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ÎN ZIARUL DE AZI:

® AMPLITUDINILE SO
CIALE ALE „ABUZULUI 
MĂRUNT" © GLASUL 
ROȚILOR DE TREN (și 
al călătorilor!) NU SE 
AUDE-N MINISTER ? 
© OPERETA GEN PERI
MAT ? ® DIN NOU DES
PRE CARTEA POȘTALA 

ILUSTRATA

3 SARCINI URGENTE 
IN AGRICULTURĂ:

— Strîngerea și depozitarea 
recoltei

— însilozarea furajelor
— Pregătirea însămințărilor

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT • ESTE ASIGURATĂ DEPOZITAREA ÎNTREGII RECOLTE? 
© HÎRTIA RAPOARTELOR NU VA TINE LOC DE FURAJE 
© ÎN CE ANOTIMP TREBUIE FĂCUTE ARĂTURILE DE 

VARĂ?

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUȘESCU, IN IRAN

LA ISFAHAN
TEHERAN 5 — Trimișii speciali 

'Agerpres Nicolae Ionescu și Paul 
Finanțu transmit: „Populația Is- 
fahanului istoric salută cu căldură 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe soția sa“ — aceste cuvinte, 
scrise pe un panou ce domină bu
levardul Șah Abbas, în apropierea 
reședinței oaspeților români, su
gerează pregnant atmosfera în care 
s-a desfășurat, vineri dimineața, 
vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia în orașul Isfahan.

Manifestările entuziaste ale lo
cuitorilor acestui oraș — ca și ale 
populației celorlalte localități vizi
tate — sînt cea mai convingătoare 
ilustrare a satisfacției prilejuite de 
această vizită, a sentimentelor de 
sinceră prietenie pe care le nutrește 
poporul iranian față de poporul ro
mân, prietenie al cărei liant îl con
stituie dezvoltarea rodnică, dina
mică, a relațiilor dintre cele două 
țări, dorința lor comună de a con
tribui la realizarea unui climat in
ternațional de pace și destindere, 
pe baza principiilor ferme ale res
pectării independenței și suverani
tății naționale ale tuturor statelor, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și externe, a- 
vantajului mutual.

Reciprocitatea acestor sentimen
te este atestată din plin de vizita 
șefului statului român, de convor
birile fructuoase și extrem de cor
diale pe care le-a avut cu Ma
iestatea sa Imperială Șahinșahul 
Aryamehr, de mesajul de prietenie 
al poporului român pe care îl 
transmite pretutindeni poporului 
iranian.

...Primul obiectiv al vizitei la Is
fahan l-a constituit palatul Aii 
țjuapu, una din capodoperele artei 

\->i-arhitecturii persane, fosta reșe
dință a dinastiei Sefevizilor, iar a- 
poi a Șahului Abbas cel Mare, care 
a mutat aici, în secolul al XVI-lea, 
reședința statului feudal persan. O 
dată cu explicațiile primite despre 
arhitectura portalurilor, îmbrăcate 
în marmură și plăci de faianță co
lorate, despre marea sală a tronu
lui, decorată într-o infinită gamă 
de arabescuri, oaspeții fac cunoș
tință cu noi aspecte ale zbuciuma
tei istorii bimilenare a Isfahanu
lui.

Ieșind pe balconul palatului pen
tru a admira celebra „Piață a Șa
hului", președintele Consiliului de 
Stat al României și șoția sa sînt 
întîmpinați cu o explozie de urale : 
în piață se aflau sute de tineri ve- 
niți să-i salute pe oaspeții români. 
Culorile roșu, galben și albastru au 
inundat imensul dreptunghi străjuit 

Oficialități locale iraniene salutînd prezența în mijlocul lor a președintelui Nicolae Ceaușescu

de edificii monumentale. Stegule- 
țele tricolore flutură în mîini- 
le tuturor. Președintele Nicolae 
Ceaușescu face semne amicale cu 
mîna, răspunzînd la ovații. Un cor 
intonează un imn tradițional 
prin care sînt salutați oaspe
ții de onoare ai țării. îi desci
frăm, cu ajutorul unui interpret, 
sensurile: „Oaspetele Șahului a 
adus bucurie în țară. Toți iranienii 
își unesc glasul pentru a-i ura din 
adîncul inimii bun-venit... încă o 
dată, primiți salutul nostru, oaspete 
drag".

Urcînd apoi cele 117 trepte care 
duc Ia terasa superioară a palatului, 
șeful statului român și persoanele 
care îl însoțesc admiră panorama 
orașului. Turnuri de moschei, palate 
în jurul cărora s-au scris multe 
pagini de istorie, se confruntă cu 
liniile suple ale noilor construcții, 
Renumit încă din antichitate pen
tru frumusețile sale, Isfahanul este 
astăzi un important centru cultu
ral, industrial și comercial.

Al doilea oraș ca mărime din 
Iran, Isfahanul, cu cei 500 000 de 
locuitori ai săi, contribuie în mod 
substanțial la efortul economic al 
țării. Numai din vînzarea covoa- 
relor, lucrate în atelierele orașului 
de cei 10 000 de meșteri care se 
îndeletnicesc din tată în fiu cu a- 
ceastă meserie, bugetul Iranului 
obține în fiecare an 30 milioane 
dolari. înscrierea Isfahanului în 
axa industrială 'a Iranului — care 
străbate țara de la nord spre sud, 
de la litoralul Mării Caspice pînă 
Ia rafinăria de la Abadan și insta
lațiile petroliere din zona Gol
fului Persic — se materia
lizează în cele 20 de întreprin
deri existente aici. Perspectivele 
care se deschid orașului, din acest 
punct de vedere, sînt ilustrate con
cludent de o singură cifră : 60 000 
de tineri învață în școlile primare 
și secundare, în școlile de artă, 
dar mai ales în centrele de 
pregătire a cadrelor necesare pen
tru marea oțelărie aflată în con
strucție în apropierea orașului, 
pentru barajul de pe rîul Zayan- 
derud, cu o capacitate de 
1 400 000 000 mc de apă, care va 
furniza energie electrică oțelăriei 
și va permite irigarea a 120 000 de 
hectare, pentru centrul științi
fic menit să introducă metodele 
tehnice moderne în agricultură.

în continuare, este vizitată Mos
cheea Șah, o capodoperă a arhitec
turii persane. Considerată drept 
„cea mai frumoasă moschee din 
lume", construită la începutul se
colului al XVII-lea de Șahul Abbas

Se

cel Mare, această moschee Impre
sionează nu numai prin propor
țiile șale, ci și prin arabescurile 
ei, care ridică arta la culmi de 
perfecțiune. în marmura de Kar- 
distan care îmbracă portalurile se 
reflectă ca într-o oglindă minare
tul, înalt de 52 de metri. Prin 
nuanțele culorilor — albastru și 
verde — ale faianței ce împodo
bește pereții, prin ingeniozitatea 
soluțiilor arhitectonice, Moscheea 
Șah merită pe deplin superlativul 
pe care i-1 atribuie locuitorii Isfa
hanului.

A fost vizitată, de asemenea, 
Moscheea Lotfoldah, ale cărei vir
tuți artistice o situează printre 
monumentele arhitectonice remar
cabile ale orașului.

Oaspeții români au avut cuvinte 
de deosebită apreciere la adresa 
acestor comori ale geniului creator 
al poporului persan.

Străbătînd apoi principalele ar
tere ale orașului, oaspeții români 
s-au oprit, pe Bulevardul Hatef, în 
fața unui atelier de țesut covoare.

vizitează monumentele de la Isfahan

Ei au surprins aici un moment din 
munca migăloasă a anonimilor 
creatori care au transformat meș
teșugul în artă, aducînd o faimă 
neegalată covoarelor țesute pe a- 
ceste meleaguri.

Continuîndu-și drumul pe Bu
levardul Chahar Bagh („Cele patru 
grădini"), președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția au intrat în ma- 
gazinul-atelier al meșterului Sa- 
nizadeh, care se bucură de faima 
celui mai iscusit creator din Isfa
han de miniaturi și podoabe din 
aur, argint și porțelan.

Pretutindeni, în timpul vizitării 
orașului, oaspeții români au fost 
salutați cu cordialitate de locuito
rii acestuia. De-a lungul traseului 
parcurs puteau fi citite, pe pa
nouri mari, cuvinte de salut: 
„Populația Isfahanului salută 
călduros pe oaspetele drag al ilus
trului Șahinșah", „Bun venit în 
istoricul oraș Isfahan", „Populația 
Isfahanului salută cu drag pe 
Excelența Sa președintele Româ
niei".

Telefoto : Agerpres

în această atmosferă de cordia- I 
litate, oaspetele român și-a luat | 
rămas bun, vineri la amiază, de la R 
oficialitățile locale care l-au con- R 
dus la aeroport, de unde s-a îna- I 
poiat la Teheran.

în capitala Iranului, președinte- g 
le Consiliului de Stat, Nicolae | 
Ceaușescu, cu soția, și persoanele | 
oficiale române care îl însoțesc au | 
făcut după-amiază o vizită la Mi- I 
nisterul Culturii și Artelor, unde K 
au fost întîmpinați de ministrul B 
Mehrdad Pahlbud. Ei au fost in
vitați să viziteze muzeul de artă, 
care se află în complexul de clă
diri al ministerului.

La încheierea vizitei, președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei a scris în cartea de onoare : 
„Am vizitat cu multă plăcere a- 
cest muzeu în care talentul și tra
dițiile artistice ale poporului ira
nian își găsesc întruchiparea în 
strălucite opere de artă. Calde fe
licitări conducerii muzeului".

Oaspeții au fost apoi conduși 
prin atelierele de pictură și artă 
decorativă ale muzeului, unde au 
urmărit cu interes munca artiști- u 
lor. Tovarășului Nicolae Ceaușescu B 
și persoanelor care îl însoțesc le-au 
fost prezentate obiecte realizate în 
aceste ateliere : picturi pe lemn și 
faianță, tapiserii, obiecte de lemn 
încrustat și metal bătut.

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
soției sale și persoanelor oficiale 
care îl însoțesc le-a fost prezentat 
apoi un film documentar, în care 
sînt surprinse aspecte din primele 
cinci zile ale vizitei lor în Iran.

Seara, la palatul Saad Abad, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, au pârtiei- g 
pat — în prezența Șahinșahului g 
Iranului, Aryamehr, și a soției 0 
sale, împărăteasa Farah — la un | 
dineu.

Au luat parte Ilie Verdeț, prim- 0 
vicepreședinte al Consiliului de | 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis- | 
trul afacerilor externe, Ion Avram, g 
ministrul industriei construcțiilor | 
de mașini, Alexandru Albescu, ad- | 
junct al ministrului comerțului ex- g 
terior, și Pavel Sllard, ambasado- B 
rul României la Teheran.

Din partea iraniană au pârtiei- 8 
pat Amir Abbas Hoveida, primul | 
ministru, cu soția, Ardeshir Zahedi, | 
ministrul afacerilor externe, Assa- g 
dollah Alam, ministrul Curții Im- N 
periale, cu soția, Soltan Hussein H 
Vakili Sanandaji, ambasadorul Ira- g 
nului la București.

ÎN PAG. A III-A

Alte relatări despre 
vizita oaspeților români 

în Iran

Toamna este anotimpul cînd oamenii muncii din agricultură au de executat cel mai mare volum de lucrări in comparație cu alte perioade din cursul anului. Este vorba, în primul rînd, de recoltarea, transportul și depozitarea multor milioane de tone de porumb, floarea-soare- lui, sfeclă de zahăr, cartofi și alte culturi, de însilozarea unei cantități de circa 7 milioane tone de furaje. De asemenea, pentru a se putea încadra în epoca optimă, pînă la 20 octombrie, trebuie încheiată însă- mințarea unei suprafețe de aproape 3 milioane de hectare cu grîu și alte culturi de toamnă ; efectuarea acestei lucrări la un înalt nivel calitativ creează premisele unei recolte bogate.Se pune întrebarea : au fost efectuate din timp toate pregătirile necesare pentru ca recolta să ajungă fără pierderi în magazii și hambare ? Sînt condiții create pentru ca fiecare palmă de teren destinată în- sămînțărilor de toamnă să ofere patul germinativ optim pentru viitoarea recoltă ? La asemenea întrebări am căutat un răspuns în cadrul unor investigații întreprinse atît pe teren, cît și la organele agricole.Vom începe prin a arăta că Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, a organizat o ședință de lucru cu directorii direcțiilor a- gricole și președinții uniunilor cooperatiste județene cu ocazia căreia, pe lingă unele aspecte privind sporirea producției de grîu, au fost dezbătute și alte probleme de importanță majoră privind desfășurarea campaniei agricole de toamnă. Cu această ocazie s-a indicat, între altele, ca planul de măsuri tehnico- organizatorice privind pregătirea și executarea lucrărilor agricole de toamnă să fie concretizat și adaptat specificului fiecărui județ și al fiecărei unități agricole. De asemenea, s-a stabilit ca organele agricole să-și mute centrul activității lor din birouri pe teren, pentru a putea da îndrumări competente, în mod direct și nemijlocit, și pentru a răs (Continuare în pag. a III-a)

PREȘfMNTElf REPUBIICII ni 
n im o vi/ii.i menii

in nu •>
La invitația președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Finlanda,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, l-A PRIMII

PE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
AL REGATULUI NEPAL

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri după-amiază pe- 
ministrul de externe al Regatului 
Nepal, Gehendra Bahadur Raj- 

Telegrame
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit următoarea telegramă sem

nată de tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, și Gheorghi Traikov, președintele Prezi
diului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria :

„Vă mulțumim cordial pentru salutările calde, tovărășești, și urările 
transmise cu ocazia survolării teritoriului Republicii Populare Bulgaria. 
La rîndul nostru, adresăm poporului frate român sincere urări de noi 
succese în construcția societății socialiste în patria sa".

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru caldele felicitări și cele mal 

bune urări adresate de către Excelența Voastră și de poporul român cu 
prilejul zilei naționale a Malayeziei.

ISMAIL NASIRUDDIN SHAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN ZAINAL ABIDIN 

Regele Malayeziei

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vă mulțumesc sincer pentru condoleanțele și compasiunea exprimate 

în legătură cu catastrofa aeriană de pe aeroportul Vnukovo.

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste

punde de aplicarea măsurilor agrotehnice și a celorlalte acțiuni de sezon.De cea mai mare Importanță este ca judicioasele indicații tehnico-or- ganizatorice să se aplice în mod diferențiat, acordîndu-se prioritate acelor lucrări de care depind atît strîngerea recoltei din acest an, însilozarea furajelor, cît și efectuarea lucrărilor de însămînțare și de pregătire a terenului pentru primăvara viitoare. Or, din informațiile primite la redacție, rezultă că multe din măsurile stabilite nu se aplică întocmai. Este cunoscut că pentru a se evita pierderi de recoltă, pentru a se pune recolta la adăpost, este nevoie de spații de depozitare corespunzătoare, cu atît mai mult cu cît în unele județe producția de porumb și alte culturi depășește prevederile. Or, nici pînă acum în județe ca Ialomița, Olt și altele nu a fost terminată construcția pătulelor, nu s-a încheiat repararea celor rămase din anii trecuți. Din acest punct de vedere, este concludentă situația din cooperativele agricole și bazele de recepție ale județului Olt. In acest județ, îndeosebi în partea de sud, se lucrează din plin la strînsul porumbului. Potrivit afirmațiilor tovarășului Ion Bacilieri, directorul întreprinderii județene de valorificare a produselor agricole, în bazele de recepție, spațiile de depozitare (silozuri, pătule, magazii, platforme din beton) de care dispune întreprinderea sînt pregătite. In jurul silozurilor se amenajează platforme de beton, împrejmuite cu panouri de- montabile. La una din bazele cele mai mari de recepție — cea din Caracal — e un du-te-vino necontenit de camioane încărcate * cu porumb. Boabele sînt introduse în silozuri de mare capacitate. Aici au fost procurate panouri demontabile pentru amenajarea spațiilor în care să fie depozitată recolta suplimentară.In multe, locuri însă spațiile nu sînt în măsură să primească porumbul. Așa este cazul la baza de re-

dr. Urho Kekkonen, va face o vi
zită oficială în țara noastră în pe
rioada 22—26 septembrie a.c.

bhandary, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Vasile Gliga, ajunct al mi
nistrului afacerilor externe.
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Epilog la o |„intervenție" ratatăInspectoratul de miliție al ju- ■ dețului Prahova a fost sesizat, de mai multe ori, că Mihâi | Georgescu, șeful serviciului personal de la Autobaza 2 marfă i (aparținînd Direcției regionale | de transporturi auto Ploiești). » pretinde sume de bani de la șo- » feri și alți muncitori pentru an- 9 gajări și întocmirea actelor de j transfer. Recent, sesizările s-au adeverit. Abuzînd de funcție și 8 pus pe căpătuială, șeful servi- g ciului personal i-a pretins lui ° Constantin Grăjdan suma de 700 i lei pentru... „a interveni" la con- I ducerea unității în vederea ob- | tinerii transferului său la autobaza Cîmpina. Deplasîndu-se la D fața locului, căpitanul Nicolae g Șerbănescu, locotenentul Vasile • Ionescu și procurorul Ștefan n Bocăneț l-au surprins pe Mihai I Georgescu în flagrant delict de J luare de mită, arestîndu-1 pe loc. Zadarnic își face acum I proces de conștiință. Ne intere- 9 sează celălalt proces. Penal. •Post , Iscriptum I
,,Am trecut pe strada dumi- | 

tale, ieri in amiaza mare. Am § 
constatat că ți-ai îmbogățit con- . 
siderabil garniturile de lenjerie, | 
de corp și de pat. Erau toate- g 
toate înșirate pe balcon. (Știam * 
că numai păunul își etalează ij 
podoabele 1) L-ai depășit pe ve- I 
cinul de la 3. El nu își scosese I 
decît... dar să nu intrăm in a- ■ 
mănunte I Apropo : in uscătoria j 
blocului ce jad, crești prepeli- g 
cari ? In sfirșit, originală ma
nieră de a contribui la... plas- | 
tica fațadelor l Te salut, încă j 
o dată, de pe trotuar și aștept I 
cu nerăbdare... răspunsul tău", a 
P. Cetățeanu.Totul se transformăDe mai bine de cinci luni, în , comuna Periam, întreprinderea | de electricitate din Timișoara a g montat patru transformatoare. ’ Cum ? Aici e aici ! La început, 1 oamenii s-au bucurat. De acum 9 înainte, curentul electric nu le B va mai juca feste. Vor putea . citi și seara, vor asculta mu- I zică, vor viziona emisiunile la j televizor. Cu alte cuvinte, vor beneficia de toate avantajele e- I lectricității. Bucurie zadarnică | însă, și de scurtă durată. Pu- • țin timp după plecarea electri- ■ cienilor, lucrurile au revenit la I ...anormal. Becurile sînt la fel de J „oarbe" ca și înainte. O bine- cunoscută lege spune că. în na- n tură, nimic nu se pierde, nimic g nu se ciștigă — totul se trans- • formă. Să sperăm că „excepția" j de la Periam nu va schimba B regula. Ar- fi o pierdere pentru I știință. Și -o pierdere și mai . mare pentru sătenii din Periam. | Sfărăială | s-a ars!

Azi sîntem în măsură să vă 
informăm despre sentința pro- « 
nunțată în procesul intentat nu- B 
mitului Ion Teodor Sfărăială, J 
din Brașov, care a pătruns în . 
localul Poștei din localitate, fu- 8 
rînd 450 000 de lei. După cum B 
se știe, suma a fost recuperată, “ 
datorită operativității lucrători- 8 
lor de miliție. Identificîndu-l și | 
arestîndu-l repede, s-a găsit a- l 
supra lui această sumă conside- ■ 
rabilă, din care apucase să J 
cheltuiască zece mii de lei. Tri- ■ 
mis în judecată sub stare de a- 
rest, individul — deosebit de pe- I 
riculos prin „maniera" sparge- | 
rii comise — a fost condamnat 1 
la 20 de ani închisoare. Cu alte s 
cuvinte, Sfărăială s-a ars ! Din 1 
proprie inițiativă și nesilit de ni- J 
meni. Asta sfirîială !În atenția organelor de stat [A treia sesizare sosită la re- 9 dacție, pe aceeași temă, ne dă I temei să ridicăm, în fața legiu- g itorului, o problemă de princi- I piu. Trusturile zonale ale I.A.S. | dispun, în comune, de felurite , clădiri dintre care unele stau 8 nefolosite. „Și la noi in co- | 
mună (ne scrie președintele ■ Consiliului popular din Burila I Mare — Mehedinți) sînt două 9 
clădiri, una cu 11 și alta cu 5 în- I 
că. peri, ale Trustului I.A.S. Cra- . 
iova, care nu sînt folosite eco- I 
nomicos. Le-am solicitat cu in- j 
sistență, însă ni s-a răspuns i 
că numai organele agricole su
perioare pot reglementa trans
ferul". Foarte bine, cine și ce ar avea împotrivă ? Un inventar al clădirilor proprietate de stat, din mediul "rural, ar putea de- , termina măsuri eficiente de bună 9 gospodărire.

Rubrică realizată de i
Ștefan Z1DĂRIȚA 
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*

O definiție a abuzului în serviciu, în dauna intereselor societății — așa cum se desprinde și din Codul Penal— ar putea fi aceasta : fapta salariatului care, cu bună știință, nu îndeplinește o îndatorire de serviciu, ori o îndeplinește în mod defectuos, pro- vocînd astfel o tulburare a bunului mers al întreprinderii sau instituției din care face parte, o pagubă în a- vutul obștesc. Și iată un asemenea abuz : la 8 apartamente, folosite de unele cadre de conducere din întreprinderea de construcții-montaj nr. 6 din Craiova, fără nici o aprobare legală, fără a fi prevăzute în nici un deviz, s-au executat pe banii acestei unități economice, din sursele ei, cu forța ei de muncă, lucrări de su- praconfort. Faptul fiind dat în vileag, cu ajutorul Direcției teritoriale de control și revizie nr. 8 Craiova, s-au aplicat „sancțiuni". Ce fel ? Cei care au beneficiat de su- praconfort au fost puși să plătească, unii au fost retrogradați pe o lună, o lună și jumătate, alții au primit... mustrare scrisă cu avertisment, iar directorul tehnic al unității craiovene, ing. Emil Țugui, aflat și el în culpă, a rămas deocamdată „basma curată". Sancțiuni minore, ca în cazul unor banale neglijențe în serviciu, necum al unor fraude.Comentînd acest fapt, t.ov. Vlă- duț Paulini, directorul direcției de revizie și control amintite, spunea că, din păcate, un asemenea a- buz reprezintă în „mic" ceea ce se întîmplă pe ansamblul activității respectivei întreprinderi. De ani de zile, întreprinderea craioveană este calificată ca bugetivoră, consumă mai mult decît produce, adică lucrează cu pierderi al căror volum este chiar mai mare decît cel planificat. în 8 luni din acest an s-a depășit nivelul planificat al pierderilor cu peste 5 milioane lei. Deci, din nou, angajamentele luate la sfîrșitul anului trecut de a îmbunătăți situația financiară a întreprinderii au rămas doar vorbă în vînt. „Radiografia" abuzului mărunt, a cauzelor și mentalităților ce le-a generat — proiectată panoramic, la ansamblul activității întreprinderii — relevă că pierderile de milioane lei se dato- resc' în ultimă instanță răspunderii scăzute sau lipsei totale de răspundere în gospodărirea materiilor prime șl materialelor, gestiunii lor defectuoase, tolerării risipei forței de muncă, acoperirii și tendinței de a justifica pagubele aduse statului. Abuzul „mărunt" capătă astfel largi amplitudini sociale.Să . derulăm cîteva secvențe reprezentative.— La sosirea marmorocului, relata tov. Dumitru D. Ștefan, magazioner pe șantierul Fabricii de confecții Craiova, (de unde s-a dovedit că au fost procurate unele materiale necesare lucrărilor de supraconfort de la cele 8 apartamente), consta- tînd că șefii de echipă ridică de la magazie și restituie Ia intervale scurte cantități din materialul respectiv, le-am cerut bon de consum, în contul șantierului fabricii, pentru toată cantitatea de marmoroc. După aceea, le-am destinat un colț din magazie unde să depoziteze acest material și nu le-am mai cerut bonuri...Ca urmare, cei care au primit ordin să supravegheze desfășurarea lucrărilor la cele 8 apartamente luau cînd doreau din magazie marmoroc și dale din P.V.C., uneori cu aprobarea ing. Avram, întrucît consumurile din proiect permiteau obținerea de economii. Practicarea acestui sistem de vehiculare a materialelor— de la magazie pe șantiere — a- rată, deci, că evidența și gestiunea lor „în bloc" înlesnesc risipa, folosirea lor în alte scopuri decît cele care apar în devize. în plus, menți
Numeroși cititori ne-au cerut să cercetăm : de ce sînt atît de aglomerate anumite trenuri ? Continuînd investigațiile despre deservirea publicului de către unitățile C.F.R., am călătorit mai multe zile la rînd cu cîteva trenuri. Iată-ne, mai în- tîi, într-un tren care merge pînă la Baia Mare. Dacă consultăm „Mersul trenurilor", alegerea se oprește fără nici o ezitare la rapidul 21, care pleacă din- București la o oră ideală — 7,07. Dar una e să alegi și alta e să găsești bilet. Casiera de la agenția de voiaj din Calea Victoriei ne anunță că de acest tren „nu te poți lipi nici peste o săp- tămînă. E foarte aglomerat, tovarășe, nu face față traficului de călători". Mulțumim pentru informație. Dar nu credeți că ar fi mai bine s-o aduceți la cunoștință organelor de resort din Ministerul Transporturilor ?Apelăm, pentru a putea călători, la serviciile gării. Ne așezăm la un șir respectabil (cît am da să fim respectați prin a nu sta ore întregi la cozi I) și așteptăm. Dar, după zece minute, deasupra ferestrei ghișeului apare plăcuța : „Nu mai avem locuri".— Dați-mi, vă rog, un loc In picioare.— Am dat prea multe, tovarășe. Nu știu ce se va întîmplă în tren.Nu s-a întîmplat nimic, absolut nimic grav ! Doar ațît că am călătorit pînă la Brașov într-o aglomerație de nedescris. Călătorii se întrebau : cum e posibil ca spre un punct atît de solicitat cum este Brașovul să nu circule nici un tren special, la orele dimineții, care să deservească numai această rută ? întrebarea e perfect îndreptățită dacă avem în vedere : 1) Brașovul este deservit numai de trenuri care circulă pe distanțe foarte lungi și care, de obicei, sînt suprasolicitate încă din stația de pornire; 2) Brașovul și Valea Prahovei atrag un număr foarte mare de vizitatori, care sînt nevoiți să se agațe pur și simplu de trenurile care circulă pînă la Baia Mare, Satu-Mare ori Cluj.Cititorii ne sesizează — și pe bună dreptate — că trenuri „sufocate" circulă nu numai pe traseele turistice N-am reușit, așa cum ne-au recomandat cititorii, să călătorim cu toate aceste trenuri. Ii invităm pe tovarășii de la serviciul grafice al Ministerului Transporturilor, care elaborează „Mersul trenurilor", să continue investigația. Vor trage concluzii utile pentru activitatea lor. Notăm deocamdată următoarea observație : trenurile care circulă pe distanțe ca Timișoara-București, Craiova-București, Bîrlad-Iași, Vatra Dornei-Su- 

nerea în vigoare a unor consumuri specifice foarte largi, după cum ne spunea însuși directorul general al întreprinderii, ing. Ion Rotofei, favorizează deturnarea materialelor și — așa cum au arătat faptele — chiar înstrăinarea lor. Lipsa de evidență clară și exigentă a consumurilor reale de materii prime și materiale, a returnării surplusurilor obținute prin economisirea acestora face aproape imposibilă exercitarea controlului preventiv la magazie. Orice pierdere, orice altă destinație dată
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„ABUZULUI MĂRUNT" 
© De la supraconfort la suprapierderi © în serviciul 
căror beneficiari lucrează întreprinderea de construc

ții-montaj nr. 6 din Craiova ?

materiilor prime șl materialelor devin astfel legale și au acoperire. Paradoxală este, în acest sens, „consolarea" directorului general al Întreprinderii, care ne spunea : „In astfel de condiții, s-ar putea pierde mult mai mult și totuși cît de puțin se pierde..." La ora actuală, din cele peste 5 milioane lei pierderi suplimentare ale întreprinderii, aproape un milion lei apar Ia capitolul materiale. Deci, după părerea ing. Ion Botofei, un milion lei Irosit este totuși puțin. Nu trebuie să ne mai mire nici abuzurile și nici proasta gospodărire a materiilor prime și materialelor ce stăruie pe unele șantiere ale întreprinderii craiovene.Care este părerea celui care răspunde direct de tolerarea unei asemenea situații, a ing. Vasile Trifan, care a dirijat șantierul Fabricii de confecții din cadrul întreprinderii — și care a beneficiat și beneficiază de supraconfort In apartamentul său.— Materialele, spunea șeful șantierului, nu au fost Înstrăinate, n-au intrat într-o proprietate personală, ci fot într-o investiție a statului. Ele au provenit din diferența între consumul real și cel specific ț in scopul prevenirii stocurilor cît și al deteriorării lor, am considerat că este bine să le utilizăm într-o lucrare a șantierului. Aceste materiale sînt recuperabile în totalitate și oricînd pot fi refolosite.Cum se spune, justificări „cusute cu ață albă". De ce nu au fost folosite materialele respective la alte apartamente decît cele ale unor cadre din conducerea întreprinderii și al dînsului personal ? Cît „spirit de sacrificiu" — de a folosi propriul apartament drept „depozit" pentru a se evita stocurile supranormative I Cum se mai pot recupera zugrăveala din calcio-vecchio, lignolitul pardoselii, călcat în picioare un an și jumătate, marmorocul de pe pereți 7 Ne oprim și la modul în care se intervine pentru combaterea risipei forței de muncă Și aceasta, deoarece, în acest an, la întreprinderea nr 6 construcții-montaj din Craiova cheltuielile cu manopera au depășit cu mult prevederile, suma cheltuită în plus ridicîndu-se la 1 152 000 lei. Din investigații ne-am putut da seama că pe unele din șantierele întreprinderii nu există un cadru restrictiv în domeniul folosirii forței de muncă, al dislocării ei de pe un șantier pe altul, pentru a se preveni consumurile exagerate de ma
ceava, Piatra Olt-Sibiu, Brașov-Ghl- meș, Galați-Iași — ca să nu dăm decît cîteva exemple — sînt o mostră de deservire necorespunzătoare a călătorilor.Am pornit din București spre Constanța. A trebuit să alergăm trei zile de la gară la agenție și de la agenție la gară pentru a putea obține un bilet la acceleratul 803. In cele din urmă, după ce am devenit „sclavul" unei cozi interminabile, la care, am așteptat cinci ore, am obținut un bilet în picioare...— De ce ați ales tocmai trenul 803 ? — putem fi întrebați. Spre li

GLASUL ROȚILOR DE TREN 
(și al călătorilor!)

NU SE AUDE-N MINISTER?
toral mal circulă, pînă la orele 17,35. atîtea alte trenuri. Perfect adevărat. Dar să cercetăm mai atent orarul și „profilul" acestor trenuri. Ora 5,34 - acceleratul 813 sau, cum i se mal spune, Mamaia-Expres. Un tren total inabordabil întrucît e pus, in întregime, la dispoziția turiștilor străini și întrucît circulă cu „abatere" de la grafic, de la 1—3 ore, care derutează pînă și serviciile de mișcare ale gărilor I Ora 5,50 — acceleratul 801. Nici de acesta nu te poți atinge. E trenul „grupurilor organizate", cum îi spun ceferiștii; și are, de regulă, peste 50 la sută din capacitate rezervată. Ora 7,35 — acceleratul Timișoara-Manga- lia, care, la trecerea prin București, geme de călători. Iți mai rămîn, deci, două trenuri — cu regim de locuri rezervate (aglomerația la trenurile personale e și mai mare) — la care poți apela : rapidul 81 (orele 13,40) și acceleratul 803 (orele 17,35). Dar, în timp ce trenurile la care ne-am re- 

noperă. Nu întîmplător, sarcina de creștere a productivității muncii s-a realizat, în acest an, doar în proporție de 83,59 la sută. Directorul general al întreprinderii spunea că altele ar fi cauzele acestei rămîneri în urmă, la un indicator principal al planului cum este productivitatea muncii, că arbitrariul și bunul plac în dislocarea forței de muncă nu generează pierderi prea mari. Oare așa să fie situația ? Iată ce a relatat tehnicianul Constantin Buțu :— Am fost chemat de șeful pro

ducției, tov. Igor Mihailenco, care mi-a spus : „Tovarășe Buțu, pentru că ești suferind și nu mai poți merge pe teren, iar eu sînt foarte ocupat, te rog să te duci la blocul H6 și ai grijă să impulsionezi finisarea apartamentului meu". Am luat deci doi zidari, o echipă de zugravi, un parchetar și ne-am apucat de lucru. După aceea, m-a chemat și tov. inginer șef Lovinescu, care mi-a spus să mă îngrijesc de apartamentul de la etajul I, ce va fi dat inginerului Dumitru Buhaș, ceea ce am și făcut | mai tîrziu, tot inginerul șef mi-a comunicat că acolo se va muta dînsul; deci, să văd bine ce fac tîmplarii și zidarii, dacă lucrează sau nu".Adică, o parte din forța de muncă a șantierelor nu a fost folosită în vederea îndeplinirii planului, ci după interesele unuia sau ale altuia din conducerea întreprinderii — de parcă aceasta ar fi proprietate particulară, iar respectivii tovarăși, patronii ei. Cum să se formeze deprinderi disciplinare riguroase, cînd în munca zilnică se întîlnesc asemenea exemple ? Oare tov. director general nu consideră că și aceste fenomene ar putea fi o cauză a numărului mare de absențe, în special nemotivate, ce se înregistrează pe 

Lacul Sf. Ana

ferit sînt pur și simplu asaltate de public, la orele 23,25, acceleratul 817, compus din 20 de vagoane, oferă o călătorie comodă; cu culoare și compartimente aerisite, în a. căror singurătate te și plictisești uneori. Normal, logic, în interesul bunei deserviri a călătorilor, acest tren — singurul „netichetizat" care deservește litoralul — ar trebui programat la o oră „de vîi*f“ și nu la o oră „moartă".O dată ajunși pe litoral, să ne tngrljim de bilete de întoarcere. Facem un prim popas la agenția de voiaj Constanța. Dar pentru urmă-

toarele 7 zile (21—28 august) agenția nu mai are nici un bilet la trenurile 802 și 804 care circulă pînă la București, după cum pe întreg litoralul nu se mal găseau bilete nici pentru zilele de 30 și 31 august Dacă pentru București, de bine de rău, mai există o soluție — un tren personal, un accelerat fără locuri - ce ne facem insă dacă vrem să călătorim de la mare pînă la Oradea Timișoara, Satu-Mare, Suceava 7 Răspunsul e la fel de laconic :— Nu mai avem locuri.întrebarea este : de ce 7 Explicațiile pe care le-am primit atît din partea tovarășilor din conducerea direcției regionale, cît și de la minister susțin sus și tare că anul acesta s-au luat măsuri spe- 'ciale pentru deservirea în mai bune condiții a publicului pe principalele magistrale de fier ale țării, Ne-au și fost înșirate aceste măsuri (punerea în dirculație a unor tre- 

șantiere 7 Mai poate fi vorba, în a- cest caz, de întărirea disciplinei în muncă, din moment ce oamenii știu că, uneori, primează interesul unuia sau al altuia dintre „șefi", că lucrează pe banii statului pentru a satisface aceste interese ?Am discutat și cu ing Emil Țu
gui, directorul tehnic al întreprinderii. Face parte din nomenclatorul Ministerului Industriei Construcțiilor și, cu toate că directorul general al întreprinderii recunoaște abuzul să- vîrșit, că Ministerul Industriei Construcțiilor a fost sesizat de acest caz, sancționarea directorului tehnic, chiar și cu o... retrogradare sau cu mustrare scrisă cu avertisment, continuă să intîrzie.— Nu știam nimic de supracon- fortul apartamentului meu. (Probabil că cineva s-a gîndit să-i facă o „surpriză" tovarășului director tehnic). După ce m-am mutat, am fost convins că există, față de deviz, diferențe în plus de plătit, dar nu m-am gindit că trebuie să le suport. Le-am suportat însă în timpul controlului efectuat de Direcția teritorială de control și revizie nr. 8 Craiova.Acestea sînt faptele. Desigur, nu există nici un fel de argument care să justifice aceste abuzuri.De aceea, este necesar ca forul de resort, organele județean și municipal de partid să intervină cu hotărîre pentru ca cei vinovați de încălcarea legii să fie trași la răspundere și aspru sancționați, în așa fel încît ordinea, disciplina, răspunderea, de sus pînă jos, din partea fiecărui salariat, fie el director sau simplu muncitor, să devină caracteristici de bază ale activității întreprinderii. Tot de la organele locale de partid așteptăm răspuns și la o întrebare : ce a împiedicat și cine a intervenit pentru ca ziarul craiovean „înainte" să nu publice articolul : „Lux și supraconfort. Dar pe buzunarul cui ?“, care Informa opinia publică despre abuzurile semnalate acum în ancheta noastră 7 O asemenea întrebare i-am adresat-o directorului general al întreprinderii de construcții-montaj nr.6 Craiova, care ne-a răspuns : „Am făcut tot ceea ce este posibil pentru a nu se publica articolul". De cînd directorul general respectiv dictează ceea ce trebuie și nu trebuie să se publice în presa de partid ?

Dan POPESCU

nurl de viteză j organizarea unui număr mare de trenuri cu regim de rezervare a locurilor; compunerea trenurilor care circulă pe litoral cu garnituri de capacitate maximă etc. etc. etc.). Dacă așa stau lucrurile — repetăm întrebarea — de ce persistă fenomenul aglomerației pe aceste trenuri ? Pînă la primirea răspunsului din partea Ministerului Transporturilor, oferim spre studiu și rezultatele unui sondaj întreprins în gări. Am adresat, la circa 100 de persoane, înainte de a se urca în tren, următoarea întrebare : ați procurat ușor sau greu biletele de că-

lătorle î „Greu, toarte greu". (40 la sută). „Am avut șansa să găsim din prima zi cînd s-au pus în vînza- re. E însă adevărat că biletele de tren se procură greu" (35 la sută). „Călătorim în picioare, n-am găsit bilete la trenurile cu locuri rezervate" (25 la sută). N-avem pretenția că datele acestui sondaj sînt absolut certe. Dar ele atestă un adevăr : există o dificultate certă în procurarea biletelorIncercînd, totuși, să deslușim cauzele acestei stări de lucruri, am aflat că Ministerul Transporturilor a Încheiat contracte cu Oficiul Național de Turism, cu Biroul de turism pentru tineret, cu Uniunea Generală a Sindicatelor, cu Ministerul învâță- mîntului și Ministerul Sănătății pentru rezervări de locuri la grupurile care se trimit de către aceste instituții Pînă aici — nimic anormal. Anormal ni se pare faptul că, pentru litoral, de exemplu, toate se-

Protecția muncii 
înseamnă 

protecția omului 
și a intereselor 

societății
Expresie a grijii statului nostru față de om, protecția muncii are scopul de a apăra sănătatea și a asigura cele mai bune condiții de lucru pentru salariați, ea contribuind esențial la buna desfășurare a procesului de producție.După cum se știe, în fiecare întreprindere există servicii speciale care se ocupă în mod expres de protecția muncii. Ele urmăresc cum sînt îndeplinite și respectate condițiile prevăzute în instrucțiunile de aplicare a normelor de protecția muncii. în unitățile economice se alocă fonduri însemnate în scopul dotării secțiilor și atelierelor cu mijloace de tehnica securității muncii, echipament de protecție etc. în planurile înțyeprinderilor sînt prevăzute lucrări importante pentru preîn- tîmpinarea a o serie de accidente și îmbolnăviri. Cum se respectă aceste planuri ? Din capul locului trebuie spus că unele conduceri de întreprinderi nu tratează această problemă cu toată răspunderea necesară, o consideră periferică, iar obiectivele prevăzute nu se realizează sau sînt realizate parțial. La Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie“-București, planul de măsuri privind protecția muncii a fost încheiat anul trecut cu o restanță de 26 obiective. Printre aceste măsuri se numără și unele care pot fi înfăptuite fără cheltuieli mari : înlocuirea unor instalații electrice și a lămpilor de la atelierul de vopsitorie, montarea iimitatorilor de sarcină la podurile rulante etc.Alte întreprinderi, sub masca unor economii imediate, realizate pe calea comodă a renunțării tocmai la aceste lucrări, înregistrează în realitate pierderi serioase. La întreprinderea de materiale izolante Bercenl, județul Prahova, de pildă, unde sînt condiții mai deosebite de lucru (atmosferă cu noxe) sînt necesare o serie de lucrări de ventilație, de caotare si eliminare a aerului viciat din halele de producție. Cu toate acestea. în olanul de măsuri la capitolul ventilație au fost prevăzute doar 2 000 lei. La întreprinderea „Feroemail" Ploiești, unde s-a construit o hală, de mare capacitate necompartimentată, nu există nici un sistem de ventilație care să asigure, înt timpul procesului tehnologic, eliminarea noxelor. Nu întîmplător la întreprinderea „Feroemail", care are un număr relativ mic de salariați, s-au plătit anul trecut peste 800 000 lei pentru concedii medicale și mai bine de 1 milion lei sporuri pentru condiții deosebite de muncă.Așa cum se subliniază în documentele Congresului ai X-lea al partidului, trebuie combătute cu toată hotărîrea tendințele manifestate de unii conducători de întreprinderi care în loc să se preocupe de îmbunătățirea condițiilor de muncă merg pe linia comodă a acordării de sporuri la salarii celor care lucrează în mediu toxic, practică dăunătoare atît sănătății muncitorilor cît și economiei naționale.O altă chestiune care prezintă o deosebită importanță în acest context este realizarea lucrărilor de protecția muncii la noile obiective care urmează să intre în funcțiune. Legea nr. 5 stabilește că forurile în drept tre- 

riile trimise de aceste instituții au aceleași date de sosire și plecare, solicitînd în genere aceleași trenuri, în condițiile acestui an, cînd fluxul turistic pe litoral a fost dublu dacă nu triplu, capacitatea trenurilor a fost aproape permanent blocată în proporție de 50 la sută pentru locurile rezervate. Mai mult : au fost și sînt cazuri cînd trenuri întregi s-au pus în „vînzare" fără a avea un singur loc liber. De ce se mai pun a- tunci ? între două soluții — a crea trenuri speciale pentru „călătorii organizați" sau a suplimenta trenurile pentru publicul neorganizat — C.F.R.-ul a ales-o pe cea mai complicată : satisfacerea cu aceleași trenuri a ambelor categorii de călători, fără a se gindi nimeni Ia soluția elementară a decalării cu 1—2 zile a seriilor. Neajunsurile le resimt cel mai mult călătorii trenurilor în tranzit prin București, din simplul motiv că aceleași trenuri, ajunse în Capitală, trebuie să preia și călătorii care merg spre diferite orașe ale țării. începe a doua serie a „sufocării" unor trenuri foarte solicitate (este vorba de trenurile care circulă spre Timișoara, Satu-Mare, Oradea, Suceava etc.).Ce se face în situația aceasta 7 Organismele C.F.R.-ului au găsit „soluția" : se vînd bilete în picioare pînă la suprasaturare. Dacă trebuie să se dea un număr atît de mare de asemenea locuri, de ce nu se asigură — încă de la vînzarea biletelor — o repartizare echilibrată și a locurilor în picioare ? O simplă indicare pe bilet a numărului de vagon în care călătorul trebuie să se urce ar reduce aglomerația Ia limite oarecum acceptabile.Civilizația deservirii pătrunde în toate domeniile — și transportul de călători nu poate rămîne insensibil la înnoirile și perfecționările care au loc în relațiile instituțiilor cu publicul. îmbunătățirea deservirii pe C.F.R. antrenează factori diverși. Dar principala măsură pe care este chemat s-o întreprindă Ministerul Transporturilor este de a prospecta neîntîrziat, prin organismele sale de specialitate, solicitările publicului călător. O spunem fără nici o rezervă : permanența fenomenului . de aglomerație pe unele și aceleași trenuri are ca punct de pornire tocmai necunoașterea solicitărilor sau una înrudită cu ea : copierea birocratică de la an la an a mersului trenurilor, fără a-i aduce — din punct de vedere al organizării graficului — schimbări care să țină seama de modificările apărute în structura solicitărilor.
Constantin PRIESCU 

bule să avizeze numai acele proiecte pentru care sînt asigurate mijloacele financiare si materiale necesare realizării măsurilor de protecție. Cu toate acestea. în ultima perioadă s-au dat în folosință secții noi de producție, ateliere la caro aceste prevederi nu sînt respectate. La uzina metalurgică Iași, secția de zincare-decapare a fost amplasată într-un spațiu de lucru comun cu alte sectoare productive, din care cauză microclimatul este viciat, pro- vocînd îmbolnăviri profesionale. Mai mult, în prezent se construiește o a doua secție de zincare, în aceleași condiții de amplasare ca și prima, Iar conducerea uzinei susține că nu se mai poate schimba nimic, pentru că nu mai poate fi modificat proiectul de execuție (!)Un caz similar poate fi întîlnit șl la Combinatul siderurgic Hunedoara. Aici. în cursul acestui an vor intra în funcțiune două cuptoare e- lectrice de cîte 50 tone pe șarjă. Dar instalațiile de captare a gazelor si prafului se vor monta de-abia i peste aproape doi ani (!) Aceste exemple nu au. din păcate, un caracter izolat. Sînt semnificative în acest sens constatările reieșite din- tr-un control efectuat de colective de specialiști, inițiat de Uniunea Generală a Sindicatelor. In cele 1 500 întreprinderi din țară controlate s-au identificat aproape 20 000 locuri de muncă cu mediu nociv. Numai în a- ceste locuri s-au înregistrat în timp de 7 luni 4 488 cazuri de îmbolnăviri profesionale, pentru care s-au acordat peste 670 000 zile incapacitate temporară de muncă.Un caz petrecut ne șantierul de locuințe Berceni-sud București, ce aparține de I.C.M. 4, arată cît de grave sînt consecințele ignorării a- cestor norme. Dulgherul ion Ciobanu lucra pe acest șantier de mai mult timp. Nimeni însă nu s-a interesat dacă acesta cunoaște instrucțiunile cu privire la protecția muncii pe șantier, nimeni nu l-a instruit și nu i-a arătat locurile periculoase de muncă, măsurile ce trebuie luate în a- numite condiții de lucru. într-una din zile, șeful de brigadă Constantin Ciucă i-a dat dispoziție muncitorului respectiv să se urce pe o schelă suspendată la etajul 10 al unui bloc pentru a demonta ramele de ferestre din pereții de beton. Șeful de brigadă, însă, n-a ținut seamă de faptul că — asa cum prevăd normele de protecția muncii — de la o înălțime de 1,5 m. muncitorii trebuie să fie echipați cu centuri de siguranță (centuri care se aflau în magazia șantierului). S-a întîmplat ce era de prevăzut. Muncitorul a căzut de la înălțime, accidentîndu-se mortal. Este firesc ca pentru asemenea grave abateri cei ce se dovedesc vinovați să fie trași la răspundere cu toată asprimea. Cu atît mai aspru trebuie sancționate încercările unora de a fugi de răspundere, căutînd să mușamalizeze prin tot felul de acte ilegale accidentele întîmplate din cauza lor. Am întîlnit cazuri cînd unii salariați accidentați au fost tratați pe ascuns. Sau altora, în loc de accident, pe certificatul medical li s-a trecut ..boală" Tudor Grigorescu de la întreprinderea „Cablul româ- nesc“-Ploiesti a stat în concediu medical pe motiv de ..boală" timp de aproape o lună, pînă cînd organele județene de protecția muncii. în urma unei anchete, au stabilit că adevăratul motiv al Invalidității lui este accidentul de muncă.An de an, statul face eforturi uriașe pentru dotarea unităților industriale cu mijloace de tehnica securității muncii, echipament de protecție etc. Fiecare conducător de unitate economică, fiecare inginer, maistru sau șef de echipă trebuie în aceeași măsură să vegheze la respectarea normelor de protecție a muncii, să considere această activitate la fel de importantă ca și sarcinile de producție. Respectarea cu strictețe a acestor norme trebuie privită ca un act de mare răspundere socială. In același timp, organele și organizațiile de partid, sindicatele au datoria să intervină cu hotărîre, fără îngăduință, ori de cîte ori se încalcă aceste prevederi, să vegheze la stricta aplicare a sistemelor de securitate a muncii, la protecția omului.
Vasile MIHAI

De la C. E. C.Casa de Economii și Consemnațiuni aduce la cunoștință tuturor celor interesați că libretele de economii pentru construirea de locuințe, care dau dreptul titularilor să participe la tragerea la sorți pentru ultimul trimestru al acestui an, se emit de unitățile C.E.C. pînă la data de 30 septembrie a.c., inclusiv.La tragerile la sorți trimestriale ale acestor librete de economii, titularilor li se acordă, după cum este cunoscut, importante cîștiguri în bani.Totodată, titularii libretelor de economii pentru construirea de locuințe, ieșite cîștigătoare la tragerile la sorți, care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală cu sprijinul sta
tului, beneficiază de prioritate la în
cheierea contractelor pentru construi
rea de locuințe.

Direcția generală a organizării difuzării presei aduce la cunoștință că reînnoirea abonamentelor și contractarea de abonamente noi pentru trimestrul IV/1969 Ia publicațiile periodice continuă pînă la 25 septembrie 1969.
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CORESPONDENTA de la george-radu CHIROVICI

în ce

Salutăm » căldură

o primire pe 
sentimentelor 

poporul ira- 
nutrește față

„Djavid" (Trăiască)
— am auzit din nou
glasul mulțimii care 
astăzi l-a întimpinat și 
aclamat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. O- 
ficialitățile și populația 
Isfahanului — cel 
de-al doilea oraș ca 
mărime al Iranului — 
a făcut șefului statului 
român o primire căl
duroasă, 
măsura 
pe care 
nian le ...
de poporul român și 
care in aceste zile s-au 
relevat cu deosebită 
pregnanță.„Bine ați venit în orașul istoric Isfahan, stimate președinte al României", „Locuitorii Isfahanului salută cu căldură pe oaspetele drag" — ne traduce ci
neva marile inscripții 
ce străjuiesc străzile o- 
rașului legendelor și 
frumuseților arhitectu
rii, orașul „de faianță"
— așa ii spun localni
cii — așezarea care în 
trei rinduri a fost ca
pitala imperiului per
san. In umbra marilor 
clădiri, istoria se îm
pletește cu prezentul. 
Dintre crenelele mi
naretelor, privitorul 
vede inălțindu-se fu
mul coșurilor de fa
brică.

Aici, la Isfahan, ’.n 
Piața Șahului, in fața 
Palatului Aii Quapu, am 
stat de vorbă cu cîți- 
va dintre cei care îl 
ovaționau pe solul po
porului român. Iată ce 
ne-a spus unul dintre 
tinerii care fac parte 
din Armata Culturii, 
instituție creată in ulti
mii ani in scopul ridi
cării nivelului de cu
noștințe al maselor : 
. „Vizita stimatului 
dumneavoastră condu
cător, domnul Nicolae 
Ceaușescu, este un pri
lej fericit de a ne cu
noaște unii pe alții. In 
aceste zile am aflat 
multe despre poporul 
român, despre tineretul 
român. Folosesc prile
jul pentru a transmite 
tineretului român cele 
mai calde urări de 
pace și prosperitate.

Noi, tinerii din lumea 
întreagă, sintem legați 
prin voința unanimă de 
a trăi în pace, de a în
văța și a construi in 
liniște. Cu toate că ne 
despart mii de kilo
metri, noi, tinerii ira
nieni și tinerii români,

avem în comun tocmai 
aceste năzuințe. Din tot 
ce am aflat pină acum, 
știu că România este o 
țară in plin avînt, că 
întreaga națiune mun
cește cu spor pentru în
florirea țării. Iată un 
alt lucru pe care îl a- 
vem în comun.

Muncind in pace, con
struind in pace, noi, ti
nerii iranieni și ro
mâni, ne simțim legați 
prin fire trainice. Sint 
convins că ele vor fi 
mereu mai trainice".

Cuvintele lui mi s-a 
părut a le citi pe chi
purile zimbitoare ale 
miilor de tineri aflați in 
Piața Șahului. In pei
sajul medieval — con
centrare a puterii de 
creație artistică a po
porului iranian — uni
formele fetelor și bă
ieților din Armata Cul
turii și Armata Sănă
tății aduceau contem
poraneitatea Iranului, 
țară animată de o fer
mă năzuință de moder
nizare.

Aici, ca și după cî- 
teva ore, la Teheran, 
oaspetele român a fost 
salutat de populație ca 
un prieten, ca mesager 
al unei țări ce s-a im
pus în conștiința na
țiunilor prin activita
tea ei îndreptată spre 
construirea unor rela
ții internaționale în
temeiate pe principii
le sacre ale indepen
denței și suveranității 
naționale, egalității in 
drepturi, neamestecu
lui in treburile inter
ne, in scopul promovă
rii păcii și colaborării 
intre state.

Acum, cînd vizita se 
apropie de sfirșit, mi 
se pare că impresia do
minantă a iranienilor, 
din mozaicul impresii
lor pe care vizita le-a 
născut, este apre
cierea că ea se va în
scrie ca o însemnată 
contribuție la cauza 
păcii, ca un plus de 
prietenie și înțelegere 
în istoria relațiilor ro- 
mâno-iraniene. Astfel, 
domnul Hasr Hamer, 
profesor din Teheran, 
ne-a spus : „Am fost 
martorul primirii pe 
care Maiestatea Sa Im
perială, Șahinșahul, o- 
ficialitățile Iranului și 
populația capitalei au 
făcut-o președintelui 
României, domnului 
Nicolae Ceaușescu. A 
fost o primire la inăl-

țimea stimei pe care o 
purtăm oaspetelui nos
tru. In persoana dom
nului Ceaușescu opinia 
publică din Iran aplau
dă tinerețea și vi
goarea unui om și a 
unei politici, aplaudă 
calitățile alese ale ținui popor și ale con
ducătorului său. Pre
ședintele Ceaușescu 
este unul dintre 
bărbați de stat 
fac istoria”.

„România duce o po
litică de pace — ne-a 
declarat unul dintre 
legii iranieni care 
parte din grupul 
presă ce însoțește 
înaltul oaspete. In 
ceastă lume unde 
xistă destule puncte 
fierbinți, zone de ten
siune, este încurajator 
gindul că sint state care 
și-au făcut din nobila 
cauză a apărării păcii 
o preocupare constantă, 
că această grijă — ma
terializată nu numai in 
declarații de principiu, 
ci și intr-o tenace, mi
nuțioasă și inteligentă 
muncă de fiecare zi — 
stă la temelia politicii 
lor externe. România 
și Iranul sint printre 
ele. Este un motiv pu
ternic pentru ca priete
nia și colaborarea din
tre statele noastre să se 

dezvolte, să devină tot 
mai înfloritoare".

Aceleași bune apre
cieri le-am aflat și in 
cuvintele domnului Hammad Ghorabi, pe 
care l-am întilnit în 
piața Șahului, la citeva 
minute după trecerea 
coloanei oficiale. „Este 
foarte normal să-l a- 
plaudăm cu căldură pe 
președintele României. 
Noi, iranienii, sintem 
un popor sincer și iu
bim prietenia. Româ
nia și-a cîștigat nu 
numai stima și respec
tul nostru, ci 
gostea noastră, 
mele noastre 
și sociale sint 
dar noi avem 
mun, printre 
voința de a 
prosperitatea 
noastre. Noi, iranienii, 
știm din 
experiență ce muncă 
uriașă trebuie să des
fășoare un popor pen
tru atingerea acestui 
nobil țel. Iată de ce 
stimăm, de ce ne ex
primăm admirația pen
tru poporul român, 
pentru conducătorii 
săi".

și dra-
Siste- 

politice 
diferite, 
in co
ditele, 

asigura 
țărilor

proprie

Se vizitează vestigii ale istoriei milenare a Iranului

(ECOURI IN PRESA IRANIANA)
' ” ' • ■ •TEHERAN 5 — Corespondentul A- gerpres N. Popovici transmite : Cotidienele de limbă persană de joi seara „ETELAAT", „KAYHAN", „PEY- GHAME EMROUZ", „POȘTE TEHERAN", care au apărut în după-amiaza de 4 septembrie, publică ample informații și fotografii privind vizita președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, la uzina „Iran national", participarea la concertul de la sala Rudaki, întîlnirea și convorbirile cu primul ministru Amir Abbas Hoveida, aspecte de la semnarea acordului de cooperare economică și tehnică de către prim-vicepreșe- dintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț.în comentariile lor, ziarele subliniază : „înțelegere între România și Iran pentru dezvoltarea colaborării tehnico-economice", „Iran cumpără 492 vagoane din România" („ETELAAT"). „Vizita în Iran a președintelui României demonstrează că relațiile de prietenie dintre Iran și mânia se dezvoltă din ce în ce mult" („KAYHAN").„MEHRE IRAN" (cotidian de bă persană, organul partidului opoziție „Mardom") amplu comentariu că „ . .dintelui României în Iran, convorbirile pe care Excelența Sa Nicolae Ceaușescu le-a avut cu Șahinșahul

Ro- mailim- de arată într-un ...vizita preșe-

Iranului demonstrează în mod elocvent că prietenia dintre popoarele român și iranian se va dezvolta și cimenta din ce in ce mai mult. România, în cei 25 de ani care au trecut de la eliberare, a obținut succese remarcabile în toate domeniile de activitate, iar pe plan internațional și-a cîștigat încrederea și simpatia întregii lumi".Ziarele de joi după-amiază publică un comunicat difuzat de Ministerul Economiei al Iranului, după semnarea acordului de cooperare economică și tehnică și a celorlalte documente privitoare la lărgirea schimburilor comerciale dintre România și Iran, în care se subliniază că „acestea au fost rezultatul tratativelor desfășurate între cele două delegații, țntr-o atmosferă de caldă prietenie".Relatări ample asupra prevederilor documentelor semnate au apărut în „AYANDEGAN", însoțite de comentarii și aprecieri favorabile în legătură cu realizarea în cooperare a unor importante obiective industriale, aflate deja în curs de execuție — uzina de tractoare de la Tabriz, complexul agrozootehnic de la Rasht și altele. „Ceea ce interesează îndeosebi — subliniază ziarul „PEY- GHAME EMROUZ" — este spiritul înțelegerii și egalității depline între parteneri, în care aceste acorduri au fost încheiate".

A REZERVELOR
PRIN FRUCTIFICA

In pregătirea adunărilor generale ale salariaților din întreprinderi șl pentru a asigura participarea tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor Ia soluționarea problemelor legate de realizarea integrală a planului pe 1969, la dezbaterea sarcinilor de plan pe 1970, în aceste zile au loc în fabrici și uzine adunări pe secții, sectoare și ateliere. Ele se desfășoară sub semnul exigențelor și sarcinilor economice majore subliniate de hotărîrile Congresului al X-lea al P.C.R., prilejuind o examinare profundă a rezervelor producției și afirmarea largă a inițiativei creatoare a maselor largi de salariați, pentru ridicarea calitativă și sporirea eficienței întregii activități economice.

Admirînd comori artistice ale unei străvechi civilizații
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Examinarea realistă și exigentă a activității economice de pînă acum, reliefarea realizărilor, fructuoase, dar și a neajunsurilor existente, orientarea eforturilor spre perfecționarea laturilor calitative ale producției — iată ce a caracterizat dezbaterile care au avut loc în adunarea colectivului secției forjă de la Uzina de mașini grele din Capitală. Discuțiile vii și interesante, spiritul critic și de responsabilitate în care au fost abordate problemele, sugestiile și propunerile valoroase care s-au făcut au conturat un program concret de acțiune pentru realizarea integrală a planului pe acest an și crearea din timp a tuturor condițiilor necesare înfăptuirii sarcinilor mari ce revin secției și uzinei, în ansamblul ei, în 1970 — ultimul an al actualului cincinal.Referatul cuprinzător și analitic prezentat de șeful secției, ing. Alexandru Teofil, a oferit o bază serioasă pentru discuțiile constructive și ample ce au avut loc. în opt luni din acest an, forjorii au realizat cu 226 tone piese forjate mai mult față de plan, au depășit producția marfă prevăzută cu 8,3 milioane lei și au sporit simțitor productivitatea muncii. Șeful secției a relevat, însă, că aceste realizări puteau să fie mult mal importante dacă exista, în primul rînd, o aprovizionare ritmică și corespunzătoare — din punct de vedere dimensionăl și calitativ — cu lingouri de la secția oțelărie electrică. Sprijinul sporit de care trebuie să se bucure secția în această privință din partea comitetului de direcție al uzinei, a unor secții și servicii tehnice și funcționale — s-a subliniat în referat și în discuții — nu este însă suficient pentru a asigura realizarea planului pe ultimele luni din 1969 și a sarcinilor din anul viitor. El trebuie însoțit , de măsuri operative, în cadrul secției, pentru utilizarea mai bună a utilajelor, a timpului de lucru, respectarea tehnologiei de fabricație, pentru întărirea disciplinei în producție și muncă.— Presa de 6 000 tone forță, cuptoarele de încălzire a materialului, celelalte utilaje au înregistrat pînă acum un număr ridicat de ore de staționare — a spus în cuvîntul său maistrul Ion Hîrșovescu. Pentru înlăturarea lor, este nevoie ca noi, cei din atelierul de întreținere al secției, împreună cu cadrele de mecanicul-șef energetic, să întreținerea și repararea utilajelor.Se poate aprecia că problema exploatării raționale și întreținerii a-tente a utilajelor și agregatelor areținut atenția multor muncitori și specialiști care au luat cuvîntul la discuții. De fapt ea reprezintă, încondițiile tehnicității înalte a producției Uzinei de mașini grele, o cerință sine qua non a îndeplinirii sarcinilor de plan, a satisfacerii prompte a comenzilor beneficiarilor. Macaragiul Dima Vasile, lăcătușul Ion Gh. Vasile și ing. Marin Manea, adjunct al șefului secției, au subliniat că reviziile și reparațiile la utilaje trebuie efectuate nu atunci cînd ele se defectează, ci în mod preventiv, pe baza graficelor întocmite, care se cer respectate întocmai. Ei au propus ca reparațiile mici și mijlocii să fie pregătite din vreme, să se asigure dinainte piesele de

schimb, materialele șl sculele necesare în acest scop. De asemenea, să se instaureze o strînsă conlucrare Intre cei care exploatează utilajele și cei care fac întreținerea lor spre a se evita orice deranjamente păgubitoare.Analizîndu-se sarcinile de plan pe 1970 ale secției — care din punct de vedere cantitativ sînt superioare cu 500 tone piese forjate față de 1969 și cu 1500 tone față • de capacitatea proiectată — în dezbateri s-a insistat cu precădere asupra măsurilor ce trebuie luate pentru creșterea substanțială a economicității producției, a rentabilității ei. Mulți dintre cei care au luat cuvîntul au subliniat pregnant această trăsătură distinctivă a planului pe anul viitor - care se înscrie pe linia cerințelor mari puse în acest domeniu de Congresul al X-lea al partidului — și s-au referit la rezervele existente în secție și în uzină, mai ales în ce privește reducerea cheltuielilor materiale de producție.Muncitorii Popa Vasiliu, Florca Ghiulea și Virgil Moroiu, maistrul principal loan Aroxandei și ing. Zeno Borlovan, șeful serviciului K e- nergetic, au reliefat posibilitățile de economisire a materialelor în secție, de micșorare a pierderilor de metal prin șutaje. Ei au propus să se toarne la oțelărie și lingouri intermediare — între 15 și 20 de tone — pentru forjarea de cilindri de laminoare, pe această cale putîn- du-se reduce simțitor consumul de oțel-lingou pe tona de piese forjate. De asemenea, ei au accentuat necesitatea luării eficace pentru rilor specifice și combustibil, ridicat această cabilă, întrucît an • consumul normat electrică a fost depășit în secție cu 215 000 kWh, iar de combustibil cu peste l 400 de tone. Vorbitorii au arătat că consumurile exagerate pot fi înlăturate prin măsuri pentru folosirea mai completă a suprafeței cuptoarelor de încălzire, evitarea mersului în gol al utilajelor și prin

unor măsuri mai diminuarea consumu- de energie electrică Insistența cu care s-a problemă este expli- pe opt luni din acest de energie

urmărirea sistematică a consumurilor la principalele puncte de lucru.Este de relevat că dezbaterile care au avut loc în această adunare nu s-au mărginit la aspectele curente ale activității secției, ci au vizat și perspectiva, problemele ce se cer soluționate în acest an și în 1970 pentru crearea condițiilor favorabile înfăptuirii sarcinilor deosebit de mari și complexe ce revin uzinei in cincinalul următor, pe baza Directivelor Congresului al X-lea. S-a arăr tat că în scurtă vreme va trebui sȘ se înceapă forjarea jxQlor pen|?A turbinele electrice de mare pvăwfe ce vor fi asimilate în țară. în acest scop, lăcătușul Ion Oancea, electricianul Ilie Victor și inginerul șef al uzinei, Gamaliel Miheț, s-au referit la măsurile ce trebuie luate pentru organizarea lucrului și a muncii în secție, ridicarea calificării și specializarea oamenilor.în legătură cu aceste pregătiri, în discuții s-a cerut Ministerului Indus- țriei Construcțiilor de Mașini să spri-' jine mai mult uzina în rezolvarea u- nor probleme cheie, cum ar fi aprovizionarea cu anumite materiale și scule, nominalizarea integrală a producției pe trimestrul IV. 1969 și pe primul trimestru din 1970, procurare» unor utilaje și aparate de măsură și control. Au fost aduse, totodată, critici forurilor de resort din minister pentru tergiversarea aplicării unor măsuri care depășeso posibilitățile comitetului de direcție al uzinei. Este regretabil, însă, câ la adunare n-a fost prezent nici un reprezentant al ministerului care să dea răspuns problemelor ridicate și criticilor făcute. Cu atît mai necesară era prezența u- nor factori de răspundere din minister, ca și de la Comitetul de Stat al Planificării și de la alte organe economice centrale, cu cît Uzina de mașini grele din Capitală este una din cele mai tinere și mai mari întreprinderi constructoare de mașini, care are de îndeplinit sarcini de importanță majoră pentru economia națională.Se poate spune că, prin profunzimea dezbaterilor, prin numeroasele propuneri de măsuri făcute, adunarea1 colectivului secției forjă de la Uzina de mașini grele și-a atins țelul propus. Toți participanții la dezbateri și-au exprimat hotărîrea de a nu-și precupeți eforturile pentru a realiza exemplar planul pe anul în curs și pe 1970, pentru a-și spori contribuția la ridicarea eficienței economice a activității uzinei.
Nicolae PANTILIE

la și de la serviciul organizăm mai bine Lfî ÎNTREPRINDEREA MINIERA MOLDOVA NOUA

LUCRĂRI DE DEZVOLTARE

La întreprinderea minieră Moldova Nouă, cea mai tînără exploatare de minereuri complexe din țara noastră, se desfășoară ample lucrări de dezvoltare a capacităților de să rea lornereuri cuprifere. Recent au fost terminate
producție, menite asigure valorifica- superioară a noi- zăcăminte de mi-

construcția și montajul primei instalații de separare a magnetitei din sterilul rezultat de la flotație, ceea ce va aduce un spor anual de 4 000 tone metal- fier în concentrat. O dată cu aceasta, în sectorul de preparație, unde toate liniile tehnologice și-au atins parametrii de producție proiectați, capacitatea de preparare a

minereurilor se extinde și prin montarea unei noi linii de flo- tație, care va asigura prelucrarea minereului de la „Vărad" Mare", ce producție tualul cincinal, capacitate de 200 000 tone minereuri complexe pe an.
noile mine și „Valea vor intra în încă în ac-cu o peste

(Agerpres)

3 sarcini urgente în agricultură
(Urmare din pag. I)cepție din Vlăduleni. de depozitare nu este acum, cînd unitățile agricole din jur au trimis porumbul in bază. ~ ’ două platforme cu o capacitate 2 200 tone sînt ocupate cu alte duse. Nici lucrările de construcție la cele 11 pătule duble nu sînt terminate și nu vor fi gata nici peste o lună, după cum afirmă constructorii. In prezent, pentru toate pătulele sint repartizați să lucreze doar 11 oameni. Dar șl aceștia sînt lipsiți de cele mai elementare materiale de construcție, cum ar ti cuiele. în cadrul bazei respective nu au fost a- menajate corespunzător nici drumurile interioare care sînt presărate cu gropi, și care, pe timp de ploaie, vor deveni și mai impracticabile.Sint de semnalat și unele perturbați! pe care I.A.S. din Trustul nai Craiova ie creează bazelor recepție. Trustul respectiv nu și-a stabilit nici acum „poziția" privind repartizarea unităților pe baze de recepție. Conducerea trustului a renunțat la serviciile bazei din Corbu, unde se făcuseră deja pregătiri, preferind baza din Caracal, pe care o obligă la cheltuieli suplimentare.Intr-un stadiu necorespunzător se află și spațiile de depozitare ale multor cooperative agricole. La cooperativa agricolă din Piatra Olt, unde a început culesul porumbului, nu este eliberat și reparat nici unul din șoproanele destinate să servească depozitării. întrebat despre această problemă, tovarășul M. Marica, președintele cooperativei, s-a mulțumit să ridice din umeri. Nu numai aici se intilnesc astfel de situații. La

Atei, spațiul asigurat niciCele de pro-

zo- de

cooperativele din Brîncoveni și Văleni, de pe acum pot fi întîlnite care încărcate cu porumb ce așteaptă în zadar ca spațiile respective să fie eliberate de alte produse.Ar fi deosebit de necesar ca specialiștii organelor agricole, care încă își petrec vremea prin birouri, să se deplaseze la aceste cooperative și la altele aflate în aceeași situație și să determine aplicarea urgentă a măsurilor stabilite.Una dintre cele mai urgente lucrări de sezon, a cărei întîrziere poate provoca mari daune, este însi- lozarea furajelor. Acum este timpul cînd trebuie să se însilozeze mai multe milioane de tone de nutrețuri pentru a asigura integral necesitățile de hrană ale animalelor în perioada de iarnă. Din păcate, în multe județe această importantă lucrare este considerată ca o problemă secundară. Ca dovadă, pînă la data de 
4 septembrie, în cooperativele agricole au fost însilozate abia 15 la sută din cantitățile de furaje prevăzute. Dacă acum nu se însilozează furaje, dacă nu se string toate resursele de nutrețuri, nici un fel de planuri și proiecte de dezvoltare a zootehniei nu vor putea să înlocuiască furajele, să asigure cerințele biologice ale animalelor. Or, după ce în timpul verii o mare bogăție de ierburi nu a fost însilozată, nici acum în cooperativele agricole nu se acordă atenția cuvenită acestei probleme. Ca urmare, pînă la data de 4 septembrie, în cooperativele agricole din județele Vîlcea, Maramureș, Cluj, Dîmbovița și Bacău s-a realizat numai 3—4 la sută din planul de insilozare. Chiar și în județele considerate „mai a- vansate", așa cum se apreciază după

datele perior este deloc mulțumitoare. Cooperativele agricole din județul Ialomița a- par în situațiile amintite cu o realizare de 39 700 tone furaje însilozate, reprezentînd 15 la sută din cantitățile planificate. Dar ce reprezintă a- ceastă cantitate față de 265 000 de tone, atit cit s-a prevăzut și este necesar să se însilozeze pentru a acoperi cerințele de hrană ale animalelor 1 Este cazul ca organele agricole să acorde maximă atenție acestei probleme, punînd accentul pe însiloza- rea unor cantități cît mai variate de furaje, utilizînd cu grijă gospodărească toate resursele de nutrețuri verzi cum sînt : tulpinile de porumb în stare suculentă după recoltarea știuleților pentru boabe, culturile duble, frunzele și coletele de sfeclă, trifolienele din ultima coasă, diferite ierburi, resturi legumicole etc.îmbinarea măsurilor pentru strîn- gerea la timp și fără pierderi a recoltei din acest an cu cele privind lucrările care vizează producția anului viitor are o mare însemnătate economică. Anul trecut, din cauza necorelării eforturilor, în multe u- nități agricole a întîrziat însă- mînțarea griului, ceea ce a determinat micșorarea producției la hectar. Se impune ca să se tragă maximum de învățăminte din astfel de situații, luîndu-se măsuri pentru eliberarea cu prioritate a terenurilor destinate insămînțării griului, pregătirea corespunzătoare a a- cestuia. Or, in această privință se constată încă o serie de anomalii. Deși a trecut timp destul de la începerea arăturilor de vară, din care 
o parte sînt destinate pentru însă-

centralizate Ia Consiliul Su- al Agriculturii, situația nu mînțarea griului, ele sînt departe de a fi încheiate. Pînă la data de 4 septembrie s-au efectuat arături de vară pe numai 25 la sută din suprafețele prevăzute în cooperativele agricole din județul Covasna, 38 la sută în Harghita, 50 la sută în Brașov, 58 la sută în Botoșani. Pentru a putea pregăti la un nivel calitativ superior patul germinativ este nevoie să se acorde prioritate lucrărilor pe terenurile destinate griului.Pe lîngă revizuirea spațiilor depozitare a recoltei, repararea punerea în stare de funcționare tuturor tractoarelor, mașinilor de coltat și a mijloacelor de transport, este necesar să se acorde maximă 1 atenție asigurării și condiționării semințelor, organizării temeinice a brigăzilor și echipelor din cadrul cooperativelor agricole. în această privință sarcini de mare răspundere revin organizațiilor de partid și consiliilor de conducere din cooperativele agricole care trebuie să desfășoare o intensă muncă politică și organizatorică pentru ca toți cooperatorii să participe la muncă. Efectuarea lucrărilor agricole de toamnă constituie o problemă de mare interes nu numai pentru fiecare unitate agricolă, ci și pentru economia întregii țări. Iată de ce este imperios necesar ca, în toată această perioadă, organele locale de partid și de stat să acorde o atenție susținută, intensă, de zi cu zi, problemelor urgente din agricultură, să sprijine concret și eficient în primul rînd unitățile agricole unde se semnalează deficiențe, astfel ca peste tot recoltatul, însilozarea furajelor, însămînțările și celelalte lucrări să fie efectuate in mod ireproșabil.

de Și a re-
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Este binecunoscut avîntul fără precedent pe care, alături de alte arte, muzica românească l-a cunoscut în ultimii ani. însăși creația de operă și balet — gen mai dificil de abordat — a ieșit întrucîtva din imobilismul în care se menținea de mai multă vreme. Vitregit, continuă să rămînă doar spectacolul de operetă, tn ciuda marii popularități de care se bucură, ca și a valoroaselor tradiții cu care, pe drept cuvînt, ne putem mîndri.Situația pare inexplicabilă, dacă avem în vedere că opereta românească — atît sub aspectul creației o- riginale cit și cel al interpretării și regiei — s-a a- firmat nu numai în țară, ci și pe plan european ca un factor prestigios și activ, în preluarea marilor tradiții din epoca de aur a operetei clasice, în dezvoltarea acestora cu fantezie și spirit creator, spre un conținut și forme noi, a- decvate concepțiilor estetice și exigențelor publicului contemporan. Ecoul deosebit de elogios al turneelor efectuate de Teatrul de stat de operetă în Uniunea Sovietică, R.P. Polonă, R.P. Bulgară, R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, R. D. Germană, și în alte țări, confirmă o dată mai mult a- ceste aprecieri.Grație contribuției unor compozitori ca Gherase Dendrino, Filaret Barbu, Nicolae Kirculescu, Alfred Mendelsohn, H. Mălineanu, Viorel Doboș, Elly Roman ș.a. s-a creat în anii din urmă un repertoriu autohton de operetă relativ bogat, care cel puțin prin cîteva lucrări de valoare unanim recunoscută a pus bazele tezaurului național, în acest gen de spectacol muzical. Dar, dacă strădaniile și Inițiativele au fost destul de multe, iar succesele nu au lipsit, nu este mai puțin adevărat că numărul titlurilor ce s-au menținut pînă astăzi în circuitul stagiunilor muzicale este totuși extrem de redus.Viața scurtă a celor mal multe dintre operetele apărute pînă acum se dato- rește, în mare parte, caracterului strict ocazional al textelor vehiculate, slabei calități literare și dramatice a acestora; în unele cazuri, nici partiturile muzicale nu s-au ridicat la nivelul artistic dorit, nereușind să iasă din convenționalismul desuet și din vechile tipare prăfuite și fără vreo contingență cu

spiritualitatea societății actuale.Este adevărat că opereta, ca modalitate de expresie artistică, se află de mulți ani într-o stare de incertitudine pe plan internațional, că anumite restructurări de stil și înnoire a mijloacelor de exprimare trebuie făcute; în fapt, asemenea experiențe au confirmat deja că succesul renașterii operetei din propria-i cenușă este posibil : ........................’ - 'nul mai „My fair lady" este u- dintre exemplele cele edificatoare.

la sine înțeles că unele e- lemente dramaturgice de bază ale operetei clasice — cum sînt : cuplurile de personaje distincte, scenele de ansamblu — ariile lirice, momentele de divertisment coregrafic ș.a. vor sluji și pe mai departe ca piloni ai noilor creații, avînd însă un conținut nou. Alte elemente, de factură contemporană, urmează să li se adauge : dansul modern ia locul polcilor și valsurilor tradiționale, desfășurarea acțiunii dramatice se apropie de comedia de bună ca-

OPERETA
perimat?

N-au lipsit nici Ia noi încercările de a crea un spectacol de operetă de o viziune contemporană. Compozitorul Radu Șerban, colaborînd îndeaproape cu Teatrul de stat de operetă, scrisese, la un moment dat, muzica unui astfel de spectacol, dar libretul, făcut și refăcut de cîteva ori, nu a reușit să atingă nivelul artistic acceptabil, astfel că tentativa a eșuat. Un nou gen de operetă presupune îndrăzneală creatoare și capacitate de redare muzicală a unor imagini și situații dramatico-muzicale incomparabil mai complexe de- cît formulele consacrate cu multe decenii în urmă.Dacă abordarea unui subiect din trecut — cum este, de exemplu, cazul majorității operetelor românești— mai poate fi înveșmîntat în haine de croială clasică— problema de a se aduce pe scena operetei aspecte din realitatea imediată, care să reflecte relațiile specifice societății noastre socialiste, bazată pe noi principii de etică și morală, impune autorilor să găsească soluții originale, Inedite. Este de

ntate, realismul înlătură tacticele binecunoscut, deloc convingător, lumea con- ților, a prinților, buni și răi, trece în panopliile muzeului. Cu alte cuvinte, noul spectacol de operetă trebuie să fie expresia fidelă a zilelor noastre, să respire aerul tare al marilor prefaceri pe militeze idealuri socialist veritabilOpereta românească contemporană s-a consacrat, deocamdată, prin creații cu profil, să-i zicem, clasic — „Lăsați-mă să cînt", „Lis- sistrata", „Ana Logojana". Acesta este un drum care va putea și în viitor să ducă spre alte succese similare — avînd în vedere că melosului românesc îi sînt proprii cantabilitatea largă, lirismul cald și cuceritor, avîntul înaripat etc.Sarcina imediată însă crearea unor operete de profil nou, structurate în sensul celor arătate mai înainte. Compozitori capabili de asemenea realizări există — mă gîndesc atît la compozitorii consacrați

care le trăim, să pentru înaltele ale umanismului — să fie, deci, un act de cultură.

este

cît și la forțele artistice mai tinere, din domeniul muzicii distractive, forțe dinamice și în plină afirmare, ca de exemplu : Radu Șerban, Vasile Veselovski, Florin Bogardo, Richard Bartzer ș.a.Din punct de vedere muzical, reușita ar avea destui sorți de izbîndă. Ceea ce ră- mîne însă de rezolvat este elaborarea unor librete de operetă care să corespundă cerințelor actuale, sarcină deloc ușoară.In dorința de a veni în întîmpinarea compozitorilor — Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a lansat în luna mai a acestui an un concurs pentru crearea de librete de operetă, avînd ca termen ultim de depunere a lucrărilor data de 1 octombrie a.c. Cele mai valoroase lucrări, premiate sau menționate, vor fi puse la dispoziția Uniunii Compozitorilor pentru realizarea partiturilor muzicale, urmînd ca teatrele muzicale, în primul rînd Teatrul de stat de Operetă din București, să treacă imediat la montarea noilor creații. Această acțiune, corelată cu inițiativa Comitetului de cultură și artă al județului Galați de a institui în viitor un festival național de operetă — propunere aflată deocamdată în studiu — pot constitui, împreună și cu alte măsuri ce se vor mai putea lua, stimulente puternice pentru mobilizarea energiilor artistice în scopul unei noi înfloriri a operetei românești — parte integrantă a culturii noastre socialiste.Afluența permanentă a publicului la spectacolele de operetă este o invitație indirectă, dar cît se poate de concretă, la adresa compozitorilor și a dramaturgilor. Această mare audiență de care se bucură opereta, confirmă viabilitatea și obligă totodată sirea cu maximă a resurselor sale în activitatea de estetică și patriotică a maselor largi, în special a tineretului dornic de spectacole antrenante, atractive șl tinerești, inspirate din inepuizabilul izvor de frumusețe, de pasionante idealuri și mărețe împliniri, pe ca- re-1 constituie viața nouă din patria noastră.Or, opereta românească poate răspunde acestor deziderate, cu o singură condiție : să știe să rămînă într-adevăr veșnic tî- nără.

genului la folo- eficiență artistice, educație

Teodor BRATU

Programul I

Inter-șl greco-romane. Campionatele 
Bomânlel (transmisiune de la Sala

15.30 — Lupte libere
naționale als 
Dinamo).

17,00 — Film serial „Belle șl Sebastlen*.
17,55 — Buletin de știri.
18,00 — Bună seara, fete 1 Bună «earn, băieți f Emisiune 

pentru tineret.
19,00 — Spectacol de gală cu prilejul închiderii Festivalului 

internațional de folclor — România '69. Transmisiune 
de la Sala Palatului R.S.R.

20.30 — Telejurnalul de seară.
21.15 — Tele-enclclopedla.
22,00 — Romanțe de George Grlgorlu. Interpretează Ioana 

Radu șl Dorina Drăghlcl.
22.15 — Film serial „Răzbunătorii".
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii.

*

Programul II

19,00 — Spectacol de gală cu prilejul închiderii Festivalului 
internațional de folclor — România '69. Transmisiune 
de la sala Palatului R.S.R.

20,30 — Telejurnalul de seară.
21,15 — Roman-foileton „Lunga vară fierbinte" (XVII).
22,05 — Recitalul de simbătă seara. Soprana Marleta Gre- 

benișan, solistă a Operei de Stat din Timișoara. La 
pian Valeria Tarjanly.

22,25 — închiderea emisiunii programului II.

l
(*ț I
J-A Cîteva din obiectele expuse la secția de artă 

populară a Muzeului din Suceava

Am citit cu un deosebit interes articolul apărut în „Scînteia" semnat de Dan Er. Grigorescu, intitulat „Arta noastră fotografică este incapabilă să ilustreze cartea poștală ?“Mă bucură că th sfîrșit se spune lucrurilor pe nume într-o problemă atît de discutată și controversată.Parafrazînd pe autorul articolului aș pune întrebarea :Arta noastră tipografică este incapabilă să asigure reproducerea cărții poștale?Aș dori să arăt cîteva aspecte care concură la transformarea cărții poștale într-o „cenușereasă" a producției editoriale și tipografice. Cartea poștală (a- tunci cînd este bine executată) este cel mai bun mijloc de propagandă turistică datorită tirajului impresionant, cîteva zeci de milioa
ne, și datorită circulației, ei foarte răspîndite, asigurîn- du-se astfel o popularizare turistică ieftină și eficace.Vrem să arătăm tuturor cît de frumoasă ne este patria. Ne străduim să înfățișăm lucrurile minunate pe care le înfăptuim. Și totuși continuăm să purtăm discuții inutile pe această temă, să participăm la ședințe sterile și să nu facem absolut nimic pentru înlăturarea deficiențelor.Am participat în acest an la nenumărate discuții, fiind chemat să-mi spun părerea Ia Editura Meridiane, la M.C.I., la O.N.T., la Centrala Industriei Poligrafice, la Centrala Editurilor, etc., unde am dezbătut a- ceeași problemă: ce se poate face pentru îmbunătățirea calității cărților poștale ? S-au stabilit în aceste ședințe fel de fel de măsuri, de planuri, de angajamente care în final nu s-au soldat cu nimic concret.Intr-o astfel de ședință Editura Meridiane se angaja ca în anul 1970 să re

tragă toate modelele de cărți poștale vechi și neexpresive și să pună la dispoziția tipografiilor numai o- riginale bune din punct de vedere artistic și tehnic.Or, în ultimele zile am fost chemat la Centrala E- diturilor, cu întreg Consiliul artistic, unde ni s-au pus pe masă cîteva sute de

dar la fel __ t__________ _____ afirmația noastră că o adevărată triere va duce la respingerea a peste 80 la sută din ele, ni s-a atras atenția în mod discret de către reprezentantul comerțului că acuma este prea tîrziu și că situația nu se poate remedia decît în mică măsură. Rezol-

data aceasta noi, de proaste. După

BU-

• 15 î
15,30 ;

NICOLAE FILIMONcinema

Foto : Gh. Vînțilă
apă care poate

O 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 Î 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARE
NELE ROMANE — 20.
0 Omul, orgoliul șl vendetta : 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 19,30 ; STA
DIONUL DINAMO — 19,30.
0 Tigrul : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRA
DINA DOINA — 19,30.
e Cavalerii aerului : VICTORIA
— 8,30 ; 10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, MOȘILOR — 15,30 ; 18.
0 Căsătorie în stil Italian : GRĂ
DINA MOȘILOR — 19,30.
0 Totul de vînzare : CENTRAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30.
0 Singurătate în doi : CENTRAL
— 21.
0 Dragoste la Las Vegas : LUMINA
— 9—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45, DACIA — 8,30—21 în con
tinuare.
0 Program pentru copil i DOINA
— 9—10.
0 Noaptea generalilor i DOINA — 
11,15 ; 13,45 ; 16.30 ; 20.
• Un bărbat și o femele t UNION
— 15,30 ; 18.
e Din plictiseală : UNION — 20,30. 
0 Rapsodie dobrogeană ; Rîpa ro
șie ; Portret și pictură militantă 
în opera lui Gh. Tattarescu ; Anul 
trecut la Brașov : — TIMPURI
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 ;
15 ; 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.
o Sherlock Holmes : GRIVTȚA — 
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.
0 In umbra coltului : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE ■
17.45 ; 20, FERENTARI —
18 ; 20,15.
0 Neîmblînzlta Angelica i
ZEȘTI — 15,30, la grădină — 19,30, 
MUNCA — 16 ; 18.
0 Dragostea unei blonde : MUNCA
— 20.
e Ultima tură : BUZEȘTI — 18.
e 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.
0 Străin în casă : UNIREA
15.30, la grădină — 19,30.
o In orașul „S" : UNIREA —
• Creola, ochii-ți ard ca flacăra
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30
16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15.30 ;
18 ; 20,30, GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15.
e Maica Ioana a îngerilor : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Prințul negru : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30,
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Comisarul X și banda „Trei 
cîlni verzi" t VOLGA — 9,30—15,45 
în continuare — 18,15 ; 20,30.
e Bun pentru serviciul auxiliar 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Expresul colonelului von Ryan 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Fata din parc t VIITORUL -
20.30,
0 Tinerețe fără 
RIȚA — 9,15 ;
20.15.
0.A trăi pentru 

« — 15,30 ; 19.
0 Căsătorie din

\ RA — 15.30 ; 18 ; 20.30.
• Aruncați banca în aer t VITAN
— 15,30, la grădină — 19,30.
0 Apel» primăverii : VITAN — 
13.
• . _ ■
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
< Adio, Gringo : COSMOS — 15,30 ', 
18 -----

î*(
*
îI ț
)îI

*

i

i

bătrînețe i MIO- 
12 j 14,45 î 17.30 ;

a trăi : POPULAR

lnterea î FLACA-

Operațiune* Belgrad i PACEA

20.15.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : Tandrețe și abjecție — 
20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30 ; 
(grădini” „Boema") : Nu te lăsa, 
Stroe 1 — 20.
• Teatrul Mic : Cînd se aude o 
trompetă — spectacol prezentat 
de formația de estradă și va
rietăți a Ansamblului de cîntece 
și dansuri al Armatei — 20.

____ . fi orice baltă și să se intituleze pretențios „Imagine din Delta Dunării" ? Oare așa arată unul din cele mai pitorești colțuri ale țării ? Oare așa dorim să facem cunoscut și să atragem turiști în cel mai interesant și măreț monument al naturii din țară 7 Și aceasta în ciuda

DIN NOU DESPRE
CARTEA POȘTALĂ

ILUSTRATĂ
modele de cărți poștale cu indicația de a aviza producția anului 1970. (De altfel, consider că acțiunea a fost pozitivă, Centrala editurilor dorind să oprească pe cît posibil avalanșa de diletantism care se manifestă în acest domeniu). La desfacerea plicurilor și la apariția originalelor s-a așternut o tăcere adîncă după care au început controversele. Cu excepția cîtorva zeci de noi modele bine executate, aparținînd unor cunoscuți fotografi, producția anului 1970 se va compune, în continuare, din a- celeași mpdele vechi și neinspirate și din altele, de

ECOURI
varea definitivă a problemei a fost amînată din "nou.Mă întreb și astăzi, cum este posibilă prezentarea fără nici un fel de discer- nămînt, a sute de fotografii (cred că singurul criteriu a fost „să fie cît mai multe") care nu spun nimic, care sînt la nivelul amatorismului și care nu întrunesc nici cele mai elementare condiții de reproductibilitate ?Cum este posibil să se prezinte o barcă pe o

faptului că există In țară fotografi îndrăgostiți de Deltă, care posedă mii de fotografii din această parte a țării. Pentru care rațiuni nu se apelează la cei mai buni fotografi profesioniști care cunosc aceste meleaguri ?In cadrul altor ședințe la care am participat la Editura Meridiane, la Ministerul Comerțului și cu reprezentanții O.N.T. ni s-au pus pe masă diferite cărți poștale tipărite în străinătate, precum și din cele tipărite pentru O.N.T. în străinătate (trebuie să recunosc, linele sînt foarte bune) și ni s-a pus întrebarea: de ce

ctitor al romanului românesc
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Contemporan, prin vîrstă, cu revoluționarii de la 1848 — s-a născut în același an cu Bălcescu, Bolințineanu, Russo — Nicolae Filimon nu s-a a- firmat în epocă și n-a fost cunoscut ca scriitor decît foarte tîrziu, în preajma Unirii, cînd își începe activitatea de cronicar muzical, apoi de nuvelist. Pînă atunci existența i s-a scurs modestă, cvasi-anonimă (cîntă- reț de biserică sau în trupe de operă Italiană, membru tn comisia documentară, șef de secție la arhivele statului). Fără a fi frecventat, precum colegii săi de generație tn ale scrisului, școli mai înalte, tn țară și străinătate, Filimon a acumulat, ca autodidact, cunoștințe întinse în domeniul literaturii și artelor, fiind, pentru vremea sa, în ce privește muzica mai ales, unul din oamenii cei mai inițiați din Principate. Cronicile sale muzicale publicate, începînd din anul 1857, în ziarul Naționalul, continuate, în anii următori, în alte ziare, ca și articolele ample despre compozitori celebri europeni, sînt cele dinții cronici competente scrise la noi. Ele marchează începutul foiletonului și al criticii muzicale românești. Preocuparea cronicarului era de a discuta, în spirit exigent, manifestările muzicale din țară, opinînd pentru inițierea unei largi educații muzicale de masă, pentru un repertoriu variat și de calitate al spectacolului de operă, precum și pentru o interpretare corespunzătoare în care talentul să se asocieze cu pasiunea și cu o bună cultură muzicală. Scopul muzicii, ca și al oricărei arte în genere, după părerea lui Filimon, „nu poate fi decît acela de a corespunde cu diferitele exigențe ale popoarelor, a îndeplini necesitățile lor și a reflecta în sine caracterul și diferitele moravuri ale acestor popoare, urmîn- du-le de aproape în mersul lor către civilizare". De aceea, el pledează, re- ferindu-se la creația muzicală cultă românească, pentru „inspirațiune adevărat națională", pentru valorificarea largă a muzicii populare. Aceeași concepție, frecventă Ia scriitorii generației de la 1848, stă la baza și a cronicilor sale teatrale, a nuvelelor și, în esență, a romanului Ciocoii vechi și noi. Combătînd, ca și alți scriitori ai epocii, imitațiile după modele străine și subliniind necesitatea unui repertoriu dramatic național, Filimon vorbește, recenzînd unele piese de teatru, despre talentul de a îmbina „utilul, frumosul și veritabilul. condițiuni neapărat trebuincioase oricărei scrieri literare menite a servi la regenerarea unui popor", critică ceea ce este neverosimil, fals în jocul actorilor.Cele dintîi nuvele ale sale, Mateo Cipriani și Friederich Staaps, aceasta din urmă inclusă în memorialul de călătorie Escursiuni în Germania meridională, sînt scrise sub auspicii romantice, în linia literaturii militante pașoptiste. Intriga plină de peripeții, cu elemente neașteptate, cu obișnuita retorică patetică în exprimarea sentimentelor, sînt caracteristice. Ambele nuvele au în centrul lor figuri de eroi, luptători pentru libertate națională, împotriva tiraniei și despotismului.Cu nuvela Slujnicarii, Filimon face un pas important înainte, în direcția desprinderii de clișeele romantice și a creării unei opere realiste, pregătind, în această privință, romanul Ciocoii vechi și noL Evident, stîngăciile mai persistă. Intriga are, pe alocuri, aspect burlesc, personajele nu sînt de regulă caracterizate prin acțiune, ci de către autor pe un ton vehement polemic. Există însă în nuvelă, bine surprinse, unele siluete și aspecte din viața societății românești tn epoca Unirii, care anunță lumea lui Caragiale. De pildă, slujnicarii care se adună în pasaj și discută politică, prefigurează liota Miticilor, în timp ce perorația erotică a eroului principal adresată slujnicei Rezi, an-

Prof. univ.
dr. D. PĂCURARIU

tlcipează limbajul lui Rlcă Venturl- ano.La apariția Ciocoilor vechi și noi, romanul românesc, care parcursese doar un deceniu și jumătate de existență, dar număra scrieri publicate cu zecile, se afla încă în faza începutului. Tehnica era în genere rudimentară, intriga, înlănțuirea episoa-

delor, în bună parte naive. Cu excepția încercărilor lui Ghica și Kogălni- ceanu, temperamente mai realiste, cu tendințe spre fresca de moravuri, aproape toate romanele scrise în a- cest răstimp sînt dominate de romantism, cu predilecție pentru sentimentalism și mistere. Filimon aduce în roman o surprinzătoare artă a construcției, a reliefării caracterelor și a evocării epocii, necunoscute înainte și nici după aceea, pînă către sfîrșitul veacului.Apărut mai întîi în Revista Română (1862—1863), apoi în volum (1863), Ciocoii vechi și noi se referă la o e- pocă din istoria țării deosebit de a- păsătoare pentru norod (începutul se-

colului al XIX-lea), cînd împilarea socială, jaful în administrație și împovărarea țăranilor iobagi au cunoscut momente de maximă intensitate. El urmărește destinul unul parvenit, Dinu Păturică, care, prin lingușire și înșelăciune, face avere și urcă treptele ierarhiei sociale, de la slujitor și slujbaș mărunt pînă la rangul de mare boier și înalt dregător. Ur- mărindu-și eroul cu pătrundere psihologică, scriitorul face ample incursiuni în viața societății românești, suprinzîndu-i moravurile în variatele ei compartimente. Viața marii boierimi, a vătafilor și arendașilor, dar mai cu seamă corupția în administrație (ilustrată în bună parte prin cariera lui Dinu Păturică și, în mod special, în capitolul Ce-mi dai să te fac ispravnic, unde înaltul slujbaș al statului și solicitantul postului de ispravnic se tocmesc ca la piață) sînt evocate cu o putere remarcabilă. Pagini memorabile conține romanul și în ce privește viața culturală a epocii : începuturile teatrului în limba română, dezvoltarea muzicii, a coregrafiei etc. De relevat scrupulozitatea autorului tn a se documenta, folosind larg informația de arhivă. Un atare procedeu, impus de preocuparea insistentă a autorului pentru evocarea detaliată a cadrului epocii, pentru descrierea costumelor eroilor, pentru reconstituiri topografice și de arhitectură, urmărirea în amănunțime a speculațiilor financiare, cămătărești, indică o manieră de creație balzaciană. Dinu Păturică însuși, ca și cămătarul Kir Costea Chiorul, sînt, cum s-a arătat, personaje de tip balzacian. Prin a- ceasta, contlnuînd, cu mijloace superioare, experiență literară nedusă pînă la caoăt și stîngace a lui Ghica și Kogălniceanu, Filimon depășea în mod detașat ceea ce se scrisese pînă atunci în romanul românesc și deschidea drumul realismului. Prin unele ăsnecte, romanul rămînea însă, parțial, legat de romantism. Tn genere, concepția vehement antifanariotă și antifeudală, tonul narațiunii, adesea polemic, situează, esențial, Ciocoii vechi și noi în zona tradiției militante a literaturii pașoptiste, căreia Filimon îi adaugă o tehnică superioară a construcției și un spor de adîncime în evocarea epocii, marcînd o etapă importantă în evoluția romanului românesc.MIHNEA GHEORGHIU
//DIONYSOS"

tipăriți la acest nivel ? vă trebuie ca să tipă- la această calitate ? De dată am explicatnu Ce riți fiecare că pentru a putea concura cu cineva trebuie să ai aceleași condiții de lucru. Industria noastră poligrafică dispune la ora actuală de specialiști și în mare măsură și de utilajele necesare pentru tipărirea la nivelul tehnologic mondial a cărților poștale. In schimb, în ce privește calitatea materiilor prime — cartonul, cerneala — și finisarea lor situația este cu totul alta. De flecare dată ni s-a spus, că fiind atîția factori interesați, se vor rezolva doleanțele noastre. Nu cunosc rațiunile (dacă există vreuna) pentru care nu sîntem a- provizionați cu ce ne trebuie, mai ales că și în prezent cartonul pe care lucrăm este din import. Noi nu dorim decît aducerea acelui sort pe care se tipăresc cărțile poștale în întreaga lume, și nu altul. Nu știu motivele pentru care ar fi mai convenabil să plătim valută pentru imprimarea cărților poștale în străinătate, cînd cu cheltuieli mai mici ne putem procura ce ne trebuie pentru a le executa la noi.In sfîrșit, ca o Încununare a sterilității unei lungi perioade de discuții am fost înștiințați oficial de către Ministerul Chimiei prin a- dresa nr. 698/7 C/22-07.1969. că nu se aprobă nimic din cele ce am cerut, rămînînd să ne descurcăm cum putem.Această stare de lucruri, de altfel cea mai comodă pentru unele persoane, nu poate mulțumi decît pe cei care nu vor să facă nimic. Firește, noi cei direct interesați, sîntem chemați să acționăm ferm pentru a ieși din impasul tn care ne găsim.In acest scop, mi-aș

permite să fac cîteva propuneri :1. — Concentrarea întregii producții de cărți poștale într-un singur loc (la ora actuală ocupîndu-se de eă Ed. Meridiane, Poșta, O.N.T., D.D.F., etc.), pentru . a putea fi urmărită de către cei în drept.2. — Organizarea de concursuri cu premii tn vederea achiziționării celor mai bune originale de cărți poștale.3. — Solicitarea celor mal buni fotografi profesioniști în vederea executării fotografiilor pentru reproduceri.4. — Predarea către Centrala editurilor a originalelor pentru anul următor, în vederea unei ultime selecții, în prima jumătate a anului în curs.5 — Toate cărțile poștale să poarte girul Consiliului Artistio al Centralei editurilor.6. — Aprovizionarea materii prime absolut cesare executării lui nînd seama de recomandările făcute de specialiștii Centralei Industriei Poligrafice.7. — Constituirea în cadrul întreprinderilor poligrafice a unui nucleu de specialiști care să se ocupe de acest domeniu.Și pentru a răspunde titlului articolului, pot afirma că industria noastră poligrafică este capabilă să execute cărți poștale la nivelul tehnologic mondial, dar pentru aceasta toți factorii interesați trebuie rupă cu comoditatea care plutesc și să facă tul pentru rezolvarea, dată pentru totdeauna, acestei probleme despre care se vorbește prea mult și se face prea puțin.
Radu STEFLEA
inginer sef al întreprin- 
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Pentru Mihnea Gheorghiu critica reprezintă o vocație culturală, o sinteză care unifică domenii diferite de manifestare ale frumosului și le retopește într-o expresie aleasă, folosind adesea însușirile scriitorului. Poet, prozator și critic, Mihnea Gheorghiu este un cărturar ce nu-și ascunde bucuria înaintea înaltelor virtuți ale cărții, fiind deopotrivă un căutător a) adevărului, un exeget uneori meticulos. Ceea ce dă volumului de față nota originală, și aș spune chiar un anume farmec, este faptul că acest scriitor care a debutat sub semnul unei acute și organice modernități a rămas în mod structural un spirit însetat de valorile clasice. Pentru el cultura elasicâ reprezintă o permanență, nu o filă uscată de arhivă, constituie o mărturie elocventă asupra omului. In acest sens paginile teatrului antic mi revelatoare pentru înțeles fenomenul clasic, integrat prin subtile disociații fluxului vieții noastre moderne, neostenitei căutări a adevărului, nobleții o- mului. Unor asemenea pagini li se adaugă pertinentele considerații despre Shakespeare, Corneille, Rostand văzuți din aceeași perspectivă. Modul său de a face critică nu are nici morga glacială și nici acel soi de intelectualitate rigidă care să-1 distanțeze de cititor. Dimpotrivă, fie că scrie o cronică de spectacol, fie că schițează o incursiune în protoistoria teatrului românesc, fie că relatează o întîlnire cu o personalitate ilustră,, fie că analizează opera unui scriitor clasic sau modern, Mihnea Gheorghiu preferă forma colocvială care creează o anume intimitate cu cititorul și îl cucerește încă de la primele fraze. Călătorului pe mai multe meridiane, fiecare monument, casă memorială, fiecare colț de peisaj îi evocă un fapt de cultură, un autor, o operă sau îl fac să ajungă din aproape în aproape la o idee, la o anume trăsătură spirituală a unui popor Am înțelege greșit și unilateral metoda critică a lui Mihnea Gheorghiu dacă am privi-o numii: ca o succesiune de impresii ale lectorului sau călătorului. Pentru autorul lui „Dionysos" un scriitor aparține unui anume mediu, material și spiritual, care și-a așezat amprenta asupra configurației sale morale și spirituale, și a creat o anume structură operei. Această osmoză nu ne este relevată cu pedanteria istoricului avid de confruntări reci cu hîrtia de calc (spune chiar undeva cu o u- șoarâ ironie t „Tîrziu, după tacol,... am făcut la surse", cum zic cu suplețea criticului privirea scriitorului ce ceea ce s-a grevat din Jurător în opera de artă. Iar atunci cînd stabilește anumite interferențe între cultura românească și cea străină procedează câ un om de știință ce își sprijină afirmațiile pe temelia documentului.Deși autorul își subintitulează cartea „eseuri lirice" paginile ei nu aparțin simplei causerii agreabile, ci dezbaterii critice. Prin ea pă-

___ ? dedicate se par întru totul modul în care este
cronica literară

spec- „pelerinajul istoricii"), ci modern și cu recunoaște tot mediul încon-

trundem pe căi noi în universuri străvechi și intrăm în universuri noi pe căi adeseori nebătătorite. Stilul cărții sale pe care l-am numit co- locvial nu reprezintă un transplant artificial al atributelor scriitorului, ci își are sorgintea într-o anume concepție asupra rostului criticii. Atunci cînd cultura este organic însușită, cînd datele ei au fost asimilate firero și disciplina respectivă a devenit componenta unei viziuni care îmbrățișează tot ce a produs mai ales spiritualitatea umană — atunci scrisul nu mai reprezintă un act de facilă e- patare, ci unul de comunicare oricît ar fi pagina de bogată în trimiteri și interferențe. De aceea lectura cărții te solicită ca un roman, un roman de idei, ale cărui personaje sînt deopotrivă vechile. întruchipări ale folclorului românesc, Cehov, Shakespeare, Balzac, Brecht, Milton, Faulkner și multe alte piscuri ale culturii universale. Printre ele, Mihnea Gheorghiu călătorește cu suplețe, uneori luînd ținuta profesorului, care comunică date și fapte certe, alteori fiind secondat de omul de gust, de cel ce vrea să te facă părtaș la bucuriile spirituale trăite. Cîteodată însă, atunci cînd te-ai aștepta la o rotunjire a ideii, la o desfășurare mai argumentată, o altă idee, o altă imagine îl fură, iar tu cititor rămîi cu simțămintul că n-ai aflat totul sau că nu ți s-a demonstrat totul, că premisa mai trebuia încă argumentată. Așa ne apar, bunăoară, plinele de făgăduințe considerații din chiar primul capitol, „Dionysos", privitoare la cercetarea „izvoarelor tragediei pe meleagurile noastre". Sînt formulate aici puncta de vedere pe care o istorie a teatrului românesc nu le poate omite. Dar atunci cind ne-am aștepta la o concluzie mai netă, la o înscriere pe o orbită filozofică și estetică mai precisă, autorul își încheie excursul.Dar asemenea momente nu precumpănesc. Dimpotrivă, noul volum constituie o demonstrație a reperelor . solide, a certitudinilor pe care 1 le dă criticului cultura clasică. Aici îmi pare a se afla marele său punct de rezistență. Spiritul modern al acestui volum este cu atît mai organic cu cît se ridică pe acel fundament umanist care te ferește de confuzia valorilor, de exacerbarea modelor de ultimă clipă, de ceea ce este spectaculos și efemer. Cartea lui Mihnea Gheorghiu reprezintă astfel o adevărată demonstrație a faptului că nu există opoziție între cultura modernă și cea veche, ci numai între valoare și non valoare, intre ceea ce are contingențe puternice cu spiritualitatea umană și ceea ce constituie exercițiu gratuit. încrederea tn valorile perene mai vechi sau mai noi ale țării tale, în operele clasice și moderne, Selectarea lor din perspectiva științifică a esteticii marxiste dau cărții lui Mihnea Gheorghiu posibilitatea discernerii între falsa și adevărata modernitate, între inovația autentică și ceea ce e perisabil. Acesta este spiritul care definește substanța cărții sale.
Valeria RAPEANU
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Plecarea delegației 
parlamentare suedeze
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația parlamentară suedeză, 
condusă de Henry Allard, preșe
dintele Camerei deputaților, cu so
ția, care ne-a vizitat țara la invi
tația Marii Adunări Naționale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Mia Groza și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Traian Ionașcu, Gheorghe 
Roșu și Aurel Vijoli, președinți de 
comisii permanente, Iuliu Fejes, 
secretar al Marii Adunări Naționa
le, funcționari superiori din 
M.A.N. și Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Cari Rappe, am
basadorul Suediei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
înainte de plecare, conducătorul 

delegației parlamentare suedeze, 
Henry Allard, a făcut o declarație 
redactorului. Agerpres — Mircea 
Bumbac. Plecăm din România cu 
cele mai frumoase impresii. Con
tactul pe care l-am avut cu istoria 
României, pe care am înțeles că o 
cultivați cu multă dragoste, con

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL REGATULUI NEPAL

Vineri dimineața, ministrul de 
externe al Regatului Nepal, Ge- 
hendra Bahadur Rajbhandary, a 
avut o întrevedere la Ministerul 
Petrolului cu adjunctul ministru
lui, Ion Dumitru.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat funcționari superiori ai 
Ministerului Petrolului, precum și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe oaspete.

★

La amiază, adjunctul ministru- 
114. afacerilor externe, Vasile Gli-

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ CELEI
DE-A XXV-A ANIVERSĂRI A REVOLUȚIEI

r:' '«•' -OJi /«•

SOCIALISTE DIN BULGARIAVineri după-amiază, la Casa de cultură din Giurgiu a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a XXV-ă aniversări a revoluției socialiste din Bulgaria. La adunare au participat reprezentanți ai Comitetului județean de partid Ilfov, ai organelor municipale de partid și de stat, funcționari superiori, din Ministerul Afacerilor Externe, muncitori, ingineri și intelectuali din municipiul Giurgiu. A fost prezent, de asemenea, Atanas Gheor- gliiev, prim-secretar al Ambasadei R. P. Bulgaria la București.Cu acest prilej, a luat cuvîntul Ion Pîrvuică, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal Giurgiu, care, referindu-se la semnificația zilei naționale a R. P. Bulgaria, a subliniat succesele obținute de poporul vecin și prieten, în cei 25 de ani de viață nouă, în dezvoltarea industriei, agriculturii, în domeniul social-cultural.Muncind cu hărnicie, sub conducerea partidului comunist, a arătat vorbitorul, oamenii muncii din Bulgaria au făcut ca peisajul țării să fie astăzi de nerecunoscut. Cunoscută odinioară ca o țară cu o industrie slabă și o agricultură înapoiată, Bulgaria se numără, în prezent, în rîndul țărilor cu o industrie și agricultură în plină dezvoltare.în continuare, vorbitorul s-a referit la dezvoltarea continuă a relațiilor româno-bulgare de colaborare multilaterală — relații cu vechi și adînci rădăcini în trecutul istoric, făurite în lupta pentru idealurile de libertate socială și independență națională, pentru cauza socialismului.Relevăm cu deplină satisfacție, a spus el, că an de an. relațiile româno- bulgare au marcat o continuă dezvoltare. Au luat amploare și s-au di
Felfcitâri dAhnne ziarului 

,f¥iața boot" Aia Uați
Ziarul „Viața nouă’, organ al Comitetului județean Galați al P.C.R. și al Consiliului județean popular, aniversează un sfert de veac de activitate. în cei douăzeci și cinci de ani care au trecut de la apariția sa, ziarul gălățean și-a adus o contribuție rodnică la mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea politicii partidului, constituind o valoroasă tribună de împărtășire a experienței pozitive în toate domeniile de activitate, un valoros mijloc de propagandă și educare socialistă a maselor.înscriindu-se în ansamblul eforturilor desfășurate de întregul popor, ziarul „Viața nouă" militează cu perseverență pentru traducerea în viață a vastului program e-

cu arta și știința română, 
arătat o serie de importante 
de care dispune poporul ro-

tactul 
ne-au 
valori 
mân.

Importantele rezultate pe care 
le-ați obținut acum, cînd vă stră- 
duiți să clădiți mai departe o țară 
nouă, le-am văzut atît în provincie 
cît și la București. Am fost foarte 
bucuroși să vedem la fața locului 
o serie de realizări înfăptuite la 
Suceava, la Iași sau Craiova, pen
tru ca apoi, la București, să ve
dem sinteza realizărilor din în
treaga țară în cadrul Expoziției 
„România 1969“. Sîntem convinși, 
a spus în continuare oaspetele, că 
pentru a avea o pace trainică în 
Europa și pe întregul glob pămîn- 
tesc este de o importanță esenția
lă faptul ca lumea să se cunoască 
cît mai bine. Aceasta este o regulă 
valabilă cu atît mai mult pentru 
parlamentarii diferitelor țări. Sîn
tem încredințați că vizita noastră 
în România va contribui la dez
voltarea colaborării care există 
între țările noastre.

Părăsim țara dumneavoastră cu 
o impresie strălucită despre un 
popor harnic și o țară în plin pro
gres.

ga, a oferit un dejun în cinstea 
ministrului de externe al Regatu
lui Nepal.

*

în cursul aceleiași zile, ministrul 
de externe al Regatului Nepal, 
Gehendra Bahadur Rajbhandary, 
împreună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a vizitat „Expo
ziția realizărilor economiei na
ționale — România 1969“, precum 
și noi cartiere de locuințe și con
strucții social-culturale ale Capi
talei.

(Agerpres)

versificat schimburile comerciale, colaborarea economică și tehnico-știin- țifică, se adîncește cooperarea în toate domeniile vieții economice, sociale și culturale. Sărbătorind astăzi, alături de poporul bulgar, cea de-a XXV-a aniversare a victoriei revoluției socia- , liste în Bulgaria — a spus în încheiere vorbitorul — ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie și colaborare frățească între România și Bulgaria se vor dezvolta și întări în continuare spre binele ambelor noastre popoare, în interesul unității țărilor socialiste, al întăririi sistemului socialist mondial, al cauzei progresului și păcii în lume.A luat apoi cuvîntul Atanas Gheor- ghiev, prim-secretar al Ambasadei R. P. Bulgaria la București, care, în numele ambasadei, a mulțumit cordial pentru cuvintele frumoase și sentimentele exprimate față de poporul bulgar. El a arătat apoi că cei 25 de ani care au trecut de la victoria revoluției socialiste constituie cea mai dinamică și cea mai rodnică perioadă din întreaga istorie a Bulgariei. Construcția socialismului în R. P. Bulgaria și Republica Socialistă România, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar și Partidului Comunist Român, a spus el, a dat un nou conținut, socialist, relațiilor dintre țările noastre. Vorbitorul a subliniat că țara sa dă o înaltă prețuire dezvoltării colaborării multilaterale între cele două popoare și că poporul bulgar urmărește cu atenție și interes construcția socialismului în România.în încheierea festivității a fost prezentat filmul artistic „Pînă în oraș nu-i departe", producție a studiourilor bulgare. (Agerpres)

laborat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. în vederea făuririi în România a societății socialiste multilateral dezvoltate. Alături de întreaga presă, perfecționîndu-și continuu mijloacele publicistice, „Viața nouă" își va exercita mereu mai pregnant rolul de ziar de partid, de exponent al opiniei publice înaintate, își va aduce contribuția într-o măsură tot mai mare la promovarea a ceea ce e nou și valoros în activitatea de zi cu zi a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, la combaterea neajunsurilor din diferite sectoare de activitate.Redacția „Scînteii* felicită călduros ziarul „Viața nouă", urînd redacției și colaboratorilor noi și însemnate succese.

Cronica zilei |
VIZITA 

MINISTRULUI AGRICULTURII 
AL DANEMARCEIMinistrul agriculturii al Danemarcei, Peter Larsen, și specialiștii care îl însoțesc în vizita în țara noastră au continuat vineri călătoria în județul Brașov. Oaspeții, împreună cu președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, au vizitat Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și a sfeclei de zahăr și întreprinderea agricolă de stat Prej mer.După-amiază, oaspeții danezi s-au j înapoiat în Capitală.

AVineri, la Ambasada Republicii Populare Democrate Coreene a avut loc o seară de film, consacrată celei de-a 21-a aniversări a proclamării R.P.D. Coreene.Cu acest prilej a fost prezentat un film documentar, producția a studiourilor coreene.La manifestare au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Comerțului Exterior, oameni de artă ’ și cultură, ziariști.
AVineri la amiază a sosit în Capitală, președintele Comisiei naționale a R.P. Ungare pentru UNESCO, Sandor Lengyel, care, la invitația președintelui Comisiei Naționale a Re- E publicii Socialiste România pentru E UNESCO, Andrei Oțetea, va face f 

a vizită în țara noastră.
AVineri seara a sosit în Capitală [ dl. Paul Ossipow, secretar general adjunct al Alianței internaționale de turism (A.I.T.), care va participa la cel de-al IH-lea Congres internațional A.I.T., organizat la București între 8 și 13 septembrie.Pe aeroportul Băneasa. oaspetele a fost întîmpinat de ing. Vasile Iordă- chescu, secretar general al A.C.R.La cel de-al III-lea Congres internațional A.I.T. și-au anunțat pînă acum participarea 150 de delegați, reprezentînd 80 de organisme de turism din 37 de țări.
Aîn cadrul marilor aniversări culturale. UNESCO. Universitatea ponu- lară București, Uniunea scriitorilor ■ și Comisia națională a Republicii Socialiste România pentru UNESCO au organizat vineri seara în sala Dalles din Capitală o manifestare culturală consacrată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Fi- limon.Despre viața și opera marelui scriitor a vorbit prof. univ. dr. docent Serban Cioculescu, membru corespondent al Academiei. La festivitate au participat oameni de cultură și artă, un numeros public.în încheiere un grup de cunoscuți actori ai teatrelor bucureștene au prezentat fragmente din opera scriitorului și din piesa „Dinu Păturică".
ASecretarul Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ioan Botar, a plecat în R.D. Ger- mană pentru a face o vizită de prie- g tenie lă "invitația Asociației1 pentru H relațiile culturale cu străinătatea din h ajceastă'țată. ' ................. ... r ...  ’ h(Agerpres) tiîncheierea Conferinței internaționale de fenomene in gaze ionizateVineri s-au încheiat lucrările celei de-a IX-a Conferințe internaționale de fenomene in gaze ionizate, organizată de Academia Republicii Socialiste România, Comitetul pentru E- nergia Nucleară și Ministerul învă- țămintului.Desfășurată sub egida Uniunii Internaționale de fizică pură și aplicată și a Agenției Internaționale pentru energia atomică, conferința a reunit peste 800 de specialiști, . printre care personalități mercante ale vieții științifice, din peste 30 de țări ale lumii. Dezbaterile, desfășurate timp de cinci zile, au relevat, prin cele peste 650 de referate generale și comunicări, stadiul actual al cercetărilor fundamentale și aplicative asupra gazelor ionizate, spectaculoasele descoperiri din ultimii ani în cunoașterea fenomenelor și legilor materiei în starea ei cea mai generală — plasma. Numeroase comunicări au avut ca obiect aplicațiile gazelor ionizate in diferite domenii— iluminat, surse spectrale și laseri, dispozitive ionice, plasmochimie, prelucrarea metalelor și a materialelor refractare etc. — iar altele au scos în evidență eforturile pe care oamenii de știință din domeniul fizicii le depun pentru soluționarea unor probleme de interes major, cum sînt conversia termoionică și magneto-hidrodinami- că a energiei, propulsia cu plasmă, realizarea controlată a sintezei termonucleare.Participarea oamenilor de știință români la conferință, cu o serie de comunicări originale cu caracter fundamental și aplicativ, a relevat progresul și amploarea cercetărilor românești in fizica gazelor ionizate și plasmă, domeniu de veche tradiție științifică în țara noastră.Cuvîntul de încheiere a lucrărilor conferinței a fost rostit de acad. Eugen Bădărău, directorul. Institutului de fizică al Academiei, președintele Comitetului național de organizare a conferinței. Au luat, de asemenea, cuvîntul prof. Von Engel (Anglia) și prof. J. Kistemaker (Olanda).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7, 8 și 9 septembrie. în tară : 
Vreme în general frumoasă, dar 
ușor instabilă, în prima parte a 
intervalului, în nord-estul țării. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea a- 
verse izolate de ploaie. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 21 și 31 de grade. 
In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros, 
favorabil aversei de ploaie în 
prima parte a intervalului. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

Prezentarea de condoleanțe 
h Ambasada R. D. Vietnam 

din București

Un simbol

al poporului luptător
Vineri, 5 septembrie 1969. La Ambasada din București a Republicii Democrate Vietnam, drapelul îndoliat, arborat în berna, vestește durerea profundă pe care poporul vietnamez, întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională o încearcă prin încetarea din viață a tovarășului Ho Și Min, conducătorul stimat și venerat al poporului vietnamez, președintele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Republicii Democrate Vietnam.Pierderea grea suferită de poporul vietnamez este împărătășită cu sentimente de adîncă durere de comuniștii, de întregul popor român, care în aceste zile aduc un ultim și pios omagiu tovarășului Ho Și Min, luptător revoluționar, înflăcărat patriot și internaționalist.La sediul ambasadei au venit pentru a prezenta condoleanțe activiști de partid, de stat, ai organizațiilor obștești, delegații din partea unor ministere și instituții centrale, delegații de oameni ai muncii din întreprinderi, numeroși locuitori ai Capitalei. Printre cei veniți să aducă un ultim omagiu marelui dispărut, se aflau reprezentanți ai Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Minelor, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Alimentare, uzinelor „Timpuri Noi“, „Republica", Trustului 1 construcții- montaj București, uzinelor textile „7 Noiembrie", fabricii de încălțăminte „Flacăra roșie", întreprinderii poligrafice „Grafica nouă", Direcției de telecomunicații a municipiului București și ai altor instituții și întreprinderi.într-un șir neîntrerupt, ei pășesc îndurerați în clădire și păstrează un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al marelui dispărut. 

Apelul CC al Partidului
celor ce muncesc din VietnamHANOI 5 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite : Sesiunea plenară extraordinară a Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, care a avut loc la 3 septembrie după încetarea din viață a președintelui Ho Și Min, a adoptat următorul apel către cadrele și membrii partidului, luptătorii și compatrioții din țară și din străinătate :„Dragi tovarăși și compatrioți,Cu nespusă durere, Comitetul Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam informează pe tovarășii noștri, pe luptătorii și compatrioții din întreaga țară și pe concetățenii noștri din străinătate că:Tovarășul Ho Și Min, președintele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președinte al Republicii Democrate Vietnam, a decedat la 3 septembrie 1969, la Hanoi, la vîrsta de 79 de ani. după o perioadă de boală și un foarte serios atac de cord.Tovarășul Ho Și Min este întemeietorul partidului și statului nostru, întemeietorul Frontului Național Unit din Vietnam și forțelor armate populare, marele și iubitul conducător al clasei noastre muncitoare și poporului nostru, al întregii națiuni vietnameze, luptător eminent al mișcării comuniste internaționale și al mișcării de eliberare națională. Moartea sa este o foarte mare pierdere pentru partidul și poporul nostru.Ca mare patriot, discipol fidel al lui Karl Marx și V. I. Lenin, tovarășul Ho Și Min a susținut spiritul luptei aprofundate împotriva imperialismului, și-a consacrat întreaga viață cauzei eliberării clasei muncitoare, națiunii și omenirii ; cauzei independenței și libertății, socialismului și comunismului. El a promovat spiritul independenței și bizuirii pe propriile forțe, aplicînd în mod creator marxism-leninismul la condițiile specifice ale țării noastre și a îmbinat în mod strîns patriotismul autentic cu internaționalismul proletar. El întruchipează cristalizarea

HANOI 5 (Agerpres). - După cum anunță agenția China Nouă, o delegație a Partidului Comunist Chinez, condusă de Ciu En- lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat, a sosit joi dimineața la Hanoi pentru a prezenta, condoleanțe conducerii de partid și de stat a R. D. Vietnam, în legătură cu încetarea din viață a președintelui Ho Și Min. Din delegație, fac parte. Ie Cien-in, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comisiei militare a C.C. al P.C. Chinez, și Vei Kuo-cin, membru a) C.C. al P.C. Chinez, președinte al Comitetului Revoluționar al Regiunii Autonome Guansi Ciuan.După prezentarea condoleanțelor, delegația P.C. Chinez a depus o coroană de flori la catafalcul președintelui Ho Și Min.
Aîn după-amiaza zilei de 4 septembrie, delegația Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Ciu En-lai, a avut convorbiri cu membrii de frunte ai partidului, gu

Delegația P. C. Chinez, condusă 
de Cin En-lai, a făcut o vizită la Hanoi 

pentru a prezenta condoleanțe

sub care se află înscris l „Președintele Ho Și Min, marele conducător al clasei muncitoare și al poporului vietnamez, eminent militant al mișcării comuniste internaționale, va trăi pentru totdeauna în inima poporului vietnamez și în inima popoarelor oprimate din întreaga lume".Apoi semnează în cartea de condoleanțe și exprimă profunda lor compasiune ambasadorului R.D. Vietnam, Hoang Țu, și membrilor ambasadei, precum și ambasadorului Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, Nguyen Duc Van. Este un act solemn care exprimă totodată sentimentele întregului nostru popor de profundă stimă și respect față de memoria tovarășului Ho Și Min, solidaritatea poporului nostru cu eroicul popor vietnamez.
Aîn cursul aceleiași zile au fost prezentate condoleanțe din partea misiunilor diplomatice ale Uniunii Sovietice, Republicii Populare Chineze, Republicii Populare Albania, Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Cuba, Franței, Republicii Democrate Germane, Indiei, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Suediei și Republicii Populare Ungare. Șefii misiunilor diplomatice și ceilalți membri ai corpului diplomatic au semnat în cartea de condoleanțe.
AAu prezentat, de asemenea, condoleanțe reprezentanți ai Uniunii internaționale sindicale textile, îmbrăcăminte și pielărie, un grup de studenți din R. F. a Germaniei și alte persoane de peste hotare aflate în aceste zile în țara noastră. (Agerpres) 

celor mai bune tradiții ale națiunii vietnameze și a profundei ideologii revoluționare a timpului nostru — ideologia marxist-leninistă.Viața sa este un exemplu strălucit de eroism revoluționar, solidaritate de luptă, hărnicie, un exemplu al virtuților simplității, modestiei, hărniciei, cinstei și integrității, grijii pentru treburile obștești și abnegației. Numele lui a fost strîns legat de victoriile glorioase ale revoluției vietnameze din momentul înființării partidului nostru și simbolizează cea mai glorioasă epocă din istoria națiunii vietnameze.Președintele Ho Și Min a plecat dintre noi. El a asigurat însă revoluției vietnameze factorii fundamentali care garantează victoria totală. Calitățile sale revoluționare și virtuțile sale vor trăi pe veci în întregul nostru partid și popor, în munții și rîurile noastre, în patria noastră.In fața acestei pierderi extrem de dureroase, Comitetul Central al partidului cheamă toate cadrele și membrii partidului, luptători ai forțelor armate populare, compatrioți din întreaga țară și concetățeni din străinătate, milioane de oameni, uniți ca un singur om, să transforme durerea în fapte revoluționare, să pășească cu bărbăție înainte, să continue marea cauză a președintelui Ho Și Min, să înfăptuiască cu succes idealurile și visurile sale, să aplice cu strictețe linia și politica Comitetului Central al partidului și guvernului, să se străduiască să învețe din gindirea sa, virtuțile și stilul său de muncă.Președintele Ho Șl Min ne-a învățat : „Nimic nu este mai prețios de- cît independența și libertatea"... „Țara noastră este una, națiunea noastră este una“... „Atît timp cît pe pămîntul nostru mai rămîne un singur agresor, trebuie să luptăm mai depatre și să-1 alungăm".Cînd mai era încă în viață el își îndrepta zi și noapte gîndurile către 

vernului și forțelor armate ale R. D. Vietnam.Din partea vietnameză au fost pre- zenți Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C C. al Partidu? lui celor ce muncesc din Vietnam, președinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam,, președintele Consiliului de Miniștri, generalul Vo Nguyen Glap, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al guvernului, ministrul apărării naționale, și Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de unitate și prietenie militantă între popoarele Chinei și Vietnamului.
ADelegația Partidului Comunist Chinez a părăsit orașul Hanoi, plecînd spre Pekin.

Inima generoasă a Iul Ho Și Min înceta să mai bată, consemnînd implacabilul, exact în zilele cînd se împlineau 24 de ani de la nașterea Vietnamului ca stat, independent și suveran. 24 de ani de cînd el, cu gest ferm de conducător politic și glas melodios de poet, citise, de Ia acea prelungă tribună dintre palmierii Hanoiului, de la acea tribună spre care erau ațintiți milioane de ochi vietnamezi, actul proclamării Republicii Democrate Vietnam.Independența proclamată atunci de Ho Și Min avea să atragă cele mai crunte represiuni. Sînt 24 de ani în care, forțe materiale de zeci de ori mai puternice s-au năpustit asupra acestui popor, care, prin glasul partidului său comunist și al conducătorului său revoluționar își rostise voința de a fi liber, independent și suveran. S-a năpustit întîi fostul colonialist, manevrînd o teribilă armată al cărei sfîrșit s-a chemat Dien Bien Phu. Apoi, aducînd toată tehnica modernă a războiului, s-a năpustit un nou veleitar colonialist. Și toată omenirea este martora victoriilor acestui mic popor de neînfrînt asupra unor teribile forțe uzurpatoare.
„Poporul Iul Ho Și Min !“ îmi a- mintesc de sălile lungi ale unui muzeu din Hanoi. De fotografia u- nui tînăr cu ochi fascinanți; de un stilou și un pistol — emoționantă metaforă a vieții ilegale a poetului, a gînditorului-soldat, a revoluționarului al cărui spirit militant și dăruire lucidă sînt dublate de har artistic. Mă gîndeam

compatrioții noștri din sudul însîn- gerat și manifesta o profundă preocupare pentru cauza reunificării naționale Trebuie să perșistăm în luptă și să ducem mai departe lupta împotriva agresiunii S.U.A. și pentru salvarea națională, trebuie să mergem înainte și să înfrîngem complet pe agresorii S.U.A., să eliberăm sudul, să apărăm nordul și să înfăptuim reunificarea pașnică a patriei.Președintele Ho Și Min ne-a învățat : „Vietnamul de nord trebuie să înainteze cu siguranță spre socialism. Și, trăsătura cea mai izbitoare 
a perioadei de trecere în țara noastră este înaintarea de la o țară a- gricolă înapoiată direct la socialism, fără trecerea prin etapa dezvoltării capitaliste". Să ne străduim să accelerăm cauza construcției socialiste și să înfăptuim transformarea socialistă, să acordăm în permanență atenție îmbunătățirii vieții poporului, să sporim forțele nordului în toate domeniile, să apărăm nordul și să ne îndeplinim obligația sacră de mare spate al frontului față de marea linie a frontului.Președintele Ho Și Min ne-a învățat : „în timp ce ne îndeplinim sarcina' pe plan național, trebuie să ne îndeplinim și obligația noastră internaționalistă. Să ne alăturăm popoarelor din țările frățești, luptînd pentru întărirea și consolidarea sistemului socialist, continuînd să acordăm sprijin hotărît mișcării revoluționare din diferite țări, să contribuim în mod activ la lupta popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație și socialism".Președintele Ho Și Min s-a străduit în permanență să sporească solidaritatea și unitatea de gîndire în sînul partidului nostru și în rîndul poporului nostru. Credincioși marelui învățător și susținînd tradiția prețioasă a partidului nostru, noi comuniștii vietnamezi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pen
tru a menține ca lumina ochilor so
ÎN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 5 (Agerpres). — După cum anunță agenția Eliberarea, la 4 septembrie a avut loc o ședință comună a C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, C.C. al Alianței Forțelor Naționale Democratice și Pașnice din Vietnam, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și Consiliului Consultativ de pe lîngă Guvernul Revoluționar Provizoriu.în comunicatul dat publicității după încheierea ședinței sînt exprimate sentimentele de durere și regret nețărmurit nutrite de întregul popor, de luptătorii forțelor armate populare de eliberare, organizațiile patriotice din Vietnamul de sud la aflarea știrii morții eminentului conducător al revoluției vietnameze, președintele Ho Și Min.Participanții la ședință au adoptat un apel către popor, armată și activiști din Vietnamul de sud în care este trasată sarcina de a continua lupta hotărită pînă la izgonirea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud, înlăturarea regimului marionetă de la Saigon, pentru eliberarea sudului, apărarea nordului, 

atunci, trecînd pe lîngă cele cîteva obiecte modeste, pe lîngă fotografiile ce-1 arătau printre țăranii cu pălării de pai de orez, ce simbol mobilizator pentru un popor în luptă este Imaginea luptătorului- poet, a poetului-luptător.Și i-am auzit, apoi, glasul și am văzut cum exultă de bucurie în jurul meu mii dintre oamenii aceia scunzi și îndemînatici și neînfri- cați. Era o comunicare directă între Ho Și Min și poporul său. Nord- vietnamezii porneau la luptă cu versurile lui pe buze, sud-vietna- mezii mureau executați, rostindu-i numele. El ajunsese să facă parte din ființa lor, a fiecăruia. Modest, ca însăși demnitatea, el trăia exact viața poporului său. Iar vietnamezul care lupta și triumfa asupra celor mai perfecționate mașini de război, îl respecta ca pe un părinte duios, a cărei căldură o simți în permanență. Oamenii a- ceia ocupați cu războiul și refacerea țării îl iubeau și aveau încredere în el. Pentru că era dintre ei, și printre ei, și cu ei.Din pricina aceasta, simbolul istoriei este măreț. Ho Și Min a intrat în nemurire, așa cum nemuritoare s-a dovedit a fi independența poporului său. Independență proclamată acum un sfert de secol, atacată vreme de un sfert de secol, supusă celor mai grele încercări din lume din acest sfert de secol, și care va triumfa totuși, așa cum triumfă în zilele noastre, în mod implacabil, voința de libertate a popoarelor.
Corneiiu LEU

lidaritatea și unitatea de gtndîre in. sînul partidului.Avînd încredere In linia justă a partidului, în forța maselor și în victoria finală a revoluției, întregul nostru popor să se unească în jurul partidului, întregul nostru partid să-și strîngă în mod ferm rin- durile în jurul Comitetului Central și •să lupte pină la capăt pentru independență și reunificarea patriei, pentru libertatea și fericirea poporului, pentru socialism și comunism.Cadrele și membrii partidului să-și valorifice pe deplin rolul de avangardă și model, să nu-și cruțe eforturile în munca, studiul și autoedu- carea lor, să-și cultive virtuțile revoluționare, să-și ridice nivelul politic și capacitatea profesională, să mențină puritatea, fermitatea și forța partidului, astfel îneît să asigure în modul cel mai demn succesul cauzei revoluționare a președintelui Ho Și Min.Membrii Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam să muncească și să studieze, să lupte cu zel pentru a deveni adevărați luptători comuniști, pentru a merita cinstea de a aparține generației educate de unchiul Ho, să continue cu bărbăție cauza partidului și a unchiului Ho. și să înfăptuiască cu hotărîre nobilul ideal al unchiului Ho.întregul nostru popor șl forțele noastre armate să acționeze conform învățăturilor președintelui Ho Și Min, să nu-și cruțe eforturile în întrecerea patriotică, să înregistreze victorii și mai mari în războiul de rezistență împotriva agresiunii S.U.A., pentru salvarea națională precum și în construirea socialismului.Aceasta este calea cea mal bună pentru a arăta că inimile noastre sint cu el și recunoștința noastră îi aparține.Dragi tovarăși și compatrioți,Cauza revoluționară a poporului noastru a dobîndit și dobîndește mari victorii. întregul nostru partid, forțele noastre armate și întregul popor să-și dezvolte calitățile și să-și învingă lipsurile, să ducă spre victoria totală rezistența față de agresiunea S.U.A. și pentru salvarea națională și cauza revoluției . socialiste, astfel incit să înfăptuim un Vietnam pașnic, unificat, independent, democratic, prosper și puternic sub stindardul invincibil al președintelui Ho Și Min 

realizarea unificării pașnice a patriei.La ședință s-a adoptat hotărîrea de a cinsti memoria tovarășului Ho Și Min printr-o săptămînă de doliu în Vietnamul de sud, de la 5 Ia 11 septembrie.S-a hotărît, de asemenea, sistarea acțiunilor ofensive de luptă în Vietnamul de sud pe o perioadă de trei zile.Pentru participarea la funeraliile tovarășului Ho Și Min s-a hotărît trimiterea unei delegații a Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, C.C. al Alianței Forțelor Naționale Democratice și Pașnice din Vietnam, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Consiliului Consultativ de pe lîngă Guvernul Revoluționar Provizoriu și altor organizații politice și obștești din Vietnamul de sud.Participanții la ședință au adresat, de asemenea, organizațiilor centrale ale R.D. Vietnam telegrame de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a președintelui Ho Și Min.
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ADDIS ABEBA

ORIENTUL APROPIAT
REZULTATELE REUNIUNII DE 
LA CAIRO ÎN DISCUȚIA CA

BINETULUI IORDANIANAMMAN 5 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Iordaniei s-a reunit joi într-o -ședință extraordinară, în cursul căreia premierul Bahjat Al Talhouni a prezentat un raport a- supra rezultatelor reuniunii arabe restrînse la nivel înalt desfășurate la Cairo la începutul acestei săptămîni. Intr-o declarație făcută presei la încheierea ședinței, primul ministru a anunțat că cei patru șefi de stat care au luat parte, la reuniunea din capitala R.A.U. se vor întruni din nou în luna ianuarie felul în care fost aplicate. 1970 pentru a examina măsurile adoptate au
★în cursul vizitei întreprinsa Amman, comisarul general Oficiului da ajutor și lucrări O.N.U. pentru refugiații palestinieni, Laurence Michelmore, a avut convorbiri cu vicepremierul iordanian Ahmed Toukan, și cu alte oficialități în legătură cu situația refugiaților aflați în Iordania.

laal

HANOI

CAIRO. — Președintele Algeriei, Houari Boumediene, care se află într-o vizită oficială in Republica Arabă Unită, a avut vineri după- amiază o întrevec/ere cu președintele Gamal Abdel Nasser.
DECLARAȚIILE 

LUI G. THOMSONLONDRA — George Thomson, ministru fără portofoliu, s-a înapoiat joi la Londra venind de la Cairo, unde a întreprins o vizită oficială în cursul căreia a avut întrevederi cu președintele Nasser și cu alți membri ai guvernului egiptean. Thomson a declarat că, în timpul întrevederilor avute cu oficialitățile egiptene, a reafirmat sprijinul Marii Britanii pentru rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, privind reglementarea conflictului din Orientul Apropiat. El a adăugat, de asemenea, că a ridicat președintelui Nasser problema navelor britanice blocate în Canalul de Suez din iunie 1967, precum și pe cea a indemnizațiilor datorate cetățenilor Regatului Unit ale căror proprietăți au fost sechestrate în R.A.U.
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Președintele Kekkonen 
despre apropiata vizită 

în România
HELSINKI 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, a primit la reședința sa 
delegația de ziariști români con
dusă de Ion Cîrje, redactor-șef al 
revistei „Lumea", care face o vi
zită în Finlanda la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe fin
landez.

în cursul întrevederii, președin
tele Finlandei a răspuns cu ama
bilitate la întrebările ziariștilor ro
mâni privind realizările poporului 
finlandez, principiile politicii ex
terne a Finlandei, poziția acestei 
țări față de problemele păcii și 
cooperării internaționale, stadiul și 
perspectivele dezvoltării relațiilor 
prietenești dintre Finlanda și Ro
mânia.

acest prilej, președintele

Kekkonen și-a exprimat satisfac
ția pentru apropiata vizită la 
București care-i va permite, după 
cum a subliniat domnia-sa, să aibă 
convorbiri cu conducerea de stat a 
României și, totodată, să cunoască 
nemijlocit realizările poporului ro
mân.

La întrevedere a asistat Mircea 
Bălănescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Finlanda.

INCIDENT
ISRAELIANO-LIBANEZTEL AVIV. — Aviația israeliană a atacat vineri două baze ale comandourilor palestiniene situate pe versantul muntelui Hermon din Liban, a declarat la Tel Aviv un purtător de cuvînt militar, avioanele israeliene au de încetare a focului, două tabere militare Toate aparatele s-au zele lor de plecare.

★BEIRUT. — Un purtător de cuvînt militar libanez, citat de agenția A.P., a confirmat atacul aviației israeliene în regiunea muntelui Hermon. Un avion israelian lovit de artileria antiaeriană libaneză a explodat în aer în apropierea localității Al-Taybeh, a adăugat purtătorul de cuvînt.

El a precizat că trecut linia bombardînd palestiniene, întors la ba-

Comunicat privind vizita 
delegației Alianței 
forțelor naționale, 

democratice și pașnice 
din VietnamHANOI 4 (Agerpres). — La Hanoi a fost dat publicității comunicatul cu privire la vizita făcută in Vietnamul de nord de către delegația Alianței forțelor naționale, democratice și pașnice din Vietnam, condusă de Trinh Dinh Thao, președintele C.C. al Alianței, vicepreședinte al Consiliului Consultativ al guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Delegația a dus tratative cu o delegație a C.C. al Frontului patriei din Vietnam, condusă de Ton Duo Thang. președintele Prezidiului C.C. al Frontului, în legătură cu problemele luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., pentru salvarea patriei.Cele două delegații,. menționează comunicatul, și-au reafirmat hotărî- rea de a sprijini poziția în patru puncte a guvernului R.D.V.,. soluția generală în zece puncte a F.N.E. și guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, ca fiind calea cea mai justă, rezonabilă și logică pentru a se pune capăt războiului dus de S.’U.A. în Vietnam, pentru restabilirea păcii. Cele două delegații au cerut ca S.U.A. să retragă necondiționat toate trupele amerioane și ale aliaților lor din Vietnamul de Sud pentru ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur problemele, fără amestec din afară.Delegațiile au exprimat mulțumiri guvernelor și popoarelor din țările socialiste, țărilor iubitoare de pace și dreptate, organizațiilor internaționale, forțelor iubitoare de pace, persoanelor progresiste din întreaga lume, inclusiv din S.U.A., pentru sprijinul și ajutorul multilateral acordat luptei poporului vietnamez împotriva războiului dus de S.U.A în Vietnam, pentru salvarea națională.

TOKIO

Plecarea spre patrie
a ministrului comerțului exterior

al RomânieiTOKIO 5 — Corespondentul A- gerpres Florea Țuiu transmite: In ultima zi a vizitei oficiale întreprinsă în Japonia la invitația guvernului japonez, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Cornel Burtică, împreună cu persoanele care-1 însoțesc, a vizitat vineri dimineața uzina din Kawasaki, specializată în producția de computere, a firmei „Fujitsu co. Ltd.".După vizitarea uzinei, ministrul român și-a exprimat speranța că, între cele două țări, colaborarea economică se va lărgi, cuprinzînd tot mai multe sectoare, inclusiv pe cel al industriei electronice. Atît tratatul do

comerț și navigație dintre cele doua țări, semnat zilele trecute, cit și a- ceastă vizită îr. Japonia — a spus vorbitorul au scopul de a facilita dezvoltarea relațiilor reciproce.în cursul aceleiași zile, Cornel Burtică a avut, de asemenea, mai multe întrevederi cu președinți ai unor firme industriale și comerciale japoneze, cu care a discutat probleme concrete de cooperare ce interesează ambele părți.Vineri seara, ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică, a părăsit orașul Tokio plecînd spre patrie.
PRAGA

WlNIREA REPREZENTANȚILOR» •

MINISTERELOR DE EXTERNE DIN UNELE TARI SOCIALISTE
PRAGA 5 (Agerpres). — între 3 

și 5 septembrie a.c., la Praga a 
avut loc o întîlnire a reprezentan
ților ministerelor de externe ale : 
Republicii Socialiste Sovietice Bie
loruse, Republicii Populare Bulga
ria, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Cuba, Republi
cii Democrate Germane, Republicii 
Populare Mongole, Republicii 
Populare Polone, Republicii So
cialiste România, Republicii So

cialiste Sovietice Ucrainene, Re
publicii Populare Ungare și Uniu
nii Republicilor Socialiste Sovie
tice, la care au participat cadre 
de conducere și experți.

Au fost examinate chestiuni pri
vind cea de-a XXIV-a Sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare frățească 
și deplină înțelegere.
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Astăzi, la Addis Abeba, se des
chide Conferința șefilor de state 
membre ale Organizației Uni
tății Africane ■— a șasea de la 
înființarea, în 1963, a organiza
ției. Rezultatele precedentelor 
întîlniri au fost apreciate ca mo
deste, dar observatorii consideră 
că actuala conferință se va ține 
sub auspicii mai favorabile. Din 
partea marii majorități a celor 
41 de state membre ale Orga
nizației se exprimă dorința de a 
depăși cadrul discuțiilor și a se 
trece la acțiuni care să favori
zeze rezolvarea marilor probleme 
ce frămîntă continentul negru. „Vocea Africii trebuie să aibă o pondere mai mare pe arena internațională" — declara recent 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 
referindu-se la tendințele ce se 
fac simțite în viața Africii.

In acest spirit s-au desfășurat 
timp de o săptămînă în capitala 
etiopiană lucrările Consiliului 
Ministerial al O.U.A., în cadrul 
cărora miniștrii de externe au 
pregătit documentele de lucru 
ale actualei reuniuni. Ordinea de 
zi a cuprins nu mai puțin de 
25 de puncte, între care probleme 
politice, economice, sociale, fi
nanciare, culturale, repartizate pe 
trei comitete (politic, administra- 
tivo-financiar și pentru colabora
rea iriterafricană).

Războiul fratricid din Nigeria 
va avea din nou prioritate în ca
drul dezbaterilor ce încep azi. 
Participarea la întîlnire a șefului 
statului nigerian, generalul Ya- 
kubu Gowon, anunțată de radio 
Lagos, trezește noi speranțe 
privire la posibilitatea închei 
conflictului.

Un spațiu nu mai mic va reține 
în cadrul lucrărilor discutarea 
problemelor mișcării de elibe
rare națională, în special din co
loniile portugheze, și ale luptei 
împotriva apartheidului. Dezbate
rile la acest capitol se anunță 
aprinse, între altele, datorită ten
dințelor divergente manifestate 
la ultimele întruniri și care nu 
s-au atenuat. Actuala conferință 
va încerca din nou să realizeze o 
apropiere între cei care susțin 
necesitatea unui ajutor material 
acordat mișcărilor de eliberare 
coordonat cu acțiuni diplomatice 
pe plan african fi internațional 
și aceia care, ca, de pildă, statul 
Malawi, sînt tentați să accepte 
prezența „puterii albe“ în sudul 
continentului «in așteptarea unor 
circumstanțe mai favorabile».

Alte probleme ce vor fi dezbă
tute și asupra cărora Consiliul 
Ministerial a căzut de acord se 
referă la convocarea primei con
ferințe africane pentru problema 
comunicațiilor, organizarea pri
mului tîrg african, colaborarea 
țărilor africane cu Comisia 
O.N.U. pentru Africa și cu 
unctad:

Situația in curs 
de normalizareTRIPOLI 8 (Agerpres). — După cum a anunțat postul de radio Tripoli, durata restricțiilor de circulație din capitala Libiei a fost redusă joi seara cu 6 ore.Un reprezentant al Consiliului revoluției al Libiei a declarat unui corespondent al ziarului „Al Ahram“ că încercările regelui Idris de a se întoarce în Libia cu sprijinul militar din afară au eșuat. „Republica Libia, a precizat el, urmărește cu a- tenție toate încercările de a restaura regimul reacționar în țară și este hotărîtă să le anihileze".Postul de radio Tripoli a anunțat, de asemenea, că unitățile de infanterie și blindate care s-au deplasat în direcția Bengazi și-au îndeplinit misiunea întărind poziția Consiliului revoluționar în această regiune a țării.Pe de altă parte, agenția M.E.N. transmite că pe întregul teritoriu al Libiei, inclusiv la Bengazi domnește calmul. La rîndul său, agenția France Presse relatează că Mohieddin Fekini, fostul prim-ministru regal al Libiei, a anunțat presa că a trimis, „de undeva din Europa", Consiliului revoluției din Libia un mesaj prin care afirmă sprijinul său deplin față de noul regim.

Personalități ale vieții 
economice americane cer

DESFIINȚAREA
UNOR RESTRICȚII 

IN COMERȚUL 
INTERNAȚIONAL

D. P.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a părăsit vineri New 
York-ul cu destinația Addis 
Abeba, unde va participa la 
reuniunea la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — Comitetul pentru dezvoltarea economică din S.U.A., organism din care fac parte 200 de industriași și cadre didactice economice de frunte din Statele Unite, a cerut eliminarea tuturor restricțiilor comerciale externe netarifare și încheierea grabnică a unui acord internațional prin care să fie interzise orice restricții cantitative în schimburile comerciale, inclusiv așa numitul „control voluntar" a.l exporturilor. Declarația subliniază că G.A.T.T. (Acordul general pentru tarife și comerț) trebuie să realizeze un acord internațional prin care să nu se mai permită Instituirea unor restricții cantitative în domeniul schimburilor comerciale și să nu mai aprobe impunerea unor asemenea restricții de către țările avansate ca un mijloc de restabilire a poziției balanțelor lor de plăți.Potrivit relatărilor agenției Associated Press, această declarație a fost adoptată cu numai 10 zile înaintea începerii convorbirilor japono- americane destinate impunerii unui „control voluntar" al exporturilor japoneze de textile în Statele Unite.

Al XXIV-lea congres al Alianței Cooperatiste Inter
naționale (A-c-L)> la care au luat Part0 Peste 450 de delegat* reprezen- tînd 83 de organizații cooperatiste din 43 de țări, a avut loc între 1—4 septembrie la Hamburg. Din partea Republicii Socialiste România la congres au participat Constantin Mateescu, președintele CENTROCOOP, și Ilie Alexe, președintele UCECOM.

0 nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu în 
Coreea a avut '°° 'a PanmunJ°n> anunță Agenția centrală telegrafică coreeană. Cu acest prilej, partea coreeană a protestat pe lîngă reprezentanții S.U.A. în legătură cu continuarea provocărilor militare ale trupelor americane și sud-coreene în zona liniei de demarcație, precum și în legătură cu introducerea de armament în zona demilitarizată. Reprezentantul R.P.D. Coreene a cerut S.U.A. să pună capăt acțiunilor provocatoare din zona demilitarizată și să retragă tot armamentul introdus îh mod ilegal în a- ceastă zonă.

dezbătut o serie de probleme importante, printre care bugetul pe noul an financiar 1969—1970 și relațiile ne- palo-indiene. In total sesiunea a adoptat 18 proiecte de legi și șase rezoluții.
Ministrul afacerilor exter

ne al Japoniei, Kiichi Aichi, care se află într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică, a avut vineri o întrevedere cu Vasili Kuznețov, prim- locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. Cu acest prilej, menționează agenția TASS, au fost discutate problemele dezvoltării relațiilor sovieto-japoneze și probleme internaționale de interes comun.
din Iran șiSpecialiști

Turcia urmeaza sa se întîlnească în curînd pentru elaborarea planurilor unei conducte petrolifere, în lungime de 1 700 km, cu un debit de 900 000 de barili pe zi, care să lege Golful Persic de Marea Mediterană.
Primul ministru al Sue

diei, Tage Erlander, i primit vineri o delegație guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, condusă de Nguyen Van Kha, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care se află într-o vizită în această țară. Cu acest prilej au fost discutate aspecte privind colaborarea economică dintre cele două țări, precum și unele probleme de interes reciproc.
0 delegație economică a 

Republicii Arabe Unite a PIe- cat spre Washington, pentru a încheia un acord cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. B.I.R.D. urmează să acorde R.A.U. un împrumut de 26 milioane de dolari. Membrii delegației R.A.U. vor avea, de asemenea, convorbiri cu reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional, cărora le vor solicita concursul la realizarea unor proiecte egiptene de îmbunătățire a sistemului de căi ferate.
Cea de-a 14-a sesiune a 

Panchay aiului Nepalului (parlamentul țării) și-a încheiat lucrările după ce timp de 80 de zile a

zacții de export cu țările Commonweal thului.
Ambasadorul Statelor U- 

nite în Brazilia, Charles El- 
brick, a fost răpit joi la Rio de Janeiro de un grup de persoane necunoscute, transmite agenția A.P., citind declarația unui purtător de cuvînt al ambasadei americane. într-un comunicat oficial, junta militară braziliană a anunțat că a acceptat condițiile puse de grupul ce a răpit pe ambasadorul S.U.A. în Brazilia, în vederea eliberării acestuia. Ele prevăd eliberarea în termen de 48 de ore a 15 deținuți politici care să fie transportați cu un avion în Algeria, Chile sau Mexic.

IRLANDA DE NORD

încordarea persista

Vaclav Pleskot, secretar d* stat în Ministerul Afacerilor Externa al Cehoslovaciei, care se află în vizită oficială în Danemarca, a avut întrevederi cu primul ministru Hilmar Baunsgaard și cu ministrul de externe, ' Poul Hartling. Poul Hartling a acceptat invitația de a face o vizită în Cehoslovacia la o dată care va fi stabilită ulterior.
0 delegație condusă de 

Zoltan Komocsin, membru d Biroului Politic, secretar al C.C. ol P.M.S.U., a plecat într-o vizită la Paris, la invitația C.C. al P.C. Francez, anunță agenția M.T.I.

Un grup de experți • fos‘ desemnat de către secretarul general a! Consiliului Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), Manuel Perez Guerrero, pentru examinarea repercusiunilor recentei evoluții a situației financiare, îndeosebi în cadrul sistemului monetar interoccidental, asupra țărilor în curs de dezvoltare.
Valoarea exportului un

gar către Anglia * crescut în perioada 1964—1968 de la 12,7 la 18,1 milioane lire sterline, iar valoarea achizițiilor ungare de mărfuri din Anglia — de la 16,2 la 20,9 milioane lire sterline, anunță ziarul „Magyar Hirlap". Totodată, Ungaria încheie, prin mijlocirea firmelor britanice, tran-

Reducerea programului 
de construcții federale cu 
75 la sută a fost hotărîtă de președintele S.U.A., Nixon, în cadrul unei serii de măsuri drastice împotriva inflației. El a declarat că dacă administrațiile statelor nu vor lua măsuri similare, va fi nevoit să restrîngă creditele federale.

Aproximativ 25 000 mun
citori, care au Participat la acțiuni economice revendicative, au fost con- cediați de întreprinderile „Fiat".

Albert Lee Garnick,în vîrstă de 50 de ani, căruia i se efectuase zilele trecute transplantul unui plămîn prelevat de la un tînăr de 17 ani, a încetat din viață joi seara. După cum 
s-a constatat în urma autopsiei făcute, moartea n-a fost cauzată de fenomenul respingerii

37 de picturi și desene va
loroase, evaluate la 30 milioane 
lire italiene, printre care cîteva 
lucrâri de Picasso, au fost 
recuperate de poliția italiană, la 
mai pujin de aouă săptămîni de 
la dispariția lor dintr-o expozifie 
din Milano. Au fost arestate trei 
persoane care, se crede, fac 
parte din banda internafională 
specializată în furtul de obiecte 
de artă.

0 conferință consacrată riscurilor la care sînt expuse avioanele cu reacție din partea... păsărilor, la care participă aproape 100 de delegați din 13 țări, se desfășoară la Kingston, provincia canadiană Ontario. Conferința prilejuiește examinarea problemelor iegate de detectarea păsărilor prin instalațiile radar, dispersarea lor cu mijloace chimice și depistarea resturilor păsărilor în motoarele cu reacție ale avioanelor.

BELFAST 5 (Agerpres). — Sta
rea de spirit în rîndul comunită
ților protestantă și catolică din Ir
landa de nord continuă să fie în
cordată. O locuință din cartierul 
catolic Bogside din Londonderry a 
fost incendiată în urma unor bom
be improvizate, aruncate de necu- 
noscuți. Autoritățile militare bri
tanice au trecut la înlăturarea ba
ricadelor pe care extremiștii pro
testanți le-au ridicat miercuri di
mineața pe colina Donegal Road 
din Belfast. Intervenția militari
lor — a precizat un purtător de

cuvînt al acestora — a avut loc 
ca urmare a dorinței guvernului 
de Ia Belfast de a se asigura li
bera circulație pe principalele căi 
rutiere ale Irlandei de nord. în
tr-un comunicat al poliției, dat 
publicității în dimineața zilei de 
vineri, se arată că soldații brita
nici și forțele de poliție au înlă
turat toate baricadele de pe ar
terele principale ale Belfastului. 
In fotografie: Străzi din centrul 
orașului Belfast baricadate cu au
tomobile, înainte de intervenția 
militarilor britanici și a forțelor de 
poliție.„ATENȚIUNE: COPII!"

Ar fi fost indicat ca 
binecunoscuta inscripție 
de pe parbrizul mașini
lor care transportă co
pii, menită să averti
zeze că trebuie manifes
tată o atenție deosebită 
față de tinerele vlăs
tare, să apară și pe 
străzile orașelor irlan
deze unde tulburările 
se țin lanț. De data a- 
ceasta, ea ar putea să 
atragă atenția trupelor 
britanice care fac „or
dine"1. Acestea recurg 
adesea la gaze toxice 
pentru a împrăștia pe 
participanții la ciocni
rile de stradă. Dar pro

cedeul a făcut victime 
printre copii. Personalul 
medical din London
derry, Ulster fi in spe
cial Bogside este alar
mat. In ultima vreme, 
spitalele au fost asal
tate de micii pacienți 
care se plîng de afec
țiuni intestinale — re
zultat întîrziat al intoxi
cației cu gaze de luptă. 
In unele cazuri s-au 
înregistrat victime din 
cauza abandonării ne
glijente a materialului 
toxic de luptă pe dife
rite artere irlandeze.

Cadrele medicale au 
constatat că aceste gaze

au efecte dăunătoare a- 
supra a diferite funcții 
vitale ; s-au produs fi 
afecțiuni pulmonare. 
Prin aceasta au fost in
firmate pretențiile unor 
firme specializate în ar
mament chimic cum că 
produsele lor sînt ino
fensive fi au un efect 
trecător.

„Incidentul* actuali
zează necesitatea efor
turilor pentru renunța
rea definitivă, de către 
toate statele, la arme 
chimice fi, în genere, 
la orice arme de exter
minare în masă.

S. B.

încheierea Conferinței anuale a sindicatelor britanice
1PORTSMOUTH 5 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat la Portsmouth, lucrările Conferinței anuale a sindicatelor britanice (T.U.C.), la care au participat 1 000 de delegați, reprezen- tînd 155 de mari sindicate. Cele cinci zile de dezbateri au prilejuit o serioasă confruntare a politicii economice laburiste cu mișcarea sindicală. Delegații prezenți la Portsmouth au arătat că politica economică laburistă este în impas și au cerut aplicarea unor metode bazate pe o expansiune internă și nu pe deflație, pentru a se ajunge la redresarea dorită.

Observatorii politici consideră că, tn urma dezbaterilor de la Portsmouth, se pot trage două concluzii esențiale. Prima o constituie faptul că majoritatea membrilor T.U.C. nu este dispusă să-și sacrifice revendicările legitime de dragul solidarității cu Partidul laburist, în ciuda apropierii alegerilor generale. Cea de-a doua concluzie constă în aceea că „stînga a ieșit considerabil întărită dintr-un congres pe care l-a dominat", după cum subliniază agenția Franca Presse.
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