii folclorice 
friulane. Ansamblul a 
prezentat un bogat re
pertoriu coregrafic, din 
care reținem dansurile 
„Furlana", inspirat din 
micile încurcături din
tre îndrăgostiți, „Toro- 
totele" jucat îndeobște 
la sărbătoarea strîngerii 
recoltelor, „Ciclamin", 
vesel și primăvăratic, și 
„Roseane", caracteristic 
in Valea Resiei. Vocea 
caldă, mlădioasă și ex
presivă a solistei Bruna 
Caron s-a adăugat cînd 
și cind mișcării dansa
torilor. S-a remarcat 
mai ales cind a inter
pretat cîntecul „Confe- 
sione". ■

Publicul nostru a tn- 
tîmpinat. cu multă pre
țuire programele însu
flețite ale acestor an
sambluri, ca și ale tu
turor oaspeților noștri 
care participă la acest 
prim festival folcloric 
internațional.

Prof. Tiberiu , 
ALEXANDRU

„Crucea 
Meritului".
seamă de
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Telegramă Vizitele ministrului

Excelenței Sale
agriculturii al Danemarcei

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
îmi este plăcut, cu ocazia aniversării eliberării naționale a țării dv. 

prietene, să prezint Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune 
felicitări, însoțite de cele mai sincere urări, la care mi se asociază 
membrii Consiliului Prezidențial și poporul yemenit.

Doresc Excelenței Voastre sănătate, iar poporului român prieten, 
progres și prosperitate.

ABDUL RAHMAN EL IRIANI, 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Arabe Yemen

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE SUEDEZE

Ministrul agriculturii al Dane
marcei, Peter Larsen, a avut 
miercuri dimineața o întrevedere 
cu președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Nicolae Giosan.

La întrevedere au participat 
membri ai conducerii Consiliului 
Superior al Agriculturii, precum și 
specialiștii care însoțesc pe minis
trul danez. Cu acest prilej s-a făcut' 
un schimb de păreri în legătură cu 
cooperarea tehnico-științifică în 
domeniul agriculturii între Româ
nia și Danemarca.

în cursul dimineții, ministrul a- 
griculturii al Danemarcei, însoțit 
de Petru Moldovan, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, a vizitat „Expoziția. 
Realizărilor Economiei Naționale — 
România 1969“.

★

După-amiază, oaspeții danezi au 
vizitat Institutul de cercetări pen

tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea și combinatul pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor de 
la Oltenița.

La întrevedere și vizite a luat 
parte Richard Wagner Hansen, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

*

Cu prilejui vizitei în țara noas
tră a ministrului agriculturii al 
Danemarcei, Peter Larsen, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al a- 
cestei țări la București, Richard 
Wagner Hansen, a oferit miercuri 
seara un cocteil.

Au participat Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, membri ai conduce
rii consiliului, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Consiliul Superior al Agri
culturii, conducători ai unor insti
tute de cercetări agricole.

Delegația parlamentară suedeză, 
condusă de Henry Allard, preșe
dintele Camerei deputaților, a vizi
tat miercuri Expoziția realizărilor 
economiei naționale, „România 
1969“.

Oaspeții s-au oprit mal întîi la 
ștandul unde sînt expuse produse 
ale industriei constructoare de 
mijloace de transport feroviar, 
printre care se află și locomotiva 
electrică de 5 100 kw, realizată de 
uzinele „Electroputere" Craiova. Cu 
acest prilej, președintele Camerei 
deputaților din Suedia a apreciat 
calitatea execuției și linia modernă 
a acestor exponate. în continuare 
au fost vizitate standurile în care 
sînt expuse produse ale industriei 
de construcții, arhitectură și siste
matizare, ale economiei forestiere, 
industriei alimentare și ușoare,

precum și pavilionul central unde 
sînt expuse produse ale industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
prelucrarea metalelor, siderurgiei, 
energeticii și altele. De asemenea, 
oaspeții au vizitat pavilionul coo
perației meșteșugărești.

Parlamentarii suedezi și persoa
nele oficiale care îi însoțesc au 
primit explicații asupra produse
lor prezente în cadrul expoziției 
din partea membrilor conducerii 
unor ministere economice.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației au semnat în cartea de 
onoare a expoziției, subliniind ni
velul tehnic ridicat al produselor, 
posibilitățile grăitoare de care dis
pune în prezent industria româ
nească.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Iosif Banc, a primit 
miercuri la amiază pe ministrul a- 
griculturii. al Danemarcei, Peter 
Larsen, care se află într-o vizită 
oficială în țara noastră.

La convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agri

culturii, Petru Moldovan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului, pre
cum și Richard Wagner Hansen, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Danemarcei la București.

Au fost abordate cu acest prilej 
aspecte ale cooperării între Româ
nia și Danemarca în domeniul a- 
griculturii.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 21-a ani

versări a întemeierii Republicii 
Populare Democrate Coreene, amba
sadorul acestei țări la București, 
Kim The Hi, a organizat miercuri 
o conferință de presă, în cadrul că
reia a vorbit despre însemnătatea 
acestui eveniment istoric, precum ți 
despre realizările oamenilor muncii 
din R. P. D. Coreeană.

Au participat reprezentanți ai 
presei centraie, ai Agenției române 
de presă „Agerpres", ai altor pu
blicații Erau prezenți atașați și co
respondenți de presă străini.

★

Miercuri dimineața au început în 
Capitală lucrările reuniunii Comisiei 
mternaționale pentru controlul me
dicamentelor din cadrul Federației 
Internationale Farmaceutice. Parti
cipă numeroși specialiști din 19 țări.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de prof. dr. docent P. lonescu- 
Stoian, directorul Institutului pentru 
controlul de stat al medicamentului 
și cercetări farmaceutice din Bucu
rești, asistența a fost salutată de 
Eugen Mareș, adjunct al ministrului 
sănătății.

Timp de trei zile, participanțiî vor 
dezbate probleme actuale privind 
regulile pentru buna folosire a me
dicamentelor, puritatea microbiolo
gică a preparatelor de uz oral și al
tele. Va fi organizată, de asemenea, 
o masă rotundă pe tema „Controlul 
hormonilor, comentarii asupra meto
delor propuse și noi perspective".

(Agerpres)

Adunare festivă consacrată celei de-a W-a 
aniversări a proclamării independenței 

Republicii Democrate Vietnam

Recepție oferită de Biroul
Marii Adunări Naționale

Biroul Marii Adunări Naționa
le a oferit miercuri seara o re
cepție în onoarea delegației parla
mentare suedeze, condusă de Henry 
Allard, președintele Camerei depu
taților și a soției sale.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
cu soția, Mia Groza și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, Ion Crăciun și 
Florea Dumitrescu, miniștri, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și

Artă, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat, pre
ședinți ai unor comisii permanen
te și secretari ai M.A.N., condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, academicieni, 
alți oameni de știință, artă și cul
tură, deputați, funcționari supe
riori din M.A.N. și M.A.E., zia
riști.

Au participat Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București, și 
membri, ai ambasadei.

Noutăți în domeniul 
deservirii pe litoral

Recent au fost incluse în ta
rifele de cazare ale I.H.R. Efo
rie Nord noi servicii, ca trans
portul și depozitarea bagaje
lor și întreținerea încălțămin
tei în unele hoteluri. De ase
menea, se pot efectua comenzi 
pentru taximetre ; se pot trans
mite mesaje-corespondente 
etc. La cerere, administrația 
hotelului asigură, contra cost, 
servirea micului dejun și a 
altor preparate și băuturi în 
cameră, spălatul șl călcatul 
lenjeriei, curățatul șl călcatul 
îmbrăcămintei. Se asigură 
totodată servicii de frizerie și

coafură, Instalarea de apa
rate de radio și televizoare în 
cameră și se închiriază jocuri 
do șah, remy, cărți etc., pre
cum și articole de plajă — 
umbrele, cearceafuri, saltele 
pneumatice. Personalul hote
lului pune la dispoziția soli
citantului curieri pentru diver
se comisioane, procură bilete 
pentru spectacole, manifestări 
sportive și — prin serviciul de 
recepție-desfacere — mărfuri 
cu plata în lei sau valută. De 
asemenea, se oferă celor in
teresați ziare, reviste, ilustrate 
etc.

(publicitate)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 36 

din 3 septembrie 1969
EXTRAGEREA 1 : 31 34 24 45 19 41
FOND DE PREMII : 339 685 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 1 34 15 6 

14 7 20
FOND DE PREMII : 277 731 lei.

Premiile întregi și sferturi de la 
tragerea LOTO din 29 august 1969

EXTRAGEREA I : Categoria I : 2 
variante sfert a 34 800 lei ; a II-a : 
2 variante sfert a 34 799 lei ; a 
IlI-a : 109 variante întregi a 868 lei 
și 77 variante sfert a 217 lei ; a IV-a: 
196 a 547 lei și 233 a 136 lei ; a V-a : 
553 a 251 lei și 448 a 62 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categoria 
A : 2 variante sfert a 33 973 lei; ca
tegoria B : 3 variante sfert a 22 649 
lei ; categoria C : 2 variante întregi 
a 11816 lei și 15 variante sfert a 
2 954 lei ; categoria D : 487 a 100 lei 
și 1736 a 25 lei.

Miercuri după-amiază, la coopera
tiva agricolă de producție „Prietenia 
româno-vietnameză" din comuna Gîn- 
giova, județul Dolj, a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei de,a 
XXIV-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Democrate Viet
nam. Au .participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Uniunii naționale a cooperativelor 
agricole de producție, ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
sute de locuitori din comună. Au fost 
de față Hoang Tu, ambasadorul Repu
blicii Democrate Vietnam în Româ
nia, Nguyen Duc Van, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud la 
București, membri ai celor două am
basade.

Cu acest prilej, Nicolae Pascu, pre
ședintele cooperativei agricole de pro
ducție, a vorbit despre lupta plină de 
eroism a poporului vietnamez, desfă
șurată pe frontul construcției socialis
mului și pentru apărarea patriei îm
potriva imperialiștilor americani. Suc
cesele obținute de poporul vietnamez 
în lupta sa dreaptă confirmă că oricît 
de puternic ar fi agresorul, el nu poate 
subjuga o națiune hotărîtă să-și apere 
cu orice preț ființa, libertatea și inde
pendența sa națională.

„înțelegem și prețuim din adîncul 
inimii noastre lupta bravului popor 
vietnamez pentru neatîrnare și afir
mare a ființei sale naționale — a ară
tat vorbitorul — deoarece însuși po
porul nostru a avut o istorie zbuciu
mată, cucerindu-și prin jertfe grele 
dreptul la o viață liberă. împărtășim 
întru totul făptui că singura cale re
zonabilă pentru reglementarea proble
mei vietnameze o constituie cea a so
luționării ei la masa tratativelor, res- 
pectîndu-se strict interesele naționale 
fundamentale ale poporului vietna
mez. împreună cu toți oamenii muncii 
din țara noastră, locuitorii comunei 
Gîngiova sînt din toată inima alături 
de bravul popor vietnamez. Susținem 
neabătut poziția Partidului Comunist 
Român și a guvernului ’ Republicii 
Socialiste România, a întregului nos
tru popor — a spus vorbitorul — 
care acordă sprijin multilateral luptei 
eroicului popor vietnamez. Urăm aces
tui viteaz popor succes deplin în lupta 
sa dreaptă împotriva agresiunii im

perialiste, pentru înfăptuirea aspirații
lor sale de libertate, independență, 
progres și unitate națională.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Hoang Tu, care a prezentat pe larg 
realizările obținute în cei 24 de ani 
de către poporul vietnamez și a în
fățișat aspecte din lupta pe care a- 
cesta o depune pe tărîmul construc
ției socialismului și pe frontul împo
triva agresiunii imperialiste. Imperia
liștii americani — a arătat el — duc 
în momentul de față un război co
lonial local de mare amploare, cu 
scopul de a transforma Vietnamul de 
sud într-o bază militară. Datorită în
frângerilor suferite, atît în nord cît și 
în sud, guvernul Statelor Unite a fost 
obligat să accepte încetarea bombar
damentelor pe întregul teritoriu al 
Republicii Democrate Vietnam și să 
fie de acord ca la conferința de la 
Paris să ia parte Frontul Național da 
Eliberare din Vietnamul de sud.

în încheiere, Hoang Tu a spus i 
Sîntem convinși că poporul nostru, 
înarmat cu linia politică justă a Par
tidului celor ce Muncesc din Vietnam 
și a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, solidar ca un 
singur om, însuflețit de un înalt spirit 
de luptă pentru victorie, bucurîndu-se 
de un sprijin puternic din partea po
poarelor de pe toate continentele, in
clusiv al poporului american, va înde
plini cu succes sarcinile sale istorico 
glorioase. în lupta noastră împotriva 
agresiunii ne bucurăm de sprijinul și 
ajutorul prețios acordat de partidul, 
guvernul și poporul român. Folosim 
prilejul de față pentru a exprima re
cunoștința noastră pentru acest ajutor.

într-o atmosferă însuflețită, cei pre
zenți au adoptat textul unei telegrame 
adresată cooperativei agricole de pro
ducție „Prietenia vietnamezo-română" 
din comuna Moc Vac, Republica De
mocrată Vietnam, în care se spune, 
printre altele : Urăm întregului popor 
vietnamez succes deplin în lupta pe 
care o duce cu eroism pentru apărarea 
independenței și suveranității națio
nale, împotriva agresiunii imperialiste.

în încheiere, a fost prezentată o 
gală de filme, producții ale studiou
rilor din Republica Democrată Viet
nam.

(Agerpres)
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SPORT CICLISM

Aseară la Belgrad, meci atractiv, scor echitabil

ROMÂNIA - IUGOSLA VIA 1-1 (1-0)
BELGRAD (prin telefon de la tri

misul nostru). — Greu, foarte dificil 
începutul partidei de aseară dintre e- 
chipele reprezentative ale României și 
Iugoslaviei; greu, foarte dificil pen
tru fotbaliștii noștri, care minute în 
șir au fost obligați să se apere cu 
toate forțele. Momentul cel mai pe
riculos pentru poarta apărată de Ghi- 
ță — debutant în națională — l-am 
notat a fi cel din minutul 13, cînd 
mingea, șutată de cîteva ori, a tre
cut ușor pe lîngă poarta rămasă pen
tru o clipă goală... Emoțiile s-au con
sumat foarte repede, căci aproape ime
diat (dacă trecuseră două minute), 
tricolorii au inițiativa și construiesc 
un atac impetuos, desfășurat extrem 
de repede. Ceea ce avea să-i surprin
dă întru totul pe adversari a fost a- 
cel șut extrem de puternic, tras prin 
surprindere de la aproximativ 20 de 
metri de Dembrovschi. Mingea este 
însă respinsă de portarul iugoslav 
Ciurkovici pentru ca apoi Domide s-o 
trimită în bară 1 Jocul este plăcut de 
urmărit, are un ritm alert, numeroa
se faze de bun nivel tehnic pe care, 
din cînd în cînd, publicul (cifrat a- 
seară la 25 000), le subliniază prin 
aplauze. Inițiativa aparține în conti
nuare fotbaliștilor iugoslavi. Apărăto
rii noștri — foarte atenți, cu un bun 
plasament, îl remarcăm în special pe 
Sătmăreanu — fac totuși față asaltu
rilor numeroase și destul de pericu
loase ale echipei gazdă.

„.Minutul 28. Un contraatac româ
nesc, părînd la început nehotărît, a- 
vea să-i oblige pe adversari să tri
mită mingea în corner. Execută Gher- 
gheli. în fața porții, jucătorii noștri 
urmăresc atenți faza. Dembrovschi 
sare primul, reușind să reia bine ba
lonul cu capul, „dirijîndu-l“ cu mare 
precizie spre plasa porții iugoslave. 
Ciurkovici încearcă să intervină, dar 
nu poate decît să se resemneze, cu- 
legînd mingea din interiorul porții 
sale. Este 1—0 pentru echipa Romă-, 
niei. Drept să spun, aspectul gene
ral al jocului nu anunța deloc acest 
deznodămînt. Iugoslavii sînt, firește, 
descumpăniți ; inițiativa le aparținuse 
clar, dar și riposta echipei române a 
fost cît se poate de fermă. Minutele 
care au urmat pînă la pauză au pre
supus aproximativ aceleași insistente 
atacuri ale gazdelor și — de cealal
tă parte — aceleași intervenții salu
tare ale apărătorilor noștri pentru a 
nu primi gol. Ghiță, cu cîteva inter
venții de ultimă secundă, a înlăturat 
mari pericole dig fața propriei porți.

După reluare, joc identic în ce-i 
privește pe iugoslavi; ei nu renunță 
deloc la ofensivă și brodează cu mi
gală faze incisive, avind drept țintă 
poarta lui Ghiță. Apărătorii noștri — 
poate din cauza eforturilor prealabile 
pe care le resimt tot mai vizibil, poa- 
to din cauza prea marii încrederi în

forțele lor (ce-i slujiseră, e drept, des
tul de bine în prima repriză) — nu 
mai fac față cu aceeași precizie, se 
precipită deseori, și rezultatul nu poa
te fi altul decît... egalarea. în mi- 
tunul 56, la o asemenea acțiune co
lectivă a gazdelor, deruta la poarta 
noastră este clară. Nimeni nu reu
șește să-1 deposedeze de balon pe 
Muikici care, driblînd de mai multe 
ori. pătrunde în careu și de la 12—13 
metri, nejenat de nimeni, avînd și o 
poziție foarte favorabilă, șutează im- 
parabil pentru Ghiță.

Desigur, pentru amatorii de fotbal 
din țara noastră îritîlnirea internațio
nală Iugoslavia—România desfășurată 
aseară pe stadionul „J.N.A." din Bel
grad avea o importanță care depășea 
semnificația ce i-a fost dată de orga
nizatorii săi — sărbătorirea semicen
tenarului Federației iugoslave de fot
bal : vroiau să vadă cum va evolua 
echipa României într-o alcătuire dic
tată de împrejurările cunoscute.

Așa cum reiese, cred, și din cele 
de mai sus, prima repriză a arătat 
că, deși o parte dintre titularii echi
pei noastre au lipsit, formația alinia
tă a păstrat caracteristicile jocului 
care i-au adus succesele din primă
vară. Acționînd cu calm și luciditate, 
reprezentanții noștri au pasat multi
plu, Dinu și Ghergheli activînd pro
digios la mijlocul terenului. Tot aici 
s-a impus și Domide, la fel de me
todic și matur ca și în campionat.

Pe linia fundașilor, Sătmăreanu, Hăl- 
măgeanu și Dan au făcut un adevă
rat zid în fața atacanților iugoslavi, 
remareîndu-se cu deosebire Sătmărea
nu, care a avut ca adversar pe ce
lebrul Giaici. Iugoslavii au început 
mai bine jocul, au dominat, iar e- 
chipa noastră a acționat (poate ceva 
cam timid), pe contraatac, cu arme- 
le-i cunoscute.

în continuare nimic deosebit. Aș 
menționa, totuși, jocul superior teh
nic al fotbaliștilor noștri, mai ales la 
mijlocul terenului. Către sfîrșitul me
ciului rezultatul s-ar fi putut modi
fica în favoarea noastră — Dembrov
schi a fost clar faultat în careu (min. 
87) — dar arbitrul L. Vizhany n-a a- 
cordat penaltiul firesc...

Oricum, rezultatul echipei române 
în partida de aseară confirmă se
zonul ei de primăvară, cu toate că 
— urmare a improvizațiilor fortuite 
din echipă și a formei nu la toți și 
nu totdeauna prea bună — valoarea, 
calitatea propriu-zisă a jocului a fost 
de această dată ceva mai slabă.

Echipa României a intrat pe teren 
în următoarea formație: Ghiță, — 
Sătmăreanu, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Mocanu, — Ghergheli, Dinu, — Dem
brovschi, Domide, Dumitrache, Crei- 
niceanu. După pauză, Nunweiller 
l-a înlocuit pe Domide, iar Tufan p.e 
Creiniceanu.

Valentin PAUNESCU

Tudor Vasile a cîștigat 
„Cupa Voința"

• Ultima etapă a revenit bu- 
dapestanului I. Hirt

Cea de-a 14-a ediție a cursei ci
cliste internaționale dotate cu „Cupa 
Voința" s-a încheiat la București cu 
victoria rutierului Vasile Tudor (Di
namo) care a parcurs 588 km în 
14h42’57”. Pe locurile următoare s-au 
clasat T. Puterity (Steaua) — la 
1’29”, C. Grigore (Dinamo) — la 1’32”, 
V. Burlacu (Steaua) — la 1’53" etc

Ultima etapă, desfășurată pe dis
tanța Rm. Vîlcea—București (173 km), 
a fost cîștigată de I. Hirt (Buda
pesta), cronometrat cu timpul de 
4h31'40”. în același timp cu învin
gătorul a sosit un pluton de cicliști 
din care făceau parte printre alții 
Ciobanu, Schmidt (Stuttgart), Cer
nea și Traikov (Sofia).

NOTE

Campioni... ai dopajului!
Urmărind traducerea tn practică 

a unor decizii comune ale C.N.E.F.S. 
și ale Ministerului Sănătății cu pri
vire la combaterea administrării 
sau a autoadministrării substanțelor 
dopante la sportivi, Federația de 
atletism și Centrul de medicină spor
tivă au organizat la recentele cam
pionate naționale un control asupra 
a 20 de atleți. Controlul, riguros 
științific, s-a efectuat după încheie
rea unor finale, cei 20 de sportivi 
fiind aleși dintre concurenții care 
au ocupat locurile prime și secunde.

Rezultatele au fost, ca să spunem 
așa, mai mult decit surprinzătoare, 
în mod absdlut cert, probele recol
tate au ,dovedit că patru atleți au 
folosit substanțe dopante (amfeta
mine). Ei se numesc : Valeria Bula- 
nu, Rățoi, Scheible, Damaschin. 
După cum se poate observa, autorii 
acestei practici dezonorante, complet 
în afara granițelor sportivității și, 
pe deasupra, dăunătoare sănătății 
învinuiților înșiși, sînt. toți patru, 
campioni 1

Nu credem că e nevoie să mal

lungim vorba. în ultimii ani, ade
sea s-a subliniat cit de mult contra
vine eticii sportive acest dopaj! Dacă 
asupra lui Bufanu, Râțol, Scheible, 
Damaschin, acțiunile preventive n-au 
avut nici un efect, atunci înseamnă 
că educația trebuie să îmbrace for
ma sancțiunilor severe. Retragerea 
titlurilor cîștigate în mod necinstit 
și suspendarea pe termen lung de
curg în mod firesc ca prime mă
suri.

Dar responsabilitățile nu se pot 
circumscrie la cei patru atleți in- 
corecți Ni se pare de neadmis ca 
antrenorii acestora — în ale căror 
obligații de serviciu se include sar
cina educării și supravegherii spor
tivului — să nu simtă răspunderea 
pentru cele întîmplate. Cluburile de 
care aparțin vinovății și Federația 
de atletism au cuvîntul. Le cerem 
să-l rostească răspicat, astfel ca toți 
să înțeleagă că în atletismul româ
nesc, în general în sportul din țara 
noastră, nu e loc pentru necinste și 
incorectitudine

Valeria MIRONESCU

În cîteva rînduri
• în ziua a doua a campionatului 

balcanic de baschet (seniori), care 
se desfășoară în prezent la Salonic, 
selecționata României a întîlnit echi
pa Turciei. La capătul unui joc în 
care au avut permanent inițiativa, 
baschetbaliștii români au terminat 
învingători cu scorul de 63—51 
(38—22). într-un alt meci, Bulgaria 
a întrecut Grecia cu 80—74 (45—35).

• La Ankara a continuat turneul 
Internațional de tenis rezervat junio
rilor. în turul doi al probei de sim
plu masculin, Traian Marcu l-a în
vins cu 6—0, 6—0 pe jucătorul turo 
Lokmanoglu, iar Dumitru Hărădău 
a dispus cu 6—1, 5—7, 6—4 de polo
nezul Dubrovski

• Sala Dinamo din Capitală va 
găzdui între 5- și 7 septembrie între
cerile celei de a VIII-a ediții a cam
pionatelor internaționale do lupte 
ale României.

La actuala ediție a concursului 
și-au anunțat participarea sportivi 
din mai multe țări europene, printre 
care Bulgaria, Cehoslovacia, Finlan
da, R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, Italia, Iugoslavia, Turcia și Un
garia. România va fi reprezentată la 
această competiție de un numeros 
lot de luptători din care nu vor 
lipsi cunoscuții campioni Gh. Ber- 
ceanu, S. Popescu, I. Baciu, N. Mar- 
tinescu (greco-romane) și P. Coman. 
N. Cristea, Șt Stîngu (libere).

• La Forest Hills, tn cadrul „op
timilor" de finală ale probei de sim
plu bărbați, americanul Eearl Bu
chholz l-a eliminat cu 4—6, 6—3, 6—1. 
5—7. 6—3, pe spaniolul Andres Gi- 
meno. O partidă extrem de echili
brată (a durat patru ore și jumăta
te) s-a disputat intre australianul 
John Newcombe și americanul 
Marty Riessen. Victoria a revenit 
lui Newcombe cu 4—6, 6—3, 6—4, 
25 —23 I

• In cadrul turneului internațio
nal masculin de volei de la Ruse, 
echipa Dynamo Berlin a învins cu 
3—0 formația Viitorul Bacău. într-un 
alt joc, Ujpest Dozsa a dispus cu 
3—2 de Radiotehnik Riga,
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CALITATEA
GARANTEAZĂ
PRESTIGIUL

Despre proprietățile prac
tice și estetice ale țesături
lor din mătase artificială și 
din relon nu este nevoie să 
mai convingem pe nimeni. Pu
blicul cumpărător le cunoaș
te și le apreciază. în multe 
privințe, mătasea 
înlocuiește 
naturală.

Printre 
semenea 
„Victoria" din Iași ocupă 
loc important; ea se numără 
printre cele mai moderne 
întreprinderi din țară, evi
dent și pentru faptul că este 
foarte nouă : și-a început ac
tivitatea la sfîrșitul anului 
trecut. Utilajele cu care este 
înzestrată, fantezia creatori
lor au permis elaborarea și 
producerea unor sortimente de 
bună calitate,- din categoria 
acelora mult solicitate de 
cumpărători. Celor 15 arti
cole din gama produselor cu
rente li s-au adăugat recent 
încă alte 24 noi: țesături din 
relon pentru rochii și cămăși 
bărbătești, imprimeuri, țesă
turi în dungi și carouri, căp
tușeli uni. pentru confecții etc.

într-un viitor apropiat, ca
litățile actuale ale produselor 
fabricii ieșene vor fi sporite 
și completate 
în funcțiune a unor instalații 
de tratare în vederea neși- 
fonării. în felul acesta, țe
săturile purtînd marca fa
bricii „Victoria“-Iași se . vor 
bucura, în și mai mare mă
sură, de aprecierea cumpă
rătorilor.

artificială
cu succes pe cea

producătorii de a- 
țesături, fabrica 

un

prin intrarea

(publicitate)
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Tîrgul de toamnă LEIPZIG1000 
in cel de-al 20-lea an de existență 

a Republicii Democrate Germane
Gunter SCHREITER,

consilier comercial la ambasada R.D.G. din București

Ediția de toamnă a Tîrgului de la 
Leipzig 1969, care se desfășoară în
tre 31 august și 7 septembrie, consti
tuie un eveniment economic interna
țional deosebit în cadrul anului jubi
liar al Republicii Democrate Germa
ne, evidențiind marile succese ale sta
tului nostru în cei 20 de ani de exis
tență.

în aceste două decenii, Republica 
Democrată Germană s-a transformat 
într-un stat industrial de frunte al 
lumii, care se bucură de un prestigiu 
internațional în continuă creștere. A- 
ceasta este un rezultat și al extinde
rii rapide și permanente a relațiilor 
economice externe, în primul rînd cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste frățești.

Avînd în vedere dezvoltarea dina
mică a potențialului economic și teh- 
nico-științific al Republicii Democra
te Germane — inclusiv amplificarea 
relațiilor sale economice externe — 
extinderea și modificarea structurală a 
Tîrgului de la Leipzig s-a impus ca 
o necesitate. Aceasta își găsește ex
presia în faptul că suprafața Tîrgului 
de toamnă a sporit de la 145 000 mp 
la 210 000 mp. A crescut și numă
rul participanților. El se ridică la 
6 500 de expozanți din 55 de țări. Iau 
parte de asemenea economiști, tehni
cieni și experți din 80 de țări.

Modificările structurale ale Tîrgului 
de la Leipzig deschid noi posibilități 
pentru folosirea acestei importante 
manifestări economice în vederea lăr
girii în continuare a colaborării în
tre statele socialiste. O expresie eloc
ventă a acestui fapt o constituie ex
tinderea suprafeței de expunere a ță

rilor socialiste cu 95% față de Tîn- 
gul de toamnă din anul trecut. Așa, 
de exemplu, U.R.S.S., partenerul e- 
conomic principal al R.D.G. și cel 
mai mare expozant din străinătate 
prezent la Tîrgul de toamnă, partici
pă cu o expoziție colectivă, precum 
și cu standuri pe ramuri de activitate 
și standuri de informații, care ocupă 
o suprafață de expunere de aproape 
patru ori mai mare în comparație cu 
anul trecut.’

Republicii Socialiste România, care 
participă pentru a 34-a oară la Tîrg, 
îi revine de asemenea o suprafață de 
peste două ori mai mare față de a- 
nul precedent. Cele mai cunoscute 
întreprinderi de stat de comerț exte
rior din România prezintă o gamă 
largă de produse, printre care dife
rite autovehicule, mașini pentru pre
lucrarea lemnului, produse chimice, 
produse alimentare, articole textile și 
confecții, mobilă, căsuțe din prefabri
cate, aparate de uz casnic, articole do 
artizanat și sport, cărți și discuri.

După cum se știe, relațiile econo
mice dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă Ro
mânia cunosc o continuă dezvoltare 
spre avantajul ambelor țări. Pentru 
1969 volumul schimbului de mărfuri 
prevede o nouă creștere de 13% față 
de 1968. La extinderea legăturilor e- 
conomice dintre cele două state alo 
noastre, a cooperării dintre țările so
cialiste și a colaborării internaționale 
în general au contribuit și contribuie 
în măsură însemnată și tîrgurile do 
la Leipzig, care oferă în continuare 
posibilități multiple în acest sens.

CONTRACTUL
(Urmare din pag. I)

tuale, se stabilesc noi termene, care 
să fie îndeplinite după alte cîteva 
reactualizări. Acest... carusel al ter
menelor se dovedește extrem de dău
nător,' atît sub raportul neajunsurilor 
ce le declanșează în organizarea exe
cuției ritmice a lucrărilor, cît și în 
șensul că pune sub semn de întreba
re noțiunea de disciplină contractua
lă. Fără a amplifica lenomenul, pu
tem spune că anual se cheltuiesc, la 
scara economiei naționale, importan
te fonduri pentru urmărirea respec
tării contractelor de către furnizori, 
tn prezent, lunar, un număr însemnat 
de cadre tehnice și economice iro
sesc timp prețios pentru decalarea 
termenelor contractuale și coordona
rea activității factorilor de pe șantie
re, în vederea încadrării în termenul 
de punere în funcțiune a obiectivelor.

O asemenea risipă de bani și timp 
va fi evitată în viitor dacă tn toate 
cazurile partea care nu-și respectă 
obligațiile contractuale va fi trasă Ia 
răspundere pentru abuzul săvîrșit, 
suportînd atît penalizările cît și des
păgubirile Cunoscînd că bugetul de 
stat și. în ultima instanță. venitul 
național sînt afectate de nepunerea

în funcțiune a capacităților șl obiec
tivelor planificate, socotim că aceste 
sume — penalizările și despăgubirile 
— trebuie să fie'vărsate bugetului de 
stat, urmărirea depunerii sumelor 
constituind o sarcină pentru partea 
păgubită din contract. Credem, de 
asemenea, că este util să se aibă în 
vedere la premiere și, respectiv, la 
eliberarea salariilor membrilor co
mitetului de direcție modul în care 
au fost respectate clauzele contrac
tuale.

în domeniul Investițiilor, mai ales, 
întărirea disciplinei contractuale 
trebuie să ducă cît mai curînd posi
bil la situația ca fiecare parte, cu 
precizia unui mecanism de ceasornic, 
să-și îndeplinească obligațiile asuma
te, fără să mai fie nevoie de inter
venții ale altor organe, de zeci 
de analize succesive și, îndeosebi, de 
decalări repetate ale termenelor 
contractuale. Schimbarea opticii în 
ceea ce privește respectarea obl'ga- 
țiilor contractuale ar avea, în gene
ral, ca efect imediat o. simplificare 
radicală a relațiilor între întreprin
deri, pe de o parte, și între ele și di
verse organe economice centrale, pe 
de altă parte. Lărgirea atribuțiilor și 
competențelor conducerilor de între

prinderi, precum și întărirea gestiu
nii economice proprii impun ca con
tractul economic să-și îndeplinească 
funcția ce i-a fost conferită, de in
strument pentru determinarea obli
gațiilor dintre părți, cît și a unor 
sarcini ale părților în ceea ce pri
vește îndeplinirea prevederilor din 
planul de stat.

Acțiunea de întărire b disciplinei 
contractuale, se înscrie organic în an
samblul măsurilor prevăzute în docu
mentele Congresului al X-lea al 
P.C.R. pe linia reconsiderării rolului 
și răspunderii beneficiarilor noilor 
obiective și capacități industriale. 
Din „martor" la realizarea unui 
obiectiv industrial, așa cum apare cel 
mai adesea în prezent, beneficiarul 
trebuie să devină principalul iniția
tor și coordonator al activității de in
vestiții. Unul din instrumentele efi
ciente de lucru, de intervenție ce-î 
stau la îndemînă îl constituie tocmai 
contractul economic, asupra căruia 
am făcut cîteva considerații, ți- 
nînd seama de consecințele pozitive 
pe care respectarea cu strictețe a 
termenelor contractuale de livrare a 
utilajelor tehnologice le degajă asu
pra activității de investiții.
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„A 25-a aniversare a eliberării patriei R. D. Vietnam, Ho Si MinSCHIMBUL OE MĂRFURI

îmtaea medaliei jubiliare

viața internațională

REYKJAVIK 3 (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe ai Suediei, 
Danemarcei, Norvegiei, Finlandei și 
Islandei, întruniți în sesiune bianua
lă la Reykjavik, au exprimat, în- 
tr-un comunicat, sprijinul lor față 
de propunerea țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovia privind 
convocarea unei conferințe cu pri
vire la securitatea europeană. Comu
nicatul menționează că o asemenea 
conferință, la care ar trebui să par
ticipe S.U.A. și Canada, ar putea 
contribui la reducerea încordării în 
Europa. Miniștrii au exprimat, de a- 
semenea, sprijinul lor față de ini
țiativa Finlandei de a trimite Invi
tații la o asemenea conferință șl au 
subliniat că guvernele țărilor nor
dice vor căuta, în continuare, să 
sondeze posibilitățile convocării con
ferinței.

Pe de altă parte, miniștrii de ex
terne din cele cinci țări au expri
mat sprijinul lor față de eforturile 
Organizației Unității Africane în di
recția unei soluții negociate a răz
boiului civil din Nigeria. - El au a- 
nunțat că țările lor sînt dispuse să 
ajute O.U.A. cu observatori și forțe 
de menținere a păcii în legătură cu 
o posibilă încetare a focului în Ni
geria.

Miniștrii de externe al țărilor nor
dice au examinat, totodată, situația 
din Orientul Apropiat, în legătură 
cu care au reafirmat sprijinul lor 
față de rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
precum și posibilele tratative între 
S.U.A. și U.R.S.S. privind limitarea 
armelor nucleare strategice.

Consiliul de Miniștri 
al Franței a adoptat

Noi măsuri 
de austeritate
PARIS 3 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri al Franței, întrunit 
miercuri la Paris, a adoptat noi 
măsuri de austeritate în vederea 
susținerii devalorizării francului. 
Aceste măsuri afectează, potrivit a- 
genției France Presse, în special în
treprinderile, băncile, precum și pe 
toți francezii, care vor fi invitați să 
cumpere mai puțin și să economi
sească mai mult. Ansamblul lor are 
drept scop, după cum a declarat pre
ședintele Georges POmpidou la sfîr
șitul ședinței, să permită restabili
rea într-o perioadă scurtă a echili
brului balanței de plăți.

între altele, s-a hotărît ca o 
parte din avantajele acordate pînă 
în prezent întreprinderilor, pentru a 
le stimula în activitatea de investi
ții, să fie suprimată. Totodată, so
cietățile pe acțiuni vor fi impuse să 
achite 90 la sută din impozitele pe 
beneficii, în loc de 80 la sută cît era 
pînă acum. Majorarea excepțională 
a impozitelor pe alcool și automo
bile, hotărîtă în cadrul bugetului pe 
anul în curs, va fi menținută și în 
anul viitor. S-a hotărît, de aseme
nea, Instituirea unui impozit de 0,75 
la sută pe depunerile în bănci ale 
particularilor, precum și majorarea 
cu 0,5—1 la sută a dobînzilor pentru 
sumele depuse la casele de economii, 
în vederea stimulării acțiunilor indi
viduale de economii.

Noile măsuri se adaugă acelora 
adoptate înainte șl după devalori
zare, în scopul însănătoșirii econo
miei franceze. Guvernul preconizează 
să oompleteze aceste măsuri pe ter
men scurt cu un plan pe termen 
lung de reforme tn structura eco
nomică, plan ale cărui linii gene
rale vor fi cunoscute abia la sfîrși
tul lunii septembrie.

După cum s-a anunțat, 
la începutul acestei săptă
mîni, mai precis în noap
tea de duminică spre 
luni, în Libia a avut loc o 
lovitură de stat mili
tară, în urma căreia 
forțele armate au preluat 
puterea. Autorii loviturii 
de stat au dat publicității o 
proclamație prin care Libia 
a devenit republică și s-a 
instituit Consiliul Revolu
ției condus de colonelul 
Abu Shucirabb. Din infor
mațiile agențiilor 'interna
ționale de presă reiese că 
lovitura de stat a avut loc 
fără vărsări de sînge, deși 
postul de radio Tripoli a 
pomenit de opoziția unor 
unități ale armatei, atît în 
capitală, cît și în orașele 
Benghazi și Baida. în a- 
ceastă privință este semni
ficativ și faptul că, în 
cursul zilei de marți, au 
fost arestate, dtipă cum 
anunță agenția France 
Presse, mai multe persoane, 
între care se află șeful sta
tului major al armatei li
biene și directorul secu
rității. Pe de altă parte, 
forțelor aeriene și navale 
libiene li s-a dat ordin să 
intervină în cazul oricărei 
tentative de răsturnare, a 
actualului regim. Potrivit 
știrilor transmise de agen
țiile de presă, în prezent 
atît la Tripoli, cît și în cele
lalte orașe libiene domneș
te calmul.

Țară africană eu o supra
față ce depășește Anglia, 
Franța. Spania, Portuga
lia, Belgia, Olanda și 
Luxemburgul, luate la un 
loc, Libia este supranumită 
în presa internațională 
.„țară a petrolului și baze
lor". Deși printr-o rezolu-

unui grup de veterani 
ai războiului antifascist

MOSCOVA 3 — Corespondentul A- 
gerpres Laurențiu Duță transmite : 
Din împuternicirea Consiliului da 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, a în- 
mînat miercuri medalia jubiliară „A 
25-a aniversare a eliberării patriei" 
unui nou grup de mareșali, generali 
și ofițeri superiori ai armatei și flo
tei aero-navale ale Uniunii Sovietice, 
veterani ai războiului 'antihitlerist.

Intr-o scurtă alocuțiune rostită cu 
acest prilej, ambasadorul român a sub
liniat că distincția a fost acordată în 
semn de omagiu și recunoștință pen
tru contribuția hotărîtoare adusă de 
armata sovietică la eliberarea întregu
lui teritoriu al României, pentru lupta 
dusă cot la cot cu ostașii români în 
scopul alungării hitleriștilor. El a dat 
o înaltă prețuire aportului glorioase
lor trupe sovietice la înfringerea Ger
maniei hitleriste.

După ce a dat citire decretului 
Consiliului de Stat, semnat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ambasado
rul român a înmînat medalia jubiliară 
celor distinși.

Felicitîndu-i pe cei decorați în nu
mele Consiliului de Stat al Republi-

cii Socialiste România și al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ambasadorul 
român a spus : „Vă rog să vedeți în 
înmînarea acestei distincții o expre
sie a înaltelor sentimente de stimă și 
profundă prietenie ale poporului ro
mân față de popoarele Uniunii So
vietice, un simbol al prieteniei de 
nezdruncinat, al alianței și colaboră
rii frățești dintre România și Uniunea 
Sovietică".

In numele celor decorați, general 
de armată S. P. Ivanov a mulțumit 
pentru distincțiile acordate și a urat 
poporului român mari succese în în
deplinirea operei do construire a so
cialismului.

La solemnitatea înmînării medaliei 
Jubiliare au participat reprezentanți ai 
Ministerului Apărării al U.R.S.S., 
funcționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, membri ai condu
cerii centrale a Asociației de priete
nie sovieto-română, ziariști.

A urmat apoi un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate. Posturile de 
radio și televiziune din capitala Uniu
nii Sovietice au transmis știri și ima
gini despre solemnitatea care a avut 
loc la ambasada română.

Ministrul comerțului exterior
al României la Osaka

TOKIO 3 — Corespondentul A- 
gerpres Florea Țuiu transmite : 
Ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Cornel 
Burtică, și persoanele care îl însoțesc 
în vizita sa oficială în Japonia, a 
plecat miercuri la Osaka. La Camera 
de comerț și industrie din localitate 
au avut loc convorbiri cu Gisen 
Sato, guvernatorul prefecturii Osaka, 
T. Satoi, directorul executiv al Ca
merei de comerț și industrie, preșe
dinți ai unor firme industriale, co
merciale și financiare și alți oameni 
de afaceri. A participat ambasadorul 
român la Tokio, Ion Datcu.

Ministrul român al comerțului ex
terior a făcut o expunere asupra si
tuației economice a României, lnsis- 
tînd asupra posibilităților de coope
rare oferite astăzi de industria româ-

nească. O deosebită atenție a fost a- 
cordată, în cursul discuțiilor, proble
melor privind cooperarea româno- 
japoneză pe diverse piețe străine.

Miercuri, membrii misiunii econo
mice române au vizitat, de asemenea, 
șantierul naval din Sakai al firmei 
„Hitachi Zosen". Cu acest prilej, pre
ședintele firmei, K. Matsubara, a 
subliniat că încheierea tratatului de 
comerț și navigație dintre Japonia 
și România este o dovadă a Intensifi
cării schimburilor dintre cele două 
țări și o garanție pentru dezvoltarea 
lor în continuare. La rîndul său, mi
nistrul comerțului exterior al Româ
niei a relevat condițiile care există 
pentru extinderea și diversificarea 
schimburilor economice și comerciale 
dintre România șl Japonia.

Convorbirile Sui Â. Gromîko
la Belgrad

BELGRAD 3 (Agerpres). — La 
Belgrad au continuat miercuri con
vorbirile dintre Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
care face o vizită oficială în Iu
goslavia, și Mirko Tepavaț, secre
tar de stat la Ministerul' Afaceri
lor Externe al R.S.F. Iugoslavia. 
Părțile au procedat la un schimb 
de vederi asupra unor probleme în-

ternaționale, în special asupra secu
rității europene.

In aceeași zi, Andrei Gromîko a 
făcut o vizită lui Mitia Ribicici, 
președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F.I., cu- care a avut 
convorbiri în legătură cu relațiile 
sovieto-iugoslave și cu o serie de 
probleme internaționale de interes 
comun.

ție a Organizației Națiuni
lor Unite a obținut inde
pendența în decembrie 
1951, pe teritoriul său au 
continuat să se mențină 
baze militare americane și 
engleze. Baza engleză de 
la Benghazi a fost evacua
tă complet anul trecut, dar 
militari englezi se mai află 
încă la Tobruk. In ce pri
vește trupele americane, 
ele dețin baza de la 
Wheelus Field, apreciată 
drept unul din cele mal 
mari amplasamente milita
re americane aflate în a- 

‘ fara- granițelor
Unite.

Considerată tn 
un deceniu una

Statelor
urmă cu 
din cele

mai sărace țări arabe — 
aproape 9/10 din teritoriul 
său fiind ocupat de deșer
tul saharian — Libia a a- 
juns, prin descoperirea în 
ultimul deceniu a .unor u- 
riașe rezerve de petrol, 
posesoarea unor zăcămin
te de valoare incomensura
bilă. Acestea sînt evaluate 
la mai mult de 20 de mi
liarde de barili și repre
zintă aproximativ 5,5 la 
sută din rezervele mon
diale. Dar exploatarea lor 
revine companiilor petro
liere occidentale, între 
care cele americane dețin 
un rol de prim ordin. 
„Peste 90 la sută din pe
trolul produs aici este con-

trolat de companiile ame
ricane, scrie revista „U. Ș. 
News and World Report". 
Aceste firme au in prezent 
investiții în valoare de 
aproximativ 1 miliard de 
dolari și proiectează să In
vestească alte sute de mi
lioane". Descoperirea pe
trolului a adus unele 
schimbări în structura so
cietății libiene, care a ră
mas totuși dominată de 
rînduielile tribalo-feudale. 
încercările timide de dez
voltare nu au reușit să se 
materializeze, îndeosebi 
datorită existenței conce
siunilor acordate societăți
lor străine și prezenței ba
zelor militare străine.

în acest context s-a 
dus actuala lovitură 
stat. Fără îndoială, 
greu, dacă nu imposi
bil, să se poată aprecia 
semnificația acestei lovi
turi pînă în momentul în 
care noii conducători nu 
își vor face cunoscute in
tențiile, programul politic 
și nu se va vedea în ce 
măsură se bucură de spri
jinul armatei. Pot fi însă, 
reținute aprecierile, cercu
rilor din unele capitale a- 
rabe, potrivit cărora noua 
junta militară va pune ac
centul în primul rînd pe 
utilizarea rațională depli
nă a resurselor țării, în 
special a veniturilor ei de 
pe urma petrolului, în al 
doilea rînd pe o serie de 
măsuri sociale în vederea 
ridicării bunăstării poporu
lui, inclusiv lichidarea a- 
nalfabetismului, și în al 
treilea rînd pe industriali
zare.

pro- 
de 

este

R. B.

Șl PLĂȚILE 
PE ANUL 1970

HANOI 3 (Agerpres) — Agenția do 
presă V.N.A. a dat publicității urmă
torul comunicat :

Comitetul Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, Comite
tul Permanent al Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam și Consiliul de Miniș
tri au publicat la 8 septembrie la ora 
4 dimineața următorul comunicat pri
vind starea sănătății președintelui Ho 
Și Min :

„De cîteva săptămîni președintele 
Ho Și Min nu se simte bine.

Partidul și statul nostru șf-au con
centrat toată capacitatea și toate mij-

creșterea 
intre cele 

cu peste 17 
livrările re- 
acest an.

loacele pentru a-1 îngriji. Un colectiv 
de profesori și medici veghează zi și 
noapte asupra stării sănătății sale.

Publicăm acest comunicat pentru 
informarea compatrioților noștri".

★
Intr-un nou comunicat Comitetul 

Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, Comitetul Perma
nent al Adunării Naționale a Repu
blicii Democrate Vietnam și guvernul 
Republicii Democrate Vietnam anun
ță : „Starea sănătății președintelui 
Ho Și Min se agravează neîncetat. 
Boala, în evoluție, este și mai gravă".

SINGAPORE 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Singapore, Yusof 
Bin Ishak, a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Re
publica Singapore, Vasile Gîndilă, în 
legătură cu plecarea sa definitivă do 
la post. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială. Ambasadorul 
României a fost primit, de asemenea, 
de ministrul afacerilor externe, S. Ra
jaratnam.

SOFIA 3. — Corespondentul Ager
pres Gh. leva transmite : în urma 
tratativelor care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească și de 
deplină înțelegere, la Sofia a fost 
semnat miercuri protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria pe anul 
1970.

Protocolul prevede 
achimbului de mărfuri 
două țări In anul 1970 
la sută în comparație cu 
ciproce preliminare din

România va livra, printre altele, 
locomotive Diesel-electrice și hi
draulice, utilaj petrolier, tractoare, 
produse petroliere și chimice, bu
nuri de consum.

La rîndul său, Bulgaria va livra 
mașini-unelte, electrocare și elec- 
tropalane, tractoare, acumulatori, fe- 
romangan, laminate din oțel, pro
duse chimice, bunuri de consum.

Protocolul prevede, de asemenea, 
o creștere însemnată a schimbului 
de produse metalurgice.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea bulgară de 
Dobrl Alexiev, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. La semnare 
au fost prezenți Ivan Nedev, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ivan Popov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Nicolae Blejan, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Sofia, precum și membrii celor două 
delegații care au purtat tratativele.

★
Cu ocazia vizitei la Sofia a dele

gației comerciale române, condusă 
de Nicolae Nicolae, adjunct el mi
nistrului comerțului exterior, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară Bulgaria, 
Nicolae Blejan, a oferit un eocteil 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte Ivan Popov, adjunct 
■1 ministrului afacerilor externe, 
Dobri Alexiev, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, directori ai 
ministerului, precum și alte persoane 
oficiale, membri ai ambasadei ți ai 
agenției comerciale române.

★
La Sofia a fost semnat miercuri 

planul de colaborare pe anii 1969-1 
1970 între televiziunea Republicii 
Socialiste România și televiziunea Re
publicii Populare Bulgaria.

PROTOCOL COMERCIAL
ROMÂNO-SUDANEZ
KHARTUM 8 (Agerpres).. — La 

Khartum » fost semnat un protocol 
comercial între guvernul Republicii 
Socialiste România fi guvernul Re
publicii Democratice Sudan, pentru 
perioada 1 septembrie 1969—30 iunie 
1970. Potrivit acestui protocol, Româ
nia va vinde Sudanului tractoare, ma
șini fi utilaje, textile, produse chi
mice, în schimbul cărora va cumpăra 
din Sudan bumbac.

CIUDAD DE MEXICO

Conferința pentru
armelor nucleare

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). 
— în capitala mexicană a început 
prima sesiune a Conferinței genera
le a Organizației pentru interzicerea 
armelor nucleare in America Latină, 
creată în baza Tratatului de denu- 
clearizare a Americii Latine.

Adresîndu-se participanților, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că Tratatul de denuclea- 
rizare a Americii Latine constituie 
„un exemplu și un precedent pen
tru stabilirea de zone libere de arme 
nucleare și în alte regiuni ale lu
mii" șl poate deveni „un Important 
model pentru alte tratate în dome
niul controlului asupra armamente-

in
interzicerea
America Latină

lor ț’ ' ’ " “■
tratatul este rezultatul _____
tați de cinci ani, U Thant a arătat : 
„Aceasta demonstrează practic în
tregii omeniri ce se poate realiza 
dacă există suficientă consacrare și 
voința politică necesară". Șl și-a ex
primat speranța că nu numai ță
rile semnatare ale tratatului vor re
nunța la fabricarea sau achizițio
narea armelor nucleare, dar și „pu
terile deținătoare de arme nucleare 
se vor abține de la depozitarea, dis
locarea, folosirea sau amenințarea 
cu folosirea acestor arme împotriva 
vreunei țări din această zonă".

și al dezarmării". Menționînd că 
-1-1 __1_-----L„;„l unei activi-

încheierea vizitei în Polonia
a președintelui Svoboda

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 3 
septembrie, s-a încheiat vizita între
prinsă în Republica Populară Polonă 
la invitația lui Marian Spychalsld, pre
ședintele Consiliului de Stat, de Lud- 
vik Svoboda, președintele Republicii

Socialiste Cehoslovace. In comunica
tul dat publicității la încheierea vi
zitei se subliniază că în timpul con
vorbirilor care au avut loc cu acest 
prilej a fost evidențiată unitatea de 
vederi a celor două părți în toate 
problemele abordate.

4

agențiile de presă
Președintele Austriei, Frani 

Jonas, a primit miercuri grupul de zia
riști români care vizitează această țară 
la invitația serviciului de presă al can
celariei federale. In aceeași zi, ziariștii 
români au fost primiți de cancelarul 
Josef Klaus.

0 reuniune electorală a 
Partidului național demo-

Ancheta publică,co urma sS 
se deschidă la 3 septembrie, pentru a 
stabili împrejurările în care s-a pe
trecut accidentul de automobil în urma 
căruia a decedat Mary Jo Kopechne, 
fosta secretară a lui Robert Kennedy, 
a fost amînată de judecătorul James 
Boyle, președintele tribunalului din 
Edgartown (Massachusetts). Amînarea 
a fost ordonată la cererea avocaților 
senatorului Edward Kennedy.

DELHI 3 (Agerpres).' — Ambasado
rul Republicii Socialisto România în 
India, Aurel Ardeleanu, a fost primit 
de către V. V. Giri, președintele In
diei, în legătură cu plecarea sa de
finitivă de la post. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială. ;

/

londra ! Decada

cărții romanești
La marea librărie „Foyle“ din 

Londra a fost inaugurată, marți 
după-amiază, o decadă a cărții 
românești. Mai multe sute de 
cărți expuse în standuri spe
ciale oferă un tablou sugestiv al 
literaturii române clasice și con
temporane și al activității edi
toriale in domeniile științei și 
artel. Sint prezentate cărți atît 
in limba română, cit și în tra
ducere engleză și in alte limbi 
străine. Standurile consacrate 
cărții românești atrag interesul 
șl aprecierea publicului londonez.

l

transmit:
I

Lucrările Conferinței in
ternaționale pentru dreptu
rile Omului, organizată sub egida 
O.N.U., au început îeri la Cairo. In 
cadrul actualei conferințe urmează să 
fie format un comitet regional african, 
care va avea misiunea de a suprave
ghea respectarea drepturilor omului pa 
continentul african.

„Intilnirile internaționale

de la Geneva"
GENEVA — 3 (de la cores

pondentul nostru Horia Li
man). Cea de-a XXII-a ediție 
a „Intîlnirilor internaționale 
de la Geneva' — tradițională 
manifestare care reunește sa- 
vanți, oameni politici, scriitori 
șl artiști eminenți din întrea
ga lume — a fost inaugurată, 
marți Beara, prin conferința 
primului președinte al Curții 
Supreme din Dakar, Kdba 
M'Baye, intitulată „Dreptul 
fn derută*. Anul acesta intîl-

nirile au ca 
și ordinea 
participanțil 
numără filozoful Herbert Mar
cuse, istoricul șl publicistul 
Raymond Aron, cardinalul 
Daniălou, filozoful Paul Ri- 
coeur, decanul Facultății din 
Nanterre, și alții. România 
este reprezentată de prof. 
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa, 
prof. Constantin I. Botez, Va
lentin Lipatti, George Ivașcu 
și Nicolae Tertulian.

temă „Libertatea 
socială'. Printre 
la dezbateri se

ț 
ț

■1

La capătul unor dificile 
COnSUltări vederea formării unui 
nou guvern în R. A. Yemen, în locul 
celui demisionat în urmă cu două luni, 
Abdullah Al-Kurshumi a reușit să al
cătuiască un cabinet din care fac parte 
majoritatea membrilor echipelor mi
nisteriale precedente — anunță agen
ția France Presse, reluînd o emisiuno 
a postului de radio Sanaa.

Convorbiri americano-tai- 
landeZe consacrate stabilirii statu
tului trupelor S.U.A. staționate pe teri
toriul acestei țări au început miercuri 
la Bangkok. Intr-un comunicat dat pu
blicității la sfîrșitul convorbirilor se 
arată că cele două delegații au exami
nat numai „principiile" reducerii per
sonalului militar american din Tailanda.

tn Japonia a fost lansat 
un satelit în greutate de 25 kg, 
intr-un zbor suborbital. Lansarea a 
fost efectuată cu ajutorul unei rachete 
Lambda 4 T-l în patru trepte, de con
strucție japoneză. Experiența a fost 
făcută în cadrul pregătirilor în vederea 
lansării la 22 septembrie pe o orbită 
în jurul Pămîntului a unui satelit echi
pat cu aparatură științifică.

Un comunicat al Ministe
rului Francez al Armatelor 
anunță că cea de-a 11-a divizie a forței 
de intervenție și-a îndeplinit misiunea 
și este retrasă din Republica Africa 
Centrală. Retragerea are loc, preci
zează comunicatul, la cererea președin
telui acestei republici, Jean Bedel Bo- 
kassa. Comunicatul afirmă că trupele 
au fost trimise în Republica Africa 
Centrală la începutul lunii noiembrie 
1967.

Ciot de neonazistă, precum și
o contramanifestație ce urma să fie 
organizată de Federația studenților so
cialiști au fost interzise de șeful poli
ției din Frankfurt pe Main. La poliție 
au fost depuse 21 de plîngeri împo
triva membrilor serviciului de ordine 
al Partidului național democrat, care 
la 25 iulie au molestat o serie de 
participahți la o demonstrație de pro
test împotriva unei reuniuni a neo
naziștilor.

Camera deputățiilor a par
lamentului Uruguayan a rati- 
ficat acordul comercial încheiat în 
februarie 1969 între Uruguay și Uniu
nea Sovietică, precum și acordul pri- , 
vind livrarea de instalații sovietice că
tre Uruguay. Acordurile au fost apro
bate și de Senat. Pentru transpunerea 
în viață a acordurilor, Camera depu- 
taților a recomandat crearea unei co
misii mixte.

Președintele Consiliului O.N.U. pentru Namibia a adre- 
sat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate, subliniind că autoritățile 
Republicii Sud-Africane recurg la noi acțiuni represive împotriva populației na- 
mibiene. Scrisoarea exprimă profunda indignare a consiliului față de condam
narea, la sfîrșitul lunii august, a unui grup de namibieni în baza așa-numitel 
legi pentru „combaterea terorismului".

în cadrul seminarului interna
țional consacrat aniversării a 
1 100 de ani de la moartea filo
zofului Konstantin Kiril, la So
fia a avut loc o sesiune știin
țifică la care au luat parte oa
meni de știință din 23 de țări. 
Prof. Valentin Chelaru, de la 
Universitatea din Craiova, a 
prezentat comunicarea „Despre 
probleme fundamentale privind 
opera lui Kiril și Metodiu în 
sud-estul european".

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Federale 
a Germaniei, Wil|y Brandt>«sosit 
la Bruxelles, unde a început convor
biri cu omologul său belgian, Pierre 
Harmel. Potrivit agenției France Presse, 
discuțiile urmează să se refere aproape 
exclusiv la relațiile din cadrul Pieței 
comune, precum și la raporturile aces
teia cu terțe țări.

Primii temerari — locuitori ai orașului Machelen (Belgia) — care încearcă 
lă-și reia viafa normală după ploile torențiale din ultimele zile'care au 

provocat mari inundații
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