
I

Anul XXXIX Nr. 8183
||| ■ |||H||| | |||l||||HWI

PRIMIRI IA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele federal 
al Republicii Austria,

Joi 11 septembrie 1969 6 PAGINI - 30 BANI

SARCINI DE MAXIMĂ URGENȚĂ

ÎN AGRICULTURĂ:

• RECOLTAREA LA TIMP 
și FĂRĂ PIERDERI
• Intensificarea pregătiri
lor pentru ÎNSÂMÎNȚĂRILE 
DE TOAMNĂ
® Strîngerea și depozitarea 
TUTUROR FURAJELOR

In această perioadă, oamenii 
muncii din agricultură au de efec
tuat un mare volum de lucrări de 
maximă urgență și însemnătate. 
Este vorba, în primul rînd, de 
strîngerea recoltei de porumb, 
floarea-soarelui, cartofi, sfeclă de 
zahăr, legume, fructe, de însiloza- 
rea uriei cantități de aproape 7 
milioane de tone de furaje. Tot
odată, trebuie intensificate pregă
tirile pentru însămînțările de 
toamnă și, în mod deosebit, cele 
necesare pentru semănatul griului. 
De modul cum sînt organizate și

AU ÎNCEPUT
-LUCRĂRILE

LA BARAJUL 
LEȘUL (BIHOR)

Pe șantierul hidroenergetic 
Leșul, județul Bihor, au fost 
deschise noi lucrări de bază. 
Astfel, au început, primele 
lucrări de excavare la vatra 
viitorului baraj, în spatele 
căruia se va forma un lac de 
acumulare cu un volum de 
26 milioane m.c. apă. Barajul 
va avea o înălțime de 60 m 
și o lungime de 180 m la 
coronament. Au început, de 
asemenea, lucrările din fron
tul amonte la galeria de eva
cuare a apelor.

Construcția este menită să 
regularizeze și să asigure 
dublarea debitului minim de 
apă pe Crișul Repede. Va fi 
rezolvată astfel problema 
alimentării cu apă a orașu
lui Oradea și a altor locali
tăți din Cîmpia bihoreană. 
Totodată, se creează posibi
litatea irigării a 10 000 ha, 
precum și a amenajării unei 
suprafețe de 2 600 ha de 
eleștee.

(Agerpres)

repartizate forțele și mijloacele de 
muncă din agricultură, de sprijinul 
pe care-1 acordă organele de partid 
și de stat depinde înfăptuirea mul
tiplelor sarcini în acest important 
sector al economiei naționale'.

O importanță deosebită are în 
aceste zile pregătirea condițiilor 
pentru obținerea unei recolte bo
gate de grîu în anul viitor. în a- 
cest scop, comitetele județene de 
partid trebuie să ia măsuri pen
tru mobilizarea organelor agricole, 
a organizațiilor de partid, a tu
turor lucrătorilor din agricultură 
pentru însămînțarea întregii su
prafețe prevăzute în planul de 
stat, pînă cel tîrziu la 15—20 oc
tombrie. Din datele de care dis
punem rezultă că, pînă la 8 sep
tembrie, s-au efectuat pregătiri 
pentru însămînțările de toamnă pe 
17 Ia sută din suprafețele prevă
zute în întreprinderile agricole de 
stat și pe 21 Ia sută în cooperati
vele agricole. In vederea intensi
ficării pregătirilor pentru însă- 
mînțare este absolut necesar ca să 
fie luate fără întîrziere măsuri 
pentru eliberarea, cu prioritate, a 
terenurilor destinate griului și al
tor culturi de toamnă, fertilizării 
și pregătirii patului germinativ în 
mod ireproșabil. Este necesar să se 
acționeze cu maximum de discer- 
nămînt pentru aplicarea recoman
dărilor făcute la Consfătuirea pe 
țară consacrată culturii griului, 
pentru efectuarea la timp și de 
cea mai bună calitate a tuturor

lucrărilor de însămînțare a celor
lalte culturi de toamnă. Este deo
sebit de important ca, pînă la 15 
septembrie, Consiliul Superior al 
Agriculturii și direcțiile, agricole 
județene să asigure sămînța de 
grîu corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ și în cantitățile ne
cesare pentru toate unitățile.

Acum și în perioada următoare 
este nevoie ca președinții coopera
tivelor agricole, inginerii din aces
te unități să manifeste maximum 
de exigență la recepționarea fie
cărei lucrări efectuate de între
prinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii. Este în interesul fie
cărei cooperative agricole ca lucră
rile de pregătire a terenului și de 
semănat să se facă la un nivel ca
litativ ridicat. Sub nici un motiv 
să nu fie admise lucrări de slabă 
calitate. Atunci cînd se constată 
asemenea situații, să se procedeze 
la imputarea valorii lucrărilor ce
lor ce se fac vinovați și să se ia 
măsuri pentru refacerea lor ime
diată. Direcțiile agricole și uniu
nile cooperatiste județene au dato
ria să exercite un control perma
nent, în toate' cooperativele agri
cole, asupra modului în care se 
execută lucrările de pregătire a 
terenului și însămînțare a cereale
lor de toamnă, să ia toate măsurile 
pentru aplicarea în mod diferen
țiat a metodelor agrotehnice, în 
funcție de condițiile fiecărei zone 
și ale fiecărei parcele de teren.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul lan E. Kalnberzin Franz Jonas,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit miercuri dimi
neața pe tovarășul Ian E. Kaln
berzin, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Letone, 
vicepreședinte al Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S., care 
se află la odihnă în țara noastră 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La primire a fost de față A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Președintele
Parlamentului finlandez

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri la amiază pe Vieno Jo
hannes Sukselainen, președintele 
Parlamentului finlandez, care se 
află în țara noastră, la invitația Bi
roului Marii Adunări Naționale,

pentru a-și petrece o parte din va
canță.

La primire au luat parte Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, și Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire ■ care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul R. P. Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, miercuri 10 sep
tembrie, pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii

Populare Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Un grup de redactori 

ai Televiziunii elvețiene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit miercuri la 
amiază un grup de redactori ai Te
leviziunii elvețiene, condus da

Franțois Enderlin, care se află în 
țara noastră în vederea realizării 
unui film despre România.

în cadrul convorbirii, ziariștilor 
elvețieni le-a fost acordat un in
terviu filmat.

(Agerpres)

UN ADEVĂR ELEMENTAR:

Mărfurile sînt destinate consumatorilor, 
nu stocurilor din depozite!

sosește azi
in țara noastră
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește în țara noastră, 
într-o vizită oficială, președintele federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas.

Franz Jonas 
s-a născut la 4 
octombrie 1899, 
la Viena, fiind 
unul din cei 8 
copii ai unei fa
milii de munci
tori. A urmat 
cursurile Școlii 
profesionale de 
arte grafice, pre- 
gătindu-se pen
tru meseria de 
tipograf. Mobili
zat în 1917 în 
armata austro- 
ungară a fost 
trimis să lupte 
pe frontul rus 
și italian, iar la 
sfîrșitul războiu
lui a făcut parte 
din miliția popu
lară, participînd 
la luptele de a- 
părare din Va
lea Lavant în 
Carintia.

Intre 1919 și 
1932 a practicat 
meseria de tipo
graf și corector, 
începînd în ace
lași timp să mi
liteze în mișca
rea sindicală și
în Partidul So
cial Democrat. A urmat cursurile 
Școlii superioare muncitorești din 
Viena. unde a studiat științele po
litice, economia națională, istoria 
și geografia economică.

Intre 1932—1934 a fost secretar 
al organizației Partidului Social 
Democrat din Floridsdorf, unul 
dintre cartierele industriale ale 
Vienei. în 1935 a fost arestat pen
tru participare la Conferința ile
gală a Socialiștilor Revoluționari 
de la Briinn și acuzat de înaltă 
trădare. După un an de detențiu
ne, în urma cunoscutului proces 
intentat socialiștilor, Franz Jonas 
a fost eliberat dm lipsa unor pro
be suficiente. Cîtva timp nu a mai 
găsit de lucru; în anul 1938 s-a 
angajat din nou ca zețar într-o 
tipografie, apoi lucrează ca func
ționar la o fabrică de locomotive.

Imediat după, eliberarea Vienei, 
în 1945, Franz Jonas a început să 
lucreze în cadrul unei primării de 
sector din Viena, iar un an mai 
tîrziu a fost numit primarul sec
torului Floridsdorf, în cadrul ad
ministrației municipale a Vienei. 
Din 1948 îndeplinește funcții de 
consilier municipal. In iunie 1951, 
Franz Jonas a fost ales primar și 
guvernator al orașului Viena.

în fruntea Consiliului municipal 
al capitalei Austriei, Franz Jonas 
s-a dovedit un bun organizator, 
un administrator dinamic. El a fost 
inițiatorul și apoi a condus reali
zarea unui vast program de con
strucții de locuințe, școli și spitale, 
de străzi, poduri și de moderni
zare a orașului; el a pus, de ase
menea, accent pe dezvoltarea rela
țiilor Vienei cu marile orașe ale 
lumii. Franz Jonas a fost primar 
al capitalei timp de 14 ani. Din 
cei 170 de primari pe care i-a avut 
acest oraș, începînd din anul 1282,

numai 4 au mai exercitat această 
funcție un timp mai îndelungat.

Din 1951 și pînă în 1953, Franz 
Jonas a fost membru al Con
siliului Federal al Austriei și 
apoi, pînă la alegerea sa în înalta 
funcție de președinte federal al 
Republicii Austria, a fost deputat 
al Consiliului Național Austriac. 
A fost președinte al Federației O- 
rașelor Austriece, membru al Co
mitetului Executiv al Federației 
internaționale a administrațiilor 
municipale și președinte al Comi
tetului european al acestei organi
zații. Franz Jonas este cetățean de 
onoare al Vienei.

La 23 mai 1965, a fost ales Pre
ședinte Federal al Republicii Aus
tria. în fruntea statului, el pro
movează consecvent o politică de 
pace și neutralitate, de conlucrare 
și cooperare activă cu toate statele 
lumii, indiferent de regimul lor 
politic sau economic, de relații în
temeiate pe egalitate și respect re
ciproc.

Vizita pe care președintele fe
deral al Republicii Austria o în
cepe astăzi în România se înscrie 
în contextul bunelor relații exis
tente între cele două țări. Relațiile 
româno-austriece cunosc în prezent 
o dezvoltare fructuoasă, o colabo
rare prietenească, favorabilă in
tereselor ambelor popoare. în ul
timii ani, relațiile economice și 
culturale între România și Aus
tria evoluează cu succes, ambele 
state manifestîndu-și dorința re
ciprocă pentru dezvoltarea multi
laterală a acestor relații.

Animat de sentimente de stimă 
și prietenie pentru poporul aus
triac, poporul român urează pre
ședintelui federal Franz Jonas un 
călduros bun sosit pe pămîntul 
României.

BUN VENIT PREȘEDINTELUI AUSTRIEI!

La posturii® 

de radio 
și televiziune 
Azi, 11 septembrie, în 

jurul orei 11, posturile 
noastre e’e radii® și tele
viziune vor transmite în 
direct sosirea în Capita
lă a președintelui fede
ral al Republicii Austria, 
Franz Jonas.

Relația dintre producător ți consu
mator a evoluat permanent, industria 
producătoare de bunuri căutînd să 
se adapteze solicitărilor pieței. 
Vechea concepție, potrivit căreia 
întîi se fabrică produsul și după a- 
ceea se constată în ce măsură este 
sau nu necesar, a fost. în general, 
abandonată Studiul pieței, mai mult 
decît oricînd, trebuie să stea la baza 
întregii producții destinate populației. 
Prin poziția sa, comerțul este 
acela care captează părerile cumpă
rătorilor și le face cunoscute furni
zorilor săi din industrie, sesizează go
lurile ce trebuie acoperite cu mărfuri 
de o anumită factură, îi sprijină pe 
partenerii săi în orientarea de pers
pectivă în ce privește creația. La 
rîndul ei, Industria are tot interesul 
să-și plece urechea la dezideratele 
comerțului pentru a obține comen
zile necesare organizării unei activi
tăți eficiente și. prin mijloacele pro
prii. să prospecteze piața.

Așa cum ne relata tovarășul Nico
lae Enea, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, s-au organizat o serie 
de acțiuni comune în domeniul crea
ției, al schimbului de informații în 
ce privește documentația din străină
tate, al studiului cererii etc. Interlo
cutorul ne-a vorbit apoi despre 
„canalele" prin care se transmit 
impulsurile dinspre comerț spre pro
ducători. „înainte de contractări, re

prezentanți ai diferitelor verigi ale 
comerțului studiază colecțiile noastre; 
observațiile făcute cu acest prilej 
sînt elemente.de orientare foarte uti
le pentru întreprinderi. Studiile, tes
tele pe care le întreprinde Institutul 
de conjunctură al comerțului servesc 
Ia formularea cererii, dar au o in
fluență importantă și asupra produc
ției în ultima vreme, pe lîngă con
tactele la nivelul ministerelor, au 
început să se practice, cu succes, dis
cuțiile libere între reprezentanții ba

strîngerea colaborării pentru atin
gerea scopului comun — produse pe 
gustul cumpărătorilor. Au intervenit 
modificări pozitive și în modul de 
conlucrare dintre cei do; parteneri : 
se încheie contracte mai precis for
mulate, cu termene de livrare care 
să permită formarea unui sortiment 
comercial minim, capabil să facă 
față vitezei de circulație mărite ; în
suși sistemul de contractare a fost 
mai bine adaptat cerințelor pieței î 
tîrgurile anuale dau posibilitatea vi

© Cum se transmit impulsurile dinspre comerț spre 
industrie © Numai bunele intenții nu sînt suficiente ® 

Efectele confruntărilor directe

zelor și cei al fabricilor — o cale 
considerabil scurtată de cunoaștere 
a părerij publicului Mai mult, unii 
producători, dornici să audă „în di
rect" ce spun cumpărătorii, merg în 
magazine și asistă la vînzare".

Dar. în ecuația aprovizionării popu
lației cu mărfuri, factorul comerț are 
un rol la fel de însemnat ca acela 
al producției Deci, care este părerea 
acestui factor ? Din discuția pe care 
am avut-o cu tovarășul Al. Grossman. 
director general în M.C.I., s-au des
prins aceleași concluzii cu privire la

ziunii de ansamblu a tot ceea ce se 
produce într-un anumit sector | la 
sortimente simple de mărfuri se vor 
extinde relațiile directe între fabrici 
și comerț în tot cursul anului. „Nu 
va mai fi o uniformitate de relații, 
ne-a spus, în încheiere, tovarășul di
rector general La fiecare grupă de 
produse se va aplica acea metodă 
care corespunde mai bine necesități
lor11

Toate bunele intenții, parafate de-o 
parte și de alta prin acte comune, 
nu au însă nici o valoare decît dacă

sînt aplicate în practică. Ne-am inte
resat, deci, cum se exercită influența 
comerțului asupra industriei și cu ce 
rezultate. Evident, pe producători îi 
interesează părerea comerțului în 
măsura în care ea o înglobează pe 
aceea a milioanelor de cumpărători 
pe care-i reprezintă. Acesta a fost 
sensul întrebării pe care am pus-o 
cîtorva factori de răspundere din 
Industria ușoară. Iată și răspunsurile 
primite :

— Comerțul exprimă doar o fă- 
rîmă din dezideratele publicului Au 
fost numeroase cazuri cînd ce nu a plă
cut comerțului, a plăcut cumpără
torilor. De obicei, se apreciază dacă 
ceea ce prezentăm e sau nu bine fă
cut Cît privește introducerea noului, 
influența comerțului e mai slabă 
(N. Enea, ministru adjunct în M.I.U.).

— Ne interesează, în cel mai înalt 
grad, părerea celui care ne cumpără 
produsele. Vrem să știm mai exact 
ce dorește publicul de la noi, cum 
să producem Mai mult ca oricînd. 
simțim nevoia unor sugestii provenite 
pe căi cît mai directe, dacă se poate 
chiar din unitățile cu amănuntul In 
prezent ni se spune că cutare sau 
cutare produs se vinde bine. Dar asta 
știm și noi. Perspectiva ne preocu-

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a Il-a)

începînd de astăzi și pînă miercu
rea viitoare, țara noastră are ca 
oaspete pe președintele federal al 
Austriei. Franz Jonas, care, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
face o vizită oficială în România. 
Poporul român întimpină cu adîncă 
considerație și deplină cordialitate pe 
înaltul oaspete, primul președinte al 
Austriei care vizitează România, pre
cum și persoanele care-1 însoțesc.

Relațiile dintre poporul român și 
poporul austriac au rădăcini adinei: 
pe lîngă schimburile economice, fa
vorizate de calea de apă a Dunării 
ce scaldă ambele țări, s-au dezvol
tat intense legături culturale.

Exprimînd dorința comună a celor 
două țări și popoare spre apropiere 
și mai bună înțelegere reciprocă, ra
porturile româno-austriece cunosc, în 
prezent, o dezvoltare fructuoasă, con
tinuu ascendentă. îndeosebi în ulti
mii ani — prin lărgirea cadrului ju
ridic al relațiilor bilaterale, ca ur
mare a încheierii de acorduri și în
țelegeri oficiale în diferite domenii — 
schimburile economice și culturale 
dintre țările noastre s-au amplificat 
și diversificat. Astfel, volumul schim
burilor comerciale a crescut în anul 
1968 de peste două ori și jumătate 
față de anul 1961. S-a intensificat, de 
asemenea, cooperarea economică și 
industrială, noi posibilități fiind des
chise pe acest drum prin acordul de 
cooperare industrială, economică și 
tehnică între cele două țări, înche
iat anul trecut. S-au extins relațiile 
culturale și consulare.

Realizările pozitive obținute în do
meniul schimburilor economice și 
culturale româno-austriece sînt ne
mijlocit legate de intensificarea con
tactelor personale între factorii de 
răspundere ai celor două state, pre
cum și de alte întilniri și convorbiri 
oficiale la diferite niveluri. Pe aceas
tă linie s-a înscris vizita în Austria în 
1965 a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și vi
zita în România. în 1967, a cancelaru
lui Austriei, Josef Klaus. Cele două 
țări și-au intensificat totodată conlu
crarea și colaborarea pe plan inter

național, în cadrul O.N.U. și al altor 
organisme internaționale.

După cum este bine cunoscut, dez
voltarea colaborării internaționale, a 
relațiilor multilaterale dintre state, 
reprezintă o necesitate obiectivă, un 
imperativ major al lumii contempo
rane. Profund atașată idealurilor pă
cii, România socialistă situează în 
mod statornic în centrul politicii sale 
externe prietenia și alianța cu ță
rile socialiste frățești. Totodată, 
România depune eforturi multiple 
pentru traducerea în viață a princi
piilor coexistenței pașnice, pentru 
normalizarea și extinderea relațiilor 
cu toate statele, indiferent de orin- 
duirea lor socială pe baza principii
lor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și ex
terne ale statelor, avantajului re
ciproc — principii de natură să asi
gure dezvoltarea unor raporturi nor
male între state. Dezvoltîndu-și le
găturile cu celelalte state, țara noas
tră este un participant activ la dia
logul internațional, intensifică necon
tenit contactele între factorii de răs
pundere ai statelor, își aduce con
tribuția la destinderea și înțelegerea 
dintre țări și popoare. Vizita preșe
dintelui Austriei în România se în
scrie astfel ca o acțiune concretă — 
în cadrul contactelor largi stabilite 
între statele europene — menită să 
faciliteze dezvoltarea destinderii și a- 
propierea între țările de pe conti
nent, să influențeze pozitiv coope
rarea internațională, pacea și secu
ritatea în Europa și în lume. Româ
nia și Austria, împreună cu celelalte 
popoare ale lumii, pot conlucra rodnic 
pentru îmbunătățirea continuă a cli
matului politic între statele europe
ne, pentru întărirea păcii în lume.

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că vizita pre
ședintelui Franz Jonas în România, 
convorbirile între cei doi șefi de 
state vor avea rezultate pozitive, fă- 
cînd și mai fructuoasă colaborarea pe 
multiple planuri dintre România și 
Austria. In acest spirit ea adresea
ză înaltului oaspete și persoanelor 
care-1 însoțesc un călduros bun sosit 
în țara noastră.

elemente.de
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particular ?
Ne adresăm conducerilor de 

unități economice și instituții : 
cum sint folosite mașinile pro
prietate de stat ? Se ține o evi
dență a curselor și a consumului 
de carburanți ? întrebarea este 
legitimă. Aflăm, din surse si
gure, că în jurul Gării de Nord, 
din Capitală, roiesc la anumite 
ore (în special noaptea) autotu
risme ale unor întreprinderi și 
instituții ; în piețele comerciale, 
de asemenea. Șoferii respectivi 
lucrează la stat — sau sint cu 
munca Ia... domiciliu ? Obiceiul 
de căpătuială s-a extins pină 
și la autobaze. La un control 
inopinat, în autobuzul D.R.T.A. 
Iași care circula pe ruta Iași- 
Botoșani (conducător auto Ale
xandru Zavate) âu fost găsiți 
17 pasageri fără bilete — dar 
care achitaseră șoferului-încasa- 
tor, costul transportului. Ce-i 
de făcut pentru ca mașinile "s 
meargă... ca pe roate ? Să 
dăm de-a-ndăratelea 7

sa 
le

!

Pică pară
malaiata...

O nouă dovadă că unii func
ționari însărcinați cu verifica
rea actelor nu studiază atent au
tenticitatea documentelor ce le 
sint prezentate. La întreprinde
rea pentru lucrări hidrotehnice, 
din Capitală s-a angajat, ca in
giner mecanic, Mihai Manea. O 
verificare ulterioară (după ce 
noul inginer apucase să încaseze 
vreo șase-șapte salarii !) a dove
dit că diploma sa era falsă. Ba 
chiar un fals dintre cele mai 
grosolane. Dovadă — ștampila 
Institutului politehnic din Bra
șov era înlocuită cu... efigia unei 
monede de 1 leu. (Escrocul a- 
vea și simțul umorului !). Cum 
să calificăm vigilența funcționa
rilor prin miinile cărora a tre
cut „diploma" in cauză ? Jude
cind in specificul „confuziei", 
s-au făcut nu de 1 leu, ci de 
două parale !

I Buletinul
j dumneavoas
I trăi

Un fapt în aparență minor : 
în luna august, 45 000 de per
soane locuiau ,,incognito" în Ca
pitală. în majoritate — „rude 
de la țară", care nu considera
seră că este necesar să mai 
treacă și pe la Biroul de evi
dență a populației. Problema 
comportă două aspecte : 1. — se 
creează în mod artificial greu
tăți în evidența populației, cu 
toate consecințele ce decurg din 
aceasta și 2. — nefiind înregis
trați în cartea de imobil, cresc 
cheltuielile de întreținere ale ce
lorlalți locatari, obligați astfel 
să le suporte pe nedrept. Fapt 
pentru care am încheiat prezen
tul proces-verbal de contraven
ție...

Secret, dar. 
la vedere ?

După cum se știe, întreprin
derile și instituțiile posedă, in
tre altele și documente strict se
crete. Păstrarea și manipularea 
lor este reglementată prin in
strucțiuni precise. Sint respec
tate peste tot aceste severe in
strucțiuni ? Vn control recent, e- 
fectuat de lucrători din organele 
Consiliului Securității Statului a 
scos în evidentă multe cazuri de 
iresponsabilitate tată de aceste 
documente. Bunăoară, la uzina 
„Autobuzul", la Șantierul naval 
Oltenița,' la Trustul de extrac
ție București, ca și în alte între
prinderi și instituții s-au consta
tat grave neglijente in păstra
rea și asigurarea actelor secrete. 
Retine atenția faptul că o ase
menea situație există pină și in 
sectoare de concepție-proiectare. 
Cu aceste lucruri nu se glumeș
te ! Neglijenta in păstrarea se
cretului de stat poate aduce 
mari prejudicii intereselor 
nerale.

ge-

între ei, 
„Cavalerii64 î

dinS-a creat obișnuința ca, 
lipsă de spațiu de depozitare, 
unele întreprinderi legumicole 
să-și lase o parte din mărfuri 
în custodie, la furnizori. Lucru 
normal în relațiile comerciale. 
Anormal este felul în care, une
ori, sint păstrate aceste mărfuri. 
Consemnăm aceasta pentru că, 
nu o dată, mărfurile devin pro
duse ale nimănui și, ca atare, 
se depreciazg. S-a încetățenit o 
optică ciudată : beneficiarul nu 
le îngrijește pentru că nu le are, 
chipurile, îndeaproape ; furnizo
rul — nici atît — deoarece, vezi 
doamne, le-a vîndut de mult. Ur
marea ? Numai la Stațiunea a- 
gricolă experimentală din Su
ceava s-au degradat, în acest 
fel, legume în valoare de 
1 700 000 lei. Acum, atît benefi
ciarul cît și furnizorul, aruncă 
vina unul asupra celuilalt. Așa și 
este. Amîndouă părțile au drep
tate să se acuze și să se scuze. 
Doar de ce ar fi dumnealor 
„cavaleri" pe spezele statului 
(și pe ghiveciul consumatorului) 
— asta nu pricepem !

Rubrică realizată de :

cu
„Scînteii

Ștefan ZIDÂRITA
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

CIND E LEGI 
(clară)

NU M A I E
TOCMEALĂ!

„Unde-i lege nu-i tocmeală" — 
sună proverbul. Numai că, uneori, 
în practică, datorită redactării necla
re. incomplete, imperfecte, a legii, 
se ajunge ca aceeași dispoziție a 
legii să fie interpretată diferit chiar 
de organele care trebuie să o apli
ce. Aceasta produce o serie de com
plicații, de perturbări în viața so
cială, ce nu mai pot. fi remediate 
decît fie prin modificarea ori com
pletarea legii, fie prih elaborarea 
unor instrucțiuni și decizii de îndru
mare ale plenului Tribunalului Su
prem Și, oricît de judicioase ar fi 
îndrumările respective, ele în mod 
fatal se efectuează cu întîrziere ; pe 
de altă parte, au fost cazuri în care 
aceeași lege a fost diametral odus 
interpretată. în răstimp de cîțiva ani, 
chiar de plenul Tribunalului Su
prem.

Pentru a ilustra cele de mai sus, 
vom da unele exemple spicuite din 
legislația recentă. Codul Penal — 
intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969 
— prevede că infracțiunile de dela
pidare, furt sau păgubirea avutului 
obștesc etc., se pedepsesc mai aspru 
dacă au „consecințe grave" ori „deo
sebit de grave". Codul a simțit ne
voia să precizeze aceste noțiuni. Dar 
„precizarea" e neprecisă, deoarece 
se consideră că sîntem în prezența 
unor astfel de consecințe cînd infrac
țiunea a produs „pagube materiale 
mari" ori o stîn- 
jenire importantă 
a activității uni
tății păgubite etc. 
Dar de la ce va
loare încep „pa
gubele materiale 
mari" ? Codul nu 
mai explică. De 
aceea, după ce 
fiecare instanță judecătorească ori 
organ de urmărire penală a apre
ciat cum a crezut de cuviință cînd 
paguba e „mare", după cîțeva luni 
problema a fost tranșată printr-o 
decizie de îndrumare a plenului 
Tribunalului Suprem în sensul că 
paguba e mare dacă ea e evaluată 
la mai mult de 30 000 lei.

Nu discutăm dacă suma suslndica- 
tă corespunde întru totul vederilor 
legiuitorului și nici- dacă pe baza 
aceleiași dispoziții din Codul Penal 
nu se puteau considera drept pagu
be mari valori de 20 000 lei, 25 000 
lei, 40 000 lei, sau 50 000 lei etc. 
Esențial e altceva — și anume 
că era normal ca precizarea respec
tivă să fi fost prevăzută chiar în 
lege, nu stabilită printr-o decizie de 
îndrumare. Dar în exemplul amin
tit, sîntem încă în situația mulțumi
toare că „îndrumarea" a venit după 
4 luni (poate că s-a ajuns la această 
operativitate deoarece în cauzele 
privind infracțiunile — în dauna 
avutului obștesc, care au consecin
țe grave și deosebit de grave — jude
carea recursului e de competența 
Tribunalului Suprem, în timp ce în 
celelalte cazuri competența aparține 
tribunalului județean).

Alteori, îndrumările pot tntîrzia 
mai mult. Astfel, datorită incomple
tei și imperfectei redactări a unor 
articole ale legii 10/1969 — privind 
administrarea fondului locativ și re
glementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași — adoptate în 
mai 1968, s-a ajuns la o diversitate 
de soluții — total opuse — într-o se
rie de probleme esențiale și de apli
cație curentă, ceea ce a făcut ca le
gea în unele cazuri să nu se aplice, 
iar în altele, să se aplice diferit atît 
de către organele administrației de 
stat, cît și de către cele ale justiției. 
Pentru curmarea diversității de so
luții și opinii, la 31 iulie 1969 (deci, 
după mai mult de un an) a fost ne
cesar să se emită o decizie de în
drumare a plenului Tribunalului Su
prem. Nu e locul să discutăm aici 
soluțiile și motivarea acesteia. Ori
cum însă, faptul că a fost necesar, 
în legătură cu interpretarea a 5—6 
articole ale legii, să se emită o de
cizie de îndrumare de 25 de pagini 
dactilografiate, însemnează că le
gea a 1'ost incomplet și imperfect 
redactată.

Iată și un al treilea exemplu. Prin 
legea 26/1967. privind concediul de 
odihnă al angajaților (intrată în vi
goare la 1 ianuarie 1968), se prevede 
că salariații, cărora le încetează ac
tivitatea ca urmare a desfacerii con
tractului de muncă din anumite mo
tive (ce au la bază vina acestora), 
primesc „în primii 2 ani după reîn
cadrare" un concediu de odihnă doar 
de 15 zile, indiferent de vechimea 
lor în muncă. Redactarea acestui 
text — „în primii 2 ani după reîn
cadrare" — a. fost interpretată în 
trei feluri i primii 2 ani cu drept de 
concediu ; primii 2 ani calendaristici 
începînd, în toate cazurile, cu anul 
reîncadrării indiferent de luna în 
care ea a avut loc : sau 2 ani calcu
lați exact, de la reîncadrare. Indife
rent care e opinia cea mai justă, 
e evident că o mai bună redactare a

PE TEME JURIDICE

legii ar fi eliminat diversitatea de 
interpretări care, fiecare în felul ei. 
conține „un dram de adevăr".

De asemenea, prin legea 59/1968
— intrată în vigoare la 1 ianuarie 
1969 — privind comisiile de judeca
tă. se precizează că o serie de fap’e 
(lovire, amenințare, insulte, sustra
geri din avutul obștesc ori furt în
tre membrii aceluiași colectiv, cu 
condiția, în ambele din urmă cazuri, 
ca valoarea să nu depășească 500 lei) 
constituie abateri de la regulile de 
conviețuire socială — nu infracțiuni
— dacă sînt săvîrșite pentru „prima 
dată". Din nou trei interpretări di
ferite : unii consideră că prin „pri
ma dată" s-ar înțelege ca cel în 
cauză să nu mai fi săvîrșit aceeași 
faptă ; alții consideră că s-ar înțe
lege ca cel în cauză să nu mai fi 
săvîrșit nici una din faptele prevă
zute de acea lege ca constituind aba
teri ; în sfîrșit, există și o părere 
intermediară, potrivit căreia expre
sia „pentru prima dată" trebuie în
țeleasă în sensul că cel în cauză să 
nu fi săvîrșit o faptă din aceeași 
grupă de fapte — împotriva persoa
nei, împotriva patrimoniului etc. Nn 
e oare evident că o redactare mai 
cuprinzătoare și mai precisă a legii 
ar fi fost și aici necesară?

De ce s-a ajuns la astfel de situa
ții ? în primul rînd, există tendința 
ca legile și decretele să fie cît mai 

succint redac
tate, urmînd ca o 
serie de proble
me să fie dezvol
tate prin Hotărîrl 
ale Consiliului de 
Miniștri. Acestea, 
la rîndul lor, 
stabilesc că alte
chestiuni se vor

reglementa prin instrucțiuni. Această
practică a fost criticată și la Con
gresul al X-lea al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu subliniind 
în Raportul Comitetului Central că 
„este necesar a se lua măsuri hotă- 
rîte pentru a se așeza la baza între
gii noastre activități prevederile le
gilor adoptate de Marea Adunare 
Națională, punînd cu hotărîre capăt 
practicilor vechi, de a ne conduce 
prin instrucțiuni". Se impune deci, 
socotim, adoptarea unei „legi a legi
lor", care să reglementeze amănun
țit și exact problemele ce pot face 
obiectul instrucțiunilor, regulamen
telor, circularelor etc., precum și ca
zurile și condițiile in care acestea 
pot fi elaborate.

în al doilea rînd, considerăm că- 
este necesară — în concordanță cu 
tradiția legislației românești — re
înființarea Consiliului Legislativ 
(ori a unui organ cu denumire si
milară) pe lîngă Consiliul de Stat, 
care să emită avize consultative cu 
privire la legile, decretele etc., cu 
caracter normativ. Reînființarea a- 
cestui consiliu se impune pentru a 
se asigura, pe de o parte o redac
tare perfectă, completă și uniformă 
a actelor normative, iar pe de altă 
parte, pentru a se realiza o coordo
nare legislativă eficientă.. Un astfel 
de organ, avizînd asupra formei fi
nale a proiectului de lege (decret 
etc.), ar avea în vedere ansamblul 
legislației, nu numai actele norma
tive avute in vedere — în mod în
gust, departamental — de cei care 
au inițiat ori elaborat proiectul, 
înființarea unui asemenea organism 
nu ar greva in plus bugetul statului, 
deoarece el ar putea fi alcătuit din 
specialiștii cu înaltă calificare juri
dică, ale căror forțe sînt azi fărî- 
mițate în nenumărate direcții juri
dice, legislative, de studii și docu
mentare, de coordonare existente. 
Ar fi, după părerea mea, cea mai e- 
ficientă soluție pentru redactarea op
timă a legilor și a altor acte norma
tive și, implicit, o modalitate im
portantă pentru o cît mal corectă a- 
plicare a legii.

Dr. Șerban BELIGRADEANU

O B B B H Ei
(Urmare din pag. I)

În atenția 
depunătorilor 
la C. E. C.

Casa de economii și consem- 
națiuni face cunoscut că depu
nerile necesare participării la 
tragerea la sorți pentru trimes
trul IV / 1969 a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme se pot efectua 
pînă la data de 30 septembrie 
1969, inclusiv.

La tragerile la sorți trimes
triale ale ciștigurilor la depu
nerile pe libretele de economii 
cu dobindă și cîștiguri in auto
turisme care au avut loc anul 
acesta, C.E.C. a acordat 885 au
toturisme de diferite mărci, prin
tre care : Mercedes 190, Fiat 
1 800, Fiat 125 și Fiat 124, Volga 
M—21, Renault 16, Renault 10 și 
Dacia 1 100.

pă — și aici lucrurile nu stau atît de 
bine. Deși colecția de modele o de
finitivăm împreună cu comerțul, ră- 
mîn încă destule modele noi necon
tractate. (Iosif Steinbach, director 
general al Combinatului de confecții 
și tricotaje — București).

— Nu am de ce să mă plîng. Orien
tarea comerțului este bună. Nu putem 
da atîta cît ni se cere. Totuși, mai 
sînt încă multe de făcut pentru îm
bunătățirea metodelor de investigare 
a gustului public de către comerț. 
Presupunerile, constatările întîmplă- 
toare nu mai pot fi o temelie prea 
solidă pentru o producție ce se vrea 
modernă, ancorată în cerințele de 
ultimă oră. (Blazius Guban, directo
rul fabricii „Victoria" — Timișoara).

— Comerțul nu face un studiu pre
vizional, este de părere tovarășul Ion 
Cean, directorul circulației mărfuri
lor din Banca Națională. Faptele de
monstrează aceasta afirmație. Sînt 
numeroase cazuri cînd se trece de 
la cereri masive, la unele articole, la 
adevărate „căderi". De exemplu, cu 
doi ani în urmă nu se găseau în ma
gazine șireturi și elastic. Acum nu 
știm ce să mai facem cu stocurile. 
Este un mod de aprovizionare pom
pieristic, care pledează pentru nece
sitatea unui studiu serios, capabil să 
constituie o bază științifică pentru 
formularea cererii comerțului.

Observațiile sînt întemeiate. Mij
loacele de prospectare a pieței sînt 
încă imperfecte Ele nu dau încă 
acea imagine cît de cît exactă a evo
luției cererii și gustului. Cu greu 
se poate ști dinainte dacă un produs 
nou va avea sau nu desfacerea asi
gurată

Acceptînd fără nici o rezervă ideea 
perfecționării mecanismului de studiu 
a] cererii în comerț, ne-am deplasat 
atenția spre industrie: se lasă ea 
influențată de cererea comerțului ? 
în multe cazuri, da. O spun vitri
nele și rafturile magazinelor. Dar 
despre ce influență poate fi vorba, 
tn destul de numeroasele cazuri cînd 
comerțul cere ce-i place, iar indus
tria îi oferă ce vrea ? Iată și cîteva 
exemple edificatoare, culese la 
I.C.R.T.I. — București, din rezulta-

Ați luat
masa 
la Hanul 
„Prahova"?

Pe teritoriul Expoziției reali
zărilor economiei naționale, o 
construcție cochetă, în stil ro
mânesc, frumos ornată cu po
doabe tradiționale, atrage a- 
tenția de la distanță : e Hanul 
„Prahova". Cu mult bun gust 
și inventivitate, cooperația de 
consum a amenajat aici o 
reușită unitate... de popas, un 
agreabil punct de odihnă și 
delectare după umbletul prin 
atît de bogata expoziție. Ni
șele răcoroase, mesele adăpos
tite sub umbrele viu colorate, 
portul ospătarilor creează acea 
atmosferă rustică românească 
pe care și străinii o apreciază 
tot mai mult și care, văzînd 
mai ales bucatele, te poftește 
să iei loc și să te ospătezi.

Și merită... osteneala ! Toate 
produsele sînt specialități 
care nu se găsesc în alte 
localuri bucureștene. își dispu
tă aici întîietatea, alături de 
sărmăluțele din foi de varză 
gătite în sos de vin și cu mă- 
măliguță din porumb special a- 
les, tot felul de gustări — pre
parate din diferite județe ale 
țării: salamul uscat de Nă- 
dlac cu salamul de vară de 
Lipova, cîrnații de casă de 
Maramureș cu cîrnăciorii de 
Mizil, subțiri cît trestia, ori cu 
pastrama de Ploiești — u- 
nele servite reci, altele fripte 
în tigaie sau perpelite pe jă
ratic, fiecare după cum îi e 
felul și tradiția. O felie aro
mată de brînză de burduf ar- 
geșeană în coajă de brad, cî
teva măsline și o țuică de Vă
leni deschid și ele pofta pen
tru celelalte bunătăți, toate 
cerîndu-se neapărat udate cu 
vinul casei ori cu berea ce nu 
lipsește la nici o oră a zilei.

Cele 400 de locuri ale ha
nului permit și organizarea u- 
nor mese în grup, la solici
tarea celor interesați. Pentru 
amănunte în acest sens — un 
număr de telefon : 33 32 37, în
tre orele 9 dimineața și 7 
seara.

(publicitate)
Foto : M. Andreescu

Lărgirea șl îmbunătăți
rea rețelei de drumuri — 
naționale, județene și co
munale' - sînt cerințe in
dispensabile ale asigurării 
unei legături rutiere cores
punzătoare între localitățile 
patriei. Prin eforturile ma
teriale ale statului, au fost 
obținute în această privință 
realizări importante : din 
totalul de circa 11 000 km 
drumuri naționale, aproape 
75 la sută au fost asfaltate; 
alte cîteva mii de kilometri 
de drumuri județene au 
fost refăcute și moderni
zate. La ora actuală, a- 
proape toate orașele, pre
cum și un mare număr de 
comune au la dispoziție le
gături rutiere modernizate.

Dezvoltarea economică a 
întregii țări, necesitățile 
crescînde ale transportului 
rutier de mărfuri și de că
lători impun în continuare 
extinderea și modernizarea 
rețelei de drumuri, precum 
și întreținerea corespunză
toare a celor existente. 
Pentru că, a construi sau 
asfalta un drum nu înseam
nă . totul. El trebuie, după 
aceea, întreținut, reparat, 
ferit de degradări.

După cum reiese dîntr-o 
seamă de scrisori primite 
la redacție în ultimul timp 
de la cititori. în întreține
rea drumurilor persistă li
nele deficiențe deloc mă-, 
runte. Ele s-au înmulțit și 
accentuat în ultimele luni, 
în urma ploilor abundente 
căzute în cea mai . mare 
parte a țării, care au adus 
stricăciuni multor drumuri 
și poduri Un număr în
semnat de scrisori relie
fează cu deosebire starea 
necorespunzătoare a unor 
drumuri de țară, care fao 
legătura între sate și că
tune, între comunele de 
deal și de munte, mai în
depărtate de șoselele na
ționale. Ne-am oprit și vom 
insista asupra stării dru
murilor sătești, deoarece 
faptele dovedesc că acest 
sector al circulației rutiere 
a fost neglijat în ultimul 
timp. Dacă pentru între
ținerea drumurilor națio
nale și județene există (în 
cadrul Ministerului Tran
sporturilor și al consiliilor 
populare județene) organe 
specializate, sarcina în
treținerii drumurilor să
tești revine în exclusivi
tate consiliilor populare 
comunale, care neglijează 
această treabă, o amînă de 
la un an la altul.

Așa se face că, la ora 
actuală, un mare număr de 
drumuri de țară sînt, par
țial sau în totalitate, im
practicabile — cu deose
bire în timpul ploilor — 
din cauza gropilor, a no
roaielor, a podurilor și po-

dețelor deteriorate. Iată ce 
ne relatează, în aceasiă 
privință, într-o scrisoare, 
cititorul Dinu Marin, din 
satul Țuțulești, comuna 
Suseni, județul Argeș : „De 
ani de zile, drumurile care 
traversează satele comunei 
noastre au fost lăsate în 
voia soartei, devenind, în 
anotimpurile ploioase, inac
cesibile oricărui mijloc de 
transport. Gropile se adîn- 
ceso continuu, sub o- 
chii autorităților comuna
le, transformîndu-se, atunci 
cînd plouă, în veritabile

județul Argeș, avînd ca 
țintă vizitarea comunei Be- 
revoești-Muscel. Pînă la 
Stîlpeni, de unde începe 
propriu-zis drumul pe va
lea rîului Bratia. am că
lătorit excelent, pe șosea 
asfaltată. De acolo, însă, 
ițraversînd o seamă de co
mune (Bălilești, Poenița, 
Vlădești, Aninoasa), am 
avut numai necazuri, din 
cauza drumului 
gropi și hîrtoape, 
rilor și podețelor 
și schiloade. La 
bunăoară, trecerea

plin de 
a podu- 
șubrede 

Bălilești, 
de nivel

Tot pe drum
pe drum,

cu hîrtoape
și cu gropi

PE MARGINEA
UNOR SCRISORI

bălți și băltoace. In comu
nă s-au făcut, în ultimii 
ani, prin contribuția în bani 
și în muncă a cetățenilor, 
o seamă de lucruri bune. 
De ce oare atîta lipsă de 
grijă față de întreținerea 
drumurilor ?“

După cum rezultă din 
alte scrisori, la fel stau lu
crurile în această privință 
în multe sate ale județu
lui Argeș. Cităm din sesi
zarea trimisă redacției de 
Emil Iliescu din București, 
care a vizitat recent mai 
multe localități din acest 
județ: „însoțit de niște 
prieteni, am pornit la drum, 
cu un autoturism, pe fru
moasa vale a Bratiei din

O B B O B ® O
tele contractărilor pentru semestrul 
următor : la grupa de țesături din 
lînă, 21 de articole noi, alese de co
merț, nu au putut fi angajate pentru 
că nu aveau prețuri stabilite ; alte 
importante grupe de mărfuri — în
călțăminte, țesături din mătase, tri
cotaje — la care s-au prezentat co
lecții de desene și culori sărace, de
modate, nu au putut fi contractate 
la nivelul cerințelor. Situația nu se 
referă doar la baza București. La ul-

dele. și acelea inacceptabile. Comerțul 
a declarat categoric că nu cumpără 
nimic. Văzînd că nu-i de glumă, di
rectorul fabricii și-a întrerupt con
cediul de odihnă și s-a ocupat de 
completarea colecției pentru a scoate 
întreprinderea din impas.

La confecții, unde repartițiile nu 
au mal funcționat, au fost numeroa
se divergențe. Categorii întregi de 
îmbrăcăminte — confecțiile pentru 
băieți, de la lenjerie la paltoane —

CONSUMATORILOR

timele contractări,'întreprinderile co
merciale, profitînd de libertatea de a 
alege la unele sortimente fără îngră
dirile repartițiilor, au refuzat, pe 
bună dreptate, să cumpere ce nu era 
satisfăcător. Rezultatele au fost cele 
așteptate : fabricile care și-au pre
gătit cu seriozitate creația și produc
ția au plecat acasă cu tolba plină de 
comenzi, în vreme ce altele s-au tre
zit cu capacități de producție neaco
perite. Unele dintre aceste neconcor- 
danțe s-au rezolvat pe parcursul lu
crărilor de contractare ; unii dintre 
reprezentanții fabricilor, după primul 
contact dur cu realitatea, au făcut 
efortul necesar, deși tardiv, de a mul
țumi pretențiile comerțului. De exem
plu, Fabrica de pălării din Timișoa
ra a adus spre contractare cîteva mo-

au rămas aproape total descoperite 
din cauza colecțiilor sub orice critică 
care au fost prezentate. In final, s-a 
contractat un sortiment restrîns, ur
mînd ca fabricile să-și revizuiască în
treagă concepție asupra acestei pro
ducții. La fel și în ce privește cămă
șile pentru tineret. Asemenea necon- 
cordanțe, ca și altele, au dus la rotun
jirea sumei de 500 milioane lei marfă 
necontractată numai la confecții. 
Aceasta înseamnă că pentru trimes
trele IV 1969 și I 1970, industria a 
pierdut comenzi din partea comerțu
lui pentru 240 000 perechi pantaloni, 
110 000 costume pentru băieți, 390 000 
pijamale, 830 000 cămăși etc ;.la încăl
țămintea din înlocuitori, numai în 
trimestrul IV 1969 întreprinderile au

peste calea ferată forestie
ră necesită un act de cu
raj, din cauza denivelării 
accentuate, iar podul de 
lemn, foarte vechi, peste 
rîul Bratia amenință de la 
o poștă cu prăbușirea. Po
dețele peste pîraiele din 
Poenița și Vlădești sînt și 
ele șubrezite de vreme. Ba, 
și mai straniu, mergînd din 
Vlădești spre Broșteni-Ani- 
noasa, trecerea peste apa 
Slănicului — afluent al 
Bratiei — se face direct 
prin vad, neexistînd nici 
un fel de pod. Foarte greu 
circulă pe acest drum și 
autovehiculele unităților 
socialiste, ale D.R.T.A., ale 
poștei ș.a.m.d. Ce părere 
au, despre toate acestea, 
gospodarii comunelor a- 
mintite, deputății comu
nali ?“.

Starea necorespunzătoare 
a drumurilor și podurilor 
generează o seamă de ne
ajunsuri. în primul rînd, 
duce la uzarea prematură 
sau chiar deteriorarea au
tovehiculelor — cu deose
bire a celor de transport 
în comun, care fac curse 
regulate pe drumurile res
pective și a autocamioane
lor unităților agricole so
cialiste. Apoi, stricarea 
unui drum sau ruperea 
unui pod atrag după sine 
întreruperea circulației sau 
fao imposibilă înființarea 
de noi trasee de autobuze, 
care să-i deservească pe 
cetățenii din așezările mai 
îndepărtate. „Satul nostru, 
Tâtaru, județul Prahova — 
ne scrie pensionarul Gheor
ghe N. Radu — se află, la 
ora actuală, complet izolat 
de localitățile învecinate. 
Drumul care duce din sat 
pînă la cea mai apropiată 
șosea și stație de autobuze 
se află într-o stare atît de 
rea (surpat, plin de gropi), 
încît nu se poate intra cu

nici un autovehicul pe eL 
Ferească sfîntul de vreun 
caz de boală gravă I Ma
șina „Salvării" nu poate 
pătrunde în sat. Consiliul 
popular comunal nu se 
grăbește să întreprindă 
ceva pentru a repara și 
reda circulației acest drum. 
Toamna se apropie, vor 
veni noroaiele pînă la 
glezne și nu știm cum o 
să ne descurcăm. Dacă 
s-ar repara drumul (ce 
mare filozofie să fie as
tupate gropile, să fie ni
velat și cărată piatră pe 
el ?), s-ar putea prelungi 
traseul de autobuze pînă-n 
sat. Dar...". în aceeași si
tuație se află — după cum 
ne scrie pensionarul C.F.R. 
Ion Lăcustă — și cetățenii 
comunei Chiliile, județul 
Buzău. Din cauza degradă
rii complete a drumului co
munal, autobuzele D.R.T.A. 
și-au suspendat cursele 
lăsînd comuna izolată.

Asemenea stări de lu
cruri sînt, fără doar și 
poate, rodul lipsei de spirit 
gospodăresc, al neglijenței 
autorităților comunale, care 
nu întreprind mai nimio 
pentru a-i mobiliza pe ce
tățeni să pună mina .pe 
sapă și pe lopată și să re
pare drumurile stricate, să 
amenajeze șanțuri' pentru 
scurgerea apei, nu iau mă
suri pentru a preveni de
gradarea totală a lor. „In 
satele comunei Frîncești, 
județul Vîlcea — ne scrie 
profesorul Ion Popescu — 
nu s-a mai așternut de ani 
de zile piatră pe drumuri, 
pentru a împiedica strica
rea lor, astfel că au ajuns 
într-o stare deplorabilă. 
Cînd plouă, se desfundă 

I într-o așa măsură, încît ro- 
I țile carelor intră cu totul 
1 în noroi".

Multe scrisori se referă 
la starea necorespunzătoare 
a unor poduri și podețe, 
care au fost avariate sau 
distruse complet de furia 
apelor din acest an, iar 
consiliile populare comu
nale și județene tergiver
sează refacerea lor. Este 
cazul unor poduri peste 
Olt, din satele comunei Ba- 
raolt, județul Covasna, al 
podului din satul Globul 
Craiovei, județul Caraș-Se- 
verin, al podului de peste 
rîul Amaradia, din comuna 
Dănești, județul Gorj, sau 
al aceluia din satul Șco- 
rușu, același județ ș. a. 
Deși avarierea acestor po
duri a dus la întreruperea 
circulației pe anumite dru-< 
muri, producînd cetățeni
lor o seamă de greutăți, 
măsurile de refacere a lor 
te lasă așteptate.

Ne oprim aici cu exem
plele, care sînt mult mai 
numeroase dectt cele care 
au putut să fie cuprinse 
în rîndurile de mai sus. 
Problema întreținerii dru
murilor și a podurilor să. 
tești prezintă, fără doar și 
poate, o însemnătate incon
testabilă. Dată fiind actuala 
stare ae lucruri, necores
punzătoare, în acest dome
niu, se impun măsuri de 
rigoare din partea consi
liilor populare comunale și 
a celor județene, precum și 
a deputaților comunali. 
Consiliile populare jude
țene sînt datoare să anali
zeze temeinic, prin direc
țiile tehnice din subordine, 
situația întreținerii druriv-t 
rilor și a podurilor din sa
tele de pe raza lor de ac
tivitate și să acorde con
siliilor populare comunale, 
deputaților întreg sprijinul 
și îndrumarea necesare pen
tru repararea și întreține
rea corespunzătoare a tutu
ror drumurilor și podurilor. 
Este nu numai un dezide
rat, ci o îndatorire profe
sională și cetățenească.

Alexandru STROE

rămas cu o capacitate descoperită de 
500 000 de perechi.

Toate acestea reprezintă un prim 
rezultat al confruntărilor directe din
tre comerț și fabrici, al exigenței în 
mod justificat mai mari atît în ce pri
vește alegerea produselor, cît și a 
furnizorilor înșiși. E o lecție ustură
toare, dar întru totul meritată pen
tru producătorii care și-au permis 
să ignore cerințele pieței.

Influențarea industriei de către co
merț trebuie să devină o realitate, 
manifestîndu-se nu întîmplător, în 
relațiile cu unele fabrici, ori numai 
în principiu, la nivelul conducerii 
ministerelor respective. Căci despre 
ce fel de influențare poate fi vorba 
atunci cînd se procedează ca la „Tri- 
codava", de pildă ? Această între
prindere contractase, pentru trimes
trul II, cu I.C.R.T.I.-București, 32 000 
tricotaje din P.N.A. ; 27 396 din pie
sele livrate au fost cu totul altceva 
decît se stabilise ; în trimestru] III, 
35 000 de tricotaje din 43 500 contrac
tate au prezentat aceleași abateri 
flagrante de la prevederile contrac
tuale. Pe bună dreptate era supărat 
tovarășul Iosif Campus, director ad
junct al I.C.R.T.I.-București : „Ale
gem 42 de modele, stabilim culori, 
mărimi și pînă Ia urmă ni se spune : 
„veniți și alegeți din ceea ce avem" 
Am vrut să aflăm și părerea condu
cerii acestei întreprinderi. Tovarășul 
Ștefan Stroe, director adjunct, nu a 
negat că așa s-ar proceda, dar a în
cercat să prezinte tot felul de jus
tificări. Din păcate, argumentele nu 
pot fi luate în considerație : orice în
treprindere industrială trebuie să se 
supună tuturor rigorilor unei produc
ții în primul rînd utile și rentabile, 
dacă vrea să-și creeze un prestigiu si 
să cîștige încrederea beneficiarilor.

In concluzie, se poate spune că tri
butul plătit vechilor concepții este 
încă mare : stocurile de mărfuri ne- 
vîndute stau oricînd mărturie. Este 
în interesul ambelor departamente — 
industria ușoară și comerțul — și, în 
același timp, o obligație pe linie eco
nomică și de stat, pentru a nu ne 
referi și la efectele pe plan social, 
ca producția bunurilor de consum să 
se fundamenteze numai pe studiul 
stăruitor și științific al cererii.

Pregătirile pentru noul an șco
lar îi privesc deopotrivă și pe e- 
levii de la cursurile serale și fără 
frecvență. Acestora, secția „Car
tea prin poștă" a cooperației de 
consum din București — str. 
Sergent Nuțu Ion 8—12, secto
rul 6 — le înlesnește procurarea 
— fără nici un efort de depla
sare — a manualelor școlare de 
care vor avea nevoie. Nu este 
necesară decît o prealabilă co
mandă printr-o simplă carte poș
tală adresată secției „Cartea prin 
poștă" și cel interesat va primi 
acasă, prin colet poștal, manua
lele școlare pentru clasele IX— 
XII. De asemenea, pot fi soli
citate la domiciliu rechizite și 
diferite accesorii școlare printr-o 
comandă adresată secției „Co
merț prin coletărie" a coopera
ției de consum, la aceeași a- 
dresă.

De altfel, secția „Cartea prin 
poștă" poate livra la domiciliu 
cărți din orice domeniu, pre
cum și discuri, iar secția „Co- 
merț prin coletărie" — o gamă 
largă de produse necesare în
tr-o gospodărie. Plata se face la 
primirea coletului. La cerere, se 
trimit gratuit cataloage sau liste 
cu discurile, cărțile și celelalte 
produse pe care cooperația de 
consum le livrează la domici
liu.

(Publicitate)
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criticile din referatul pre- 
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Imagine din sectorul textil mătase, relon II, de la moderna Uzină de fire și fibre sintetice-Săvinești Foto : Gh. Vințilă

tăm și răspunsul conducerii 
din ministerele economice

Constantin DRAGOMIR 
întreprinderea de aprovizionare 
a municipiului București

din
2 800 tone ciment nu 
nimic întreprinderii

INSTRUCȚIUNILOR...

PROBLEMELE REALIZĂRII INTEGRALE A PLANULUI PE ACEST AN

Șl SARCINILE PE 1970 W DEZBATEREA COLECTIVELOR

DE SECȚII, SECTOARE Șl ATELIERE DIN ÎNTREPRINDERI

de producție 
pentru detergenți

Măsuri concrete
pentru îmbunătățirea

La Uzina de produse chimice 
„Azur" din Timișoara a intrat în 
funcțiune la întreaga capacitate 
de producție, înainte de terme
nul prevăzut, complexul de in
stalații de condiționare și us
care a detergenților de uz cas
nic de tip „Perlan albastru". 
Conceput și realizat de specia
liștii uzinei, complexul cuprinde 
instalații de uscare și de trans
port pneumatic, utilaje și apa
rate tehnice cu comandă auto
mată, care asigură un înalt 
grad de mecanizare. Noile insta
lații și utilaje chimice au o ca
pacitate de 5 000 tone detergenți 
pe an. La acestea se vor adăuga, 
în curînd, și alte capacități pen
tru producerea detergenților de 
uz industrial, precum și utilaje 
tehnice care ■"or permite spori
rea și diversificarea producției 
de lacuri și vopsele de calitate 
superioară.

Folosirea cu maximum de randa
ment a mijloacelor tehnice și a 
timpului de lucru este posibilă nu
mai în cadrul unor forme de orga
nizare tot mai perfecționate, în care 
disciplina muncii și tehnologică de
vine condiție de prim ordin a acti
vității muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor. Remarca aceasta a- 
parține inginerului Dumitru Gămăleț 
și sintetizează, de fapt, ideea care 
a dominat adunarea salariaților sec
torului III montaj de la uzina „Se
mănătoarea" din Capitală.

După ce s-a subliniat că, în opt 
luni, principalii indicatori ai planu
lui — cu excepția productivității 
muncii — au fost îndepliniți, în re
feratul prezentat s-a insistat ou pre
cădere asupra lichidării neajunsuri
lor care mai stă
ruie în folosirea 
cu randament su
perior a forței de 
muncă și a mij
loacelor tehnice.
Rămînerea în ur
mă la realizarea 
planului produc
tivității muncii deosebi, —• - • __
timpului de lucru în cadrul celor 8

și economiei naționale". întreaga 
masă de salariați a sectorului III s-a 
arătat hotărîtă să pună capăt absen
țelor nemotivate, pierderilor de timp 
de lucru, luînd atitudine împotriva 
celor care nu-și fac datoria. Ei1 au 
subliniat că timpul de lucru al fie
căruia trebuie folosit cu valoare 
maximă pentru producție.

Alți vorbitori au explicat că aba
terea de la disciplina în muncă ge
nerează și rebuturi, depășirea chel
tuielilor planificate Ia 1 000 lei pro
ducție marfă. „Logic este ca la mon
taj să nu fie vorba de rebut — a 
subliniat maistrul Ion Pănescu. Dacă 
mai înregistrăm rebuturi, acestea se 
datoresc condamnabilei nepăsări cu 
care unii împrăștie peste tot piese 
și subansamble,

în sectorul III montaj de 
la uzina „Semănătoarea" 

din Capitală

se datorește, în- 
utilizărîi defectuoase a

peste care călcăm 
noi cu toții, ca și 
vehiculele. Tot din 
cauza nepăsării u- 
nora sîntem ne- 
voiți să refacem 
de multe ori și a- 
numite operații. 
Este necesar ca o- 
pinia colectivului 

în mină cu aplica-

ore de program. Deci, maximă aten
ție organizării superioare a produc
ției și a muncii, întăririi disciplinei 
tehnologice la toate nivelele și pune? 
tele de lucru.

Problema fiind pusă, toți cei care 
au vorbit în adunare s-au străduit 
să găsească și' soluțiile cele mai po
trivite de rezolvare a ei. Din acest 
an, uzina „Semănătoarea" s-a înscris 
într-un vast proces de dezvoltare și, 
modernizare. Chiar din luna viitoare 
vor fi produse, în serie, mașini agri
cole de o tehnicitate incomparabil 
mai ridicată decît a celor de pînă a- 
cum. Printre altele este vorba de 
combina universală autopropulsată 
C 12, care va lua locul combinei de 
păioase C 3. De asemenea, a fost asi
milat în fabricație un alt produs : 
motocositoarea pentru terenurile în 
pantă. Realizarea în condiții calita- 
ti'i'e ireproșabile a acestor produse, 
î i arătat directorul comercial al 
uzinei, precum și alți vorbitori, im
pune o perfectă organizare a pro
ducției, bazată pe o disciplină fer
mă a muncii. „Nici nu poate intra 
în discuție ca, la banda de montaj a 
combinei C 12, cineva să mai absen
teze de la locul lui de muncă sau 
să piardă timpul cu alte îndeletniciri 

— spunea Ilie Alexandru, șef de 
echipă. Sistemul de organizare a fa
bricației acestui produs este de ase
menea manieră conceput, îneît este 
exclus ca neajunsurile de genul ce
lor pe care azi le discutăm să mai 
existe în viitor".

Explicația actelor de indisciplină 
în muncă constă în faptul că con
ducerea uzinei a manifestat o neper- 
misă clemență față de cei ce nu-și 
îndeplinesc sarcinile. S-a demon
strat că există salariați care lipseso 
nemotivat chiar și cîte 2 luni pe an. 
De fiecare dată cînd s-a pus pro
blema tragerii lor la răspundere, s-a 
găsit cîte o „voce miloasă" din con
ducerea uzinei care să ceară intran
sigenților îngăduință și răbdare. Cu 
deplină satisfacție au primit partici
panții la adunare propunerea tehni
cianului Petre Popescu, care a ce
rut scoaterea chiulangiilor din uzină. 
„Ar fi un mare cîștig pentru colec
tivul întreg — sublinia eL Chiulan
giii nu ne sînt de nici un folos. Mai 
mult, ei ne încurcă și ne țin pe loc, 
provocînd daune nu numai uzinei, ei

să acționeze mînă 
rea principiului răspunderii materiale 
in toate aceste cazuri".

S-a discutat și despre ritmicitatea 
producției, printr-o mai bună pro
gramare a fabricației între secții și 

. sectoare. Neritmicitatea producției, 
cronicizată de multă vreme la „Se
mănătoarea", a fost caracterizată ca 
una din cauzele slabei calități a mul
tora dintre produsele uzinei, ea fi
ind totodată o sursă de irosire a for
ței de muncă. Exigențele, mult sporite 
care se pun, încă din aceste luni, în 
domeniul calității producției, au de
terminat pe unii vorbitori să pro
pună organizarea imediată a unor 
cursuri de pregătire, în special pen
tru acei muncitori care lucrează la 
noile produse. De asemenea, s-a ce
rut conducerii uzinei să reactiveze 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii pe tot fron
tul ei, să înlesnească înlăturarea tu
turor neajunsurilor’ pentru a se pu
tea munci mai productiv, la un înalt 
nivel calitativ și de eficiență eco
nomică.

„Aproape în fiecare concediu, pe
trecut în diferite stațiuni de odihnă, 
spunea unul dintre chimiști, am su
portat replica unor oameni : „Sîn- 
teți de la Turnu Măgurele ? Ce fa
ceți, tovarăși, cu combinatul ăla ?“. 
Și uite așa, împotriva unor mari e- 
forturi de muncă, vrind-nevrînd, tre
buie să ducem în spate „piatra grea" 
a unei faime de trist renume. De 
oameni incapabili să îndeplinim pre
vederile planului de investiții, să li
vrăm agriculturii cantitățile de în
grășăminte prevăzute.

Nu trebuie să ne mire, deci,
dezbaterile de la fabrica de amo
niac, la care am asistat, au fost pă
trunse de situația de fapt in care se 
află acest colectiv. Cum oamenii nu 
puteau discuta decît despre stări de 
lucruri nesatisfă
cătoare, cifrele de 
plan au fost lăsa
te pe... planul al 
doilea. De ce ?

Secția de amo
niac face parte 
din etapa a patra 
de dezvoltare a 
combinatului, eta
pă planificată să 
producă, în final, 46 la sută din va
loarea producției globale a acestei 
mari unități industriale, care este 
C.I.C. Turnu Măgurele. Conform pro
iectelor inițiale, toate fabricile din a- 
ceastă etapă trebuiau să 
producție in trimestrul II 
n-au intrat. N-au intrat 
acum. Au fost stabilite și 
diferite termene. Tot degeaba. Mai 
mult, tratînd lucrurile cu ușurință, 
mulțumindu-se să constate, fără să 
pună piciorul în prag, Ministerul In
dustriei Chimice a fixat — pentru a 
doua jumătate a acestui an — 
plan de producție pentru aceste 
brici noi, între care și celei de 
moniac, căreia îi revin 90 000 
tone. Și, fără să se fi produs încă 
nici măcar un kilogram de amoniac 
în aceste instalații (despre care chi
miștii de aici spun că nici chiar spe
cialiștii firmei furnizoare nu știu cum 
funcționează), au fost fixate, cu li
nele promisiuni de revizuire, sarci
nile pe 1970, adică 240 mii de tone.

Tocmai de aceea ni s-au părut în
dreptățite 
zentat de
Ogrodnic, 
la modul

fie privită punerea în funcțiune a 
acestei fabrici care, la rîndul ei, con
diționează producția celorlalte secții 
din noua platformă a combinatului.

I-am ascultat pe chimiștii acestei 
fabrici discutind profund afectați de 
imposibilitatea de a-și concretiza 
munca și entuziasmul, fără a as
cunde lipsurile, propunînd măsuri de 
îndreptare, criticînd situații de care 
răspunde forul de resort. Criticile 
le-au auzit însă doar ei. Ni se pare 
de-a dreptul intolerabilă 
conducerii Ministerului 
Chimice de a nu trimite 
zentant al său la o astfel 
tere, unde ar fi aflat multe lucruri 
care provoacă necazuri colectivului 
de aici.

Este oare lipsit

La noua fabrică de amo
niac a Combinatului de 
îngrășăminte chimice din 

Tr. Măgurele

de importanță fap
tul că marea ma
joritate a utilaje
lor și instalațiilor 
din această fabri
că care întîrzie 
să intre în funcți
une, pe măsură ce 
intră în probe 
mecanice șl teh
nologice, prezintă 
serioase defecți- 

străin prin- 
nesfîrșit pu- 
instalațiilor 7

Miercuri a intrat o exploa
tare mineralierul „Anina" de 
12 500 tdw, al doilea de acest 
tip cu care a fost dotată flota 

comercială. 
Galați, în- 
tablă, după

noastră maritimă 
Nava, construită la 
cârcă aici 5 000 tone 
care își va completa încărcătura 
la Constanța și va p’~~~ ra
porturile Londra, Anvers și Rot
terdam. O dată eu intrarea în 
exploatare a mineralierului 
„Anina", numărul navelor d;n 
flota maritimă comercială ro
mânească a ajuns la 53, iar ca
pacitatea totală de transport la 
circa 500 000 tdw.

Sarcini de
(Urmare din pag. I)

în prezent, în județele din su
dul țării a început recoltatul po
rumbului, florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr și al altor culturi. în jude
țele Constanța, Olt, Ialomița, Te
leorman și altele, unde recoltarea 
porumbului boabe s-a efectuat pe 
primele mii de hectare, această lu
crare nu a luat un start satisfăcă
tor. De pe acum se constată lipsuri 
în organizarea muncii, în folosirea 
mijloacelor de recoltare și de 
transport. Tocmai de aceea, comi
tetele județene de partid, organele 
agricole județene trebuie să ia mă
suri hotărîte pentru urgentarea 
lucrărilor de recoltare a porumbu
lui, să controleze și să stabilească 
în mod real producția în fiecare 
unitate agricolă. De asemenea, tre
buie folosite din plin condițiile

pentru intensificarea recoltării flo- 
rii-soarelui. Pînă la data de 8 sep
tembrie, în întreprinderile agri
cole de stat s-au recoltat 20 la sută 
din suprafețele cu floarea-soare- 
lui, iar în cooperativele agricole — 
21 la sută.

O sarcină importantă și urgentă' 
în campania de toamnă constă în 
recoltarea la timp și fără pierderi 
a legumelor, în scopul asigurării 
unei aprovizionări corespunzătoare 
a populației. în multe unități agri
cole, producția de legume este bună, 
dar se constată dese cazuri cînd 
culturile nu sînt recoltate la timp, 
ceea ce face să se strice pe cîmp 
importante cantități de produse. 
Este în interesul cooperativelor 
agricole, al tuturor cooperatorilor 
să urgenteze lucrările de recoltare 
de pe toate suprafețele cultivate cu 
legume, să asigure livrarea în în
tregime a cantităților prevăzute în

uni 7 Că furnizorul 
cipal tergiversează la 
nerea în funcțiune a .
Că nu se mal termină reparațiile la 
unele instalații de abia puse în func
țiune ? Există vreo justificare a fap-
tului că nici pînă la ora actuală nu 
s-au tradus cărțile tehnice ale insta
lațiilor și utilajelor ?

In ședința salariaților de la secția 
de amoniac au fost abordate cu toată 
responsabilitatea problemele discipli
nei în muncă. Participanții la discu
ții — muncitori, maiștri, ingineri — 
au fost unanimi în a aprecia că mun
ca, ordinea și disciplina trebuie să 
devină atotcuprinzătoare tn activita
tea întregului colectiv.

Am plecat de la ședință cu convin
gerea că acest colectiv tînăr va' face 
tot ceea ce depinde de el pentru a 
redresa neîntîrziat activitatea fabri
cii de amoniac. Va fi lăsat, totuși, să 
acționeze singur — tovarăși din con
ducerea Ministerului Industriei Chi
mice ? Punem această întrebare și 
așteptăm un răspuns concret și neîn
tîrziat, pentru că îngrășămintele chi
mice pe care trebuie să le realizeze 
noile instalații sînt mult solicitate de 
agricultură.

contract la fiecare produs. O aten
ție deosebită se cuvine să se acor
de realizării în întregime a fondu
lui de stat la ceapă, usturoi, to
mate, rădăcinoase. în județele din 
centrul și nordul țării, care au o 
mare pondere în cultura cartofu
lui, este nevoie să se ia toate mă
surile ce se impun pentru recolta
rea la timp și fără pierderi a car
tofilor, asigurîndu-se livrarea rit
mică a cantităților contractate cu 
statul.

în toate județele țării există 
mari resurse de furaje care tre
buie strînse și depozitate cu grijă 
pentru a se evita orice pierderi. 
Deși au fost date indicații pentru 
grăbirea ritmului de însilozare a 
tulpinilor de porumb, în stare su
culentă, după recoltarea știuleților 
pentru boabe, această lucrare con
tinuă să se desfășoare cu încetinito
rul. Din suprafața de 165 300 ha

porumb, prevăzută în acest scop 
în cooperativele agricole, s-au re
coltat pentru boabe și siloz numai 
10 400 ha, rezultînd o cantitate de 
66 000 de tone tulpini însilozate. 
Lucrările de însilozare sînt tergi
versate îndeosebi în cooperativele 
agricole din județele Prahova, 
Dîmbovița, Buzău ș.a., unde tul
pinile de porumb continuă să fie 
ignorate, deși acestea reprezintă 
cea mai mare cantitate de masă su
culentă pentru echilibrarea balan
ței furajere. Cu nimic nu trebuie 
neglijate strîngerea și depozitarea 
tuturor resurselor de nutrețuri. E- 
xistă reale condiții în acest an ca 
să se asigure o bază furajeră co
respunzătoare pentru efectivele de 
animale din unitățile agricole și să 
se constituie rezerve cît mai mari 
pentru ajutorarea unităților defi
citare și pentru eventualele peri
oade de secetă din anul viitor. De

Succese ale

Industria județului Sibiu a 
dat peste plan în primele opt 
luni ale anului 829 tone de 
acid sulfuric, S3 de autobas
culante, 137 000 m.p. geam 
tras, 41 000 m.p. țesături, 
12 900 perechi încălțăminte, 
350 tone brinzeturi și alte pro
duse. La export au fost livrate 
suplimentar produse în va
loare de peste 77 milioane lei.

Pentru depășiri mai sub
stanțiale s-au evidențiat Uzi
nele chimico-metalurgice din 
Copșa Mică, Uzina mecanică 
Mîrșa, Fabrica de geamuri 
Mediaș, Uzinele textile Cisnă- 
die.

aceea, în afara măsurilor amintite, 
este nevoie ca în județele unde 
vegetația este încă abundentă să 
se practice pășunatul atîta vreme 
cit. condițiile mai permit și să nu 
se admită consumarea furajelor 
depozitate. Este necesar ca de pe 
acum să fie luate măsuri pentru 
întocmirea unor rații furajere ju
dicioase, care să fie respectate în 
mod riguros.

Efectuarea la timp și fără pier
deri a recoltării, a transportului și 
depozitării produselor, ca și însă- 
mînțarea în epoca optimă și la un 
înalt nivel calitativ a cerealelor de 
toamnă impun ca comitetele jude
țene de partid să se ocupe cu mai 
multă răspundere și competență de 
conducerea agriculturii, să ajute 
mai concret comitetele comunale și 
organizațiile de partid din agricul
tură, să controleze sistematic și să 
determine îmbunătățirea substan
țială a activității organelor agricole 
județene, a tuturor specialiștilor 
din unitățile agricole. Nici un efort 
nu trebuie precupețit pentru înde
plinirea tuturor sarcinilor ce revin 
agriculturii din planul de stat pe 
acest an și buna pregătire a pro
ducției din anul viitor 1

Publicarea articolului intitulat „Vîrtejul hîrtiilor încurcă aprovi
zionarea tehnico-materială a întreprinderilor" a declanșat o puternică 
reacție în rîndul opiniei publice, al specialiștilor în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale din economie. In răstimp de 10 zile, au sosit 
la redacție numeroase scrisori care înfățișează diferite neajunsuri ce se 
mențin în sistemul de aprovizionare tehnico-materială. O mare pondere 
în aceste corespondențe o deține critica la adresa Ministerului Indus
triei Construcțiilor, Ministerului Economiei Forestiere, departamentului 
de specialitate din Comitetul de Stat al Planificării. Invităm în conti
nuare cadrele din economie să scrie redacției dar, în același timp, aștep
tăm și răspunsul conducerii acestui departament, al forurilor de resort 

vizate.

H DISPOZIȚIA DIN BIROU
Șl REALITATEA DIN FABRICĂ

Aduo din nou în discuție proble
ma centralizării și descentralizării 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale a întreprinderilor. De ce? 
întrucît, se pare că în ultimul timp 
lucrurile s-au complicat și mai mult. 
Dacă la materialele necentralizate 
perturbările în procesul de aprovi
zionare se datorează unei defectu
oase previziuni a întreprinderilor 
solicitante sau neîndeplinirii clau
zelor contractuale de către fur
nizor și beneficiar, la materialele 
centralizate acestea își au originea, 
de foarte multe ori, chiar in actul 
administrativ de planificare, de e- 
mitere a repartițiilor.

La ora actuală, repartițiile pen
tru ciment nu mai indică, cum se 
făcea pînă în trimestrul I al aces
tui an, cantitățile, separat în baci 
și separat în vrac. Din această cau
ză, atît Fabrica de ciment Bicaz, cît 
și Fabrica de ciment Medgidia con
tractează livrarea cimentului numai 
în vrac. Este o măsură arbitrară și 
dăunătoare. întreprinderile de con
strucții și reparații în construcții 
din Capitală au, prin natura activi
tății lor, o puzderie de puncte de 
lucru, unele mai mici, altele mai 
mari, la care se folosesc de la 50 kg, 
la 2—3 000 kg ciment. Deci, nu au 
nevoie de vagoane de ciment și nici 
nu au unde să-1 depoziteze. Nu mai 
vorbim că livrarea acestui material 
în vrao nu stimulează deloc econo
misirea lui. Cu toate acestea, fur
nizorul — Fabrica de ciment Bicaz 
— nu vrea să țină seamă de reali
tate. Repartiția emisă de Ministerul 
Industriei Construcțiilor, comanda 
întreprinderii de aprovizionare a 
municipiului București și contractul 
semnat cu „divergență" (divergență 
care a trecut și pe la Departamentul 
aprovizionării tehnico-materiale 
din Comitetul de Stat al Planifică
rii) nu au în fața furnizorului nici 
o valoare. Mai sînt puține zile pînă 
la sfîrșitul trimestrului, iar 
cantitatea de 
s-a livrat 
bucureștene.

Cauzele unor deficiențe semnalate 
în articolul „Vîrtejul hîrtiilor în
curcă aprovizionarea tehnico-mate
rială. a întreprinderilor", publicat 
în ziarul „Scînteia", se datoresc în 
bună măsură modului defectuos în 
care se soluționează litigiile pre
contractuale, potrivit actualei re
glementări (instrucțiunile nr. 
105 310 ale Comitetului de Stat al 
Planificării și Arbitrajului de Stat 
Central). In multe situații, benefi
ciarii se află la discreția furnizo
rilor, care contractează livrarea 
materiilor prime și materialelor 
pentru ultima zi a trimestrului la 
care se referă repartiția. Beneficia
rii se abțin să facă „divergență" 
întrucît cu acest prilej s-ar depista 
și unele deficiențe ale activității or
ganului tutelar, adică forul de re
sort care trebuie să soluționeze li
tigiul. La... umbra acestor practici, 
ministerele devin dictatori, în sen
sul că repartițiile se dau în ordinea 
preferințelor sau acelor beneficiari 
care au trecere, iar ceilalți sînt 
programați să primească materiile 
prime și materialele cînd se poate, 
către sfîrșitul trimestrelor. Aseme
nea procedee nu se dau la iveală, 
deficiențele se camuflează, deoarece 
organul de resort care le provoacă 
este și propriul său judecător.

De ce, însă, unele neînțelegeri 
precontractuale ajung prea tîrziu

Cazuri similare se întîlneso și în 
domeniul aprovizionării cu material 
lemnos. In cadrul cotelor pe tri
mestrul III a.c„ municipiului Bucu
rești i s-au emis de către Ministerul 
Economiei Forestiere repartiții pen
tru 860 m.c. cherestea stejar, care 
să fie livrată de Trustul pentru ex
ploatarea, transportul și industria
lizarea lemnului din Pitești. O mare 
parte din această cantitate de che
restea trebuia furnizată de către 
întreprinderea forestieră Pitești. 
Conform procedurii, s-a încheiat cu 
aceasta contractul respectiv. Pînă 
acum nu s-au primit însă decît 38 
m.c. cherestea stejar, din 458 m.c. 
contractați. Cauza ? întreprinderea 
forestieră Pitești a dispus executa
rea contractului de către fabrica sa 
din Cotmeana care are gaterele de
fectate și nu lucrează.

Nu putem trece cu vederea nld 
situațiile în care beneficiarii nu ac
ceptă cotele ce le sînt repartizate și 
nici nu fac în timp util renunțări la 
ele, deși este vorba de materiale di
rijate, prevăzute în planul Comite
tului de Stat al Planificării. Este 
cazul pînzei asfaltate. In fine, se 
mențin frecvent și cazurile de ne- 
respectare și nearmonizare a sorti
mentelor și tipodimensiunilor unor 
materiale. Așa s-au petrecut lucru
rile cu furnirele repartizate în con
tul trimestrului IV al acestui an 
unităților Direcției generale de in
dustrie locală din Capitală.

După cum spuneam, toate aceste 
deficiențe privesc materialele cen
tralizate, dirijate de către Comitetul 
de Stat al Planificării. Este oare 
suficient doar să se dea repartiții, 
să se întocmească planuri de a- 
provizionare și desfacere, fără a se 
mai interveni operativ pentru rea
lizarea lor? Credem că este timpul 
ca Departamentul aprovizionării 
tehnico-materiale să facă ordine 
în acest domeniu.

pentru a fi soluționate la Departa
mentul aprovizionării tehnico-ma
teriale din Comitetul de Stat al 
Planificării ? Pentru că așa prevăd 
reglementările în vigoare, elabora
te, după cum spuneam, de D.A.T.M. 
Iată, de pildă, drumul ce trebuie 
parcurs, în rezolvarea unei astfel de 
neînțelegeri, între o întreprindere de 
foraj și un trust de construcții a- 
parținînd Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Mai întîi, o conci
liere intre întreprinderi ; apoi alta 
între trusturi (sau centrale) ; o a 
treia între ministere și, în final, 
sesizarea Departamentului aprovi
zionării tehnico-materiale. Pe o 
cale atît de lungă, pentru a ajunge 
la Comitetul de Stat al Planificării, 
unei corespondențe îi sînt necesare 
săptămîni și luni. Și nu întîmplă- 
tor, cînd ajung aici, litigiile nu mai 
sint de actualitate. Acest departa
ment continuă să fie doar un in
termediar în relațiile de aprovi
zionare. S-a blocat în spatele unor 
„baricade" de hîrtii, circulare și in
strucțiuni, în loc să țină în mîini 
și să dirijeze operativ sistemul a- 
provizionării tehnico-materiale.

...SE ACUMULEAZĂ
„DIVERGENȚELE**

In completarea punctului de ve
dere al tov. Dragoș Nicolescu, re
feritor la „noul" cadru de rezol
vare a litigiilor precontractuale, 
consemnăm și alte cazuri în care se 
tărăgănează soluționarea acestora. 
La 19 august a. c„ Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini a 
sesizat Comitetul de Stat al Plani
ficării, respectiv Departamentul a- 
provizionării tehnico-materiale, că 
nu s-a găsit nici o soluție la ni
vel departamental în „divergența" 
cu Ministerul Industriei Metalurgi
ce ; această neînțelegere se referă 
la termenul de livrare de către uzi-

Dragoș NICOLESCU
Arbitru de Stat șef —
Interjudețeană Ploiești

CONTRACTUALE
nele „Republica" București către 
„Electroputere" din Craiova a can
tităților de țevi restante din se
mestrul I, în volum de 39 tone. 
Pînă la data de 10 septembrie a. c., 
C.S.P.-ul nu a dat nici un răspuns. 
Se apropie sfirșitul trimestrului III, 
litigiul nu s-a stins și s-au acumu
lat alte noi restanțe care trebuie 
discutate. Oare se așteaptă ca a- 
ceste „divergențe" să nu mai aibă 
obiect, cum s-a întîmplat de atî- 
tea ori ? Nu se știe că uzina craio- 
veană are mare nevoie de țevile 
respective, fără de care nu-și poate 
realiza planul în bune condiții ?
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Weimar), 
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Teatrul 
Iași, in- 
un „an

de redeschiderea școlilor
Peste numai cîteva zile

— la 15 septembrie — șco
lile își vor redeschide larg 
porțile. Procesul instructiv- 
educativ, în noul an șco
lar, va fi orientat și se va 
desfășura în direcțiile de 
modernizare preconizate de 
Directivele Comitetului 
Central și de Legea învă- 
țămîntului. în lumina prin
cipiilor fundamentate de 
Congresul al X-lea al par
tidului.

După 
mentul 
nou an 
zenta 
generală de 10 ani. Con
cret, în aproximativ 1 100 
unități școlare vor fi inau
gurate clasele a IX-a, cu
prinzînd circa 50 000 de e- 
levi, reprezentînd circa 48 
la sută dintre absolvenții 
clasei a VIII-a care nu-și 
continuă studiile în învă- 
țămîntul liceal sau profe
sional. De altfel, raportînd 
la întreaga promoție a ab
solvenților clasei a VIII-a, 
rezultă că procentul celor 
care-și urmează pregătirea 
pe o durată mai mare de 
8 ani este de peste 85 la 
sută, fapt care exemplifică 
progresul ce se înregistrea
ză în țara noastră în pro
cesul de ridicare a gradu
lui de cultură al întregului 
popor

Elevilor din clasa a IX-a
— cei mai „vîrstnici" elevi 
ai școlii generale obliga-

torii — li se va alătura o 
nouă promoție de „boboci" 
— aproximativ 385 000 de 
copii In acest an de învă- 
țămînt va continua cuprin
derea în clasa I a copiilor 
de 6 ani Dintre aceștia vor 
deveni elevi circa 120 000 
de copii de 6 ani - aproxi
mativ 60 la sută din copiii 
care au împlinit această 
vîrstă pînă la 15 septem
brie - creîndu-se 
premisa îndeplinirii 
grale, în anul școlar 
1971, a prevederilor 
tivelor partidului cu .
re la școlarizarea tuturor 
copiilor de la vîrsta de 6 
ani. Merită subliniat și fap
tul că în școala generală 
învață toți copiii de vîrstă 
școlară. Pentru prima dată, 
în acest an de învățămînt 
vor fi înființate cursuri se
rale la clasele V-VIII, pen
tru adulții care nu și-au 
terminat la timp școala ge
nerală t 
vor fi 
10 000 de

Ca și ... ........................
în prima zi de cursuri, ce
lor peste 2 900 000 de elevi 
de la cursurile de zi ale 
școlii generale obligatorii 
de 10 ani le vor 
buite gratuit 26 
de manuale

Noul an școlar 
un pas înainte și în pri
vința dezvoltării și perfec
ționării învățămîntului li-

ceai. Față de anul 1938, în 
licee vor studia de 11 ori 
mai mulți elevi Astfel, vor 
funcționa 572 licee de cul
tură generală cuprinzînd 
circa 268 000 de elevi. 45 
de licee (și 33 secții) peda
gogice cu 22 000 de elevi 
171 licee de specialitate — 
industriale, agricole, eco
nomice. sanitare - cu a- 
proximativ 92 000 de elevi 
Dintre aceștia, peste 100 000 
sînt elevi ai anului I de 
liceu.

în această toamnă își vor 
deschide pentru prima dată 
cursurile noi licee de spe
cialitate Ia Sf. Gheorghe 
(construcții), Deva (minier), 
Baia Mare (construcții) 
Piatra Neamț (economie 
forestieră și silvicultură), 
Zalău (construcții), Timi
șoara (economie forestieră), 
București (construcții de 
mașini) Tot astfel, în pla
nul de activitate al liceelor 
de specialitate se înscriu, 
în acest an școlar, direcții 
noi de specializare : finisor 
produse textile — Ia liceele 
de industrie ușoară, finan- 
țe-credit - la liceele eco
nomice. Cît privește liceele 
economice, li s-au adus și 
unele îmbunătățiri în pre
darea matematicii, conținu
tul acestei discipline fiind 
acum la nivelul celei pre
date în secția reală a li
ceului de cultură generală,

în concordanță cu cerin
țele dezvoltării economice

actuale și de perspectivă a 
țării, învățămîntul profe
sional și tehnic își extinde 
și diversifică formele de 
pregătire a muncitorilor 
calificați, a cadrelor medii 
de specialitate In acest an 
de învățămînt, la cursurile 
de zi. serale și fără frec
vență ale școlilor profesio
nale vor fi cuprinși a- 
proximativ 208 000 de ti
neri, dintre care 73 000 în 
anul I. Alți peste 80 000 de 
tineri se pregătesc să de
vină muncitori calificați 
prin ucenicie la locul de 
muncă, circa 56 000 aflîn- 
du-se în primul an al aces
tei forme de pregătire pro
fesională Concomitent, în 
învățămîntul post liceal vor 
fi cuprinși 31 000 de tineri, 
iar în școlile de maiștri 
circa 11 000 Pentru disci
plinele predate în învăță- 
mîntul profesional și tehnic 
au fost elaborate 435 de 
manuale noi, pentru alte 
400 de discipline urmînd a 
fi folosite manualele din 
anii anteriori.

Deschis sub auspicii atît 
de prielnice, noul an șco
lar va oferi tineretului din 
țara noastră condiții din 
cele mai bune pentru o 
temeinică pregătire științi
fică și practică, pentru o 
.largă formare și educare 
sub raport etic și cetățe
nesc.

Flori ca DINULESCU

1000 de elevi

Urmînd firul unei tradiții, înce- 
pînd de ieri, aproximativ 90 000 de 
elevi din clasele a X-a și a Xl-a 
din liceele de cultură generală din 
întreaga țară au luat drumul tabere
lor de m încă voluntar-patriotică ; ei 
vor contribui ia strîngerea recoltei 
din aproape 1 350 de ferme aparți- 
nînd a aproximativ 270 de întreprin
deri agricole de stat In acest an 
participarea la recoltatul și depă- 
nușatul porumbului, la strîngerea le
gumelor, a fructelor și strugurilor 
fiind mult mai mare decît în anii 
trecuți. organizatorii acestei acțiuni
— Uniunea Tineretului Comunist, 
Ministerul' învățămîntului și Depar
tamentul LAS.-urilor din cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii
— au convenit ca această participare 
să fie eșalonată pe întreaga durată 
a muncilor pe care le solicită 
toamna agrară Celor 90 000 de elevi 
li se vor adăuga, după orele de pro
gram și în zilele de simbătă și du
minică. alte zeci de mii de tineri din 
întreprinderi și instituții, urmînd ca 
în cursul lunii octombrie să parti
cipe la aceste acțiuni toți elevii din 
anul al doilea al școlilor profesio
nale de mecanici agricoli.

Patriei, prinosul hărniciei și en
tuziasmului nostru tineresc — che
mare la care răspund în aceste zile 
zecile de mii de tineri — este o nouă 
dimensiune ce se adaugă bilanțului 
înscris în ultimul an pe șantierele 
de muncă voluntar-patriotică In a- 
ceastă perioadă sute de mii de ti
neri — muncitori, țărani, intelec
tuali, studenți și elevi - au parti
cipat pe cele peste 1 200 șantiere lo
cale și naționale la înălțarea unor 
obiective econjmice și social-cultu- 
rale, la lucrări în agricultură, la re
facerea patrimoniului forestier, la 
îmbunătățiri funciare, înfrumuseța- 

îngrijirea 
istorice, colectarea 
etc Numai în pri

îuju'Jiia'civiii luiiuxaic, i 
rea orașelot și satelor, 
monumentelor 
metalelor vechi _ _ 
mele șapte luni ale anului, prin ac
țiuni de muncă patriotică, tinerii au 
realizat economii la lucrări nefinan
țate în valoare de circa 714 milioanc- 
lei Oțelăriile patriei au primit a 
proape un sfert de milion de tone 
de metal vechi colectat și expediat 
de organizațiile U.T.C. ; refacerea 
și îngrijirea patrimoniului forestiei 
a beneficiat de împădurirea unei 
suprafețe de 3 800 hectare, de îngri
jirea unei suprafețe de 10 800 hec
tare de arboret și plantarea a peste 
300 mii de puieți Acestor realizări li 
s-au adăugat redarea în circuitul a- 
gricoi a unei suprafețe de 4 380 hec
tare, amenajarea pentru irigații a 
21 000 hectare și întreținerea pășuni
lor naturale pe o suprafață de 
363 000 hectare.

Chiar șl această succintă enume
rare sugerează amploarea pe care o 
cunoașt-' în acest an munca voluntar- 
patriotică a tineretului, de partici
pare a sa nemijlocită la construcția 
socialismului Prin acțiunile de am
ploare inaugurate ieri, parte substan
țială in realizarea angajamentelor 
formulate în întrecerea socialistă . 
desfășurată în cinstea aniversării 
unui sfert de veac de la eliberare 
și a Congresului al X-lea al P.C.R 
dezvoltarea tradiției muncii volun- 
tar-patriotice, născută în urmă cu 
peste două decenii pe marile șan
tiere ale reconstrucției, atinge o cotă 
superioară.

Eforturile pe care le vor depune 
pe ogoarele patriei, zecile de mii de 
elevi și tineri din întreprinderile in
dustriale, pentru ca nici un gram de 
recoltă să nu rămînă pe cîmp, se vor 
materializa, neîndoios, în realizări de 
seamă Dar. ceea ce este în egală 
măsură demn de menționat, prezența 
tinerilor în actualele acțiuni volun- 
tar-patriotice are și alte semnificații 
majore ea dezvoltă sentimentul 
dragostei de muncă și spiritul de 
înaltă responsabilitate socială — ca 
esențiale componente ale personali
tății acestei generații Pentru mulți 
dintre tineri, actuala acțiune este pri
mul contact cu munca productivă 
cu rigorile ei și, în aceeași măsură, 
un examen care anticipează aportu: 
social pe care-1 vor Înscrie, nu peste 
mult timp, ca slujitori ai profesii
lor pe care ie vor îmbrățișa

Vartan ARACHELIAN

Sosirea în Capitală a
Teatrului Mic din Moscova

Miercuri dimineață a sosit în 
Capitală Teatrul Mic din Mos
cova, ca răspuns la turneul fă
cut de Teatru] Mic din Bucu
rești în Uniunea Sovietică Ar
tiștii oaspeți au fost salutați la 
sosire, în Gara de Nord, de re
prezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Oficiului de Spectacole și Tur
nee Artistice, de artiști ai tea
trelor bucureștene.

Cu prilejul acestui turneu, ar
tiștii moscovit! tși încep cea 

, . de-a 146-a stagiune Ei vor 
ț prezenta pe scenele teatrelor

ț din Timișoara, Craiova și Bucu-

\ 
\ 
\ 
\

cești spectacolele „Unchiul meu, 
Mișa" de G. D. Mdivani, „Bătrî- 
nul“ de A M Gorki și „Banii 
turbați" de A. N. Ostrovski.

Din distribuție fao parte cu
noscute personalități actoricești, 
printre care artiștii poporului 
din RS.F.S.R E A. Bistrițkaia. 
V. I Hohreakov, V V Kenig- 
son, N I Rîjov. E. N Satrova, 
E. M Solodova Conducerea ar
tistică a spectacolelor aparține 
lui N. P. Antonov, maestru e- 
merit a! artei din R.S.F.S.R., și 
A. F. Zubrivov.

PROGRAMUL I

(Agerpres)

in Jurul orei 11,00 — Transmi
siune în direct. Sosirea președin
telui federal al Austriei. Franz 
Jonas — la București. 17,30 — 
Buletin de știri. 17,35 — Lumea 
copiilor. Baronul Mtlnchausen po

vestește... Emisiune Nicolae Gărdescu. 17,50 - studioul
pionierilor rucsacul vacanței". 18,30 - Criterii. Arte fru
moase. 18,45 O interpretă îndrăgită a cîntecului muntenesc : Ileana să- 
răroiu. 19,00 - Tele-universitatea . Ciclul „Viața". Fosile, anticorpi, grefe.
19.30 — Telejurnalul de seară Buletin meteorologic. 20.00 — Transfocator.
20.30 — Seară de teatru TV : „Trandafirul alb", adaptare pentru televiziune 
de Nicolae Păunescu după romanul cu același nume de Constantin Chlrită. 
Distribuția : Mircea Albulescu. Jorj Voicu, Sebastian Radovici. Mircea 
Anghelescu, Ileana Cernat, Flavla Buref. Dorin Dron, Marla 
Moraru, Carmen Stănescu, George Ulmenl. Regia . Tudor Eliad. Sce
nografia : Virgil Milota Montaj Emilia Andreescu. 22,10 - Telejurnalul de 
noapte ș! buletin meteorologic. 22.25 — Publicitate. 22,30 — Consultație 
tehnică TV. 22.45 — Din succesele muzicii ușoare italiene. Cîntă Miranda 
Martino. 23,00 — închiderea emisiunii.

19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 20,00 — Concert 
simfonic. In program : Concertul nr. 5 pentru vioară și orchestră de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat ..George Enescu“. Dirijor : Mihai Brediceanu Solist : Ion Volcu. 
20,30 — Film serial „Răzbunătorii” Episoadele „Tara King" și „Oglinzile 
sînt de vină" 22,10 — închiderea emisiunii.
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o My fair lady t PATRIA
12.45 , 16,30 . 20,15.
O Angelica șl sultanul : REPU
BLICA - 8,15 ;----- ----- -----
16.45 ; 19 ; 21,15.
o Un glonte 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI - 8.30 , 
11 ; 13.30 ; 16 , 18,30 ; 21. FAVORIT
- 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. STA
DIONUL DINAMO - 19,15.

O Omul, orgoliul, vendetta : FES
TIVAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină - 19.30.
O Soarele vagabonzilor : MELO
DIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30. FLAMURA —
9 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30.
O Tigrul : VICTORIA - 8,45 ;
11.30 ; 14.30 ; 17,30 ; 20.30, EXCEL
SIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR - 8,30 ; 11 : 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN - 9.30 :
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45, ARE
NELE ROMANE - 20. GRĂDINA 
DOINA - 19,30.
o Micii luptători : CENTRAL — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
e Creola, ochii-țl ard ca flacăra : 
LUMINA — 9.30—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20.30 COSMOS
15.30 ; 18 ; 20.15.
O Cavalerii aerului : DOINA
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
9,15—15,45, în continuare : 18
grădină — 20.
oSingurătate tn doi :

15.30.
s Totul de vînzare s
18 ; 20.30.
0 Totul pentru rîs 1
NOI — 9—21 în continuare
O Vîrsta ingrată : GRIVITA — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 : 18,15 ; 20.30, TO
MIS - 9 ; 11 ; 13 : 15 ; 17.30. la 
grădină — 20.
• Contesa Cosei ) ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30 ; 19.
e O chestiune de onoare : BU- 
ZEȘTl - 15,30 : 18. la grădină — 
20, VOLGA - 9,30—14,30 în con
tinuare ; 17 30 : 20.15
0 Noaptea generalilor : DACIA — 
8—20,30 în continuare, POPULAR
- 15,30 ; 19
0 Omul momentului : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; la gră
dină — 20, MIORIȚA — 9,30—13.30 
în continuare : 16 ; 18.15 ; 20.30. 
0 Am două mame șl doi tați : 
UNIREA — 15.30 : 18. la grădină
- 20.
0 Aruncați banca în aer : LIRA — 
15,30 ; 18. la grădină — 20.
0 A trăi pentru a trăi : DRUMUL 
SĂRII - 15 I 17.30 : 20.
O Iconostas : GIULEȘTI
18 : 20,30.
0 La dolce vita : COTROCENI - 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Dragoste la Las Vegas : MOȘI
LOR — 15.30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19.30. PACEA - 16 : 18 : 
20.
0 Neîmblînzlta Angelica : CRÎN- 
GAȘI - 15.30 ; 18 ; 20,15, RAHOVA
— 15,30 ; 18 la grădină — 20.
0 Sherlock Holmes : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
AURORA - 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 :
18.15 : la grădină — 20.
0 Comisarul X și banda 
clini verzi" : VIITORUL -
18 ; 20,30. VITAN — 15.30 l 
grădină - 19.30.
0 Tinerețe fără bătrînețe :
CA - 16 ; 18 ; 20, PROGRESUL 
-- 15.30 ; 18 la grădină — 20.
0 Drumuri : PROGRESUL — 20,15. 
0 In umbra coltului : FLACARA
— 15.30 ; 18 ; 20,30.
0Sîngeroasa nuntă macedoneană : 
COSMOS - 15,30 : 18 ; 20.15.
0 Căsătorie din Interes : 
DINA EXPOZIȚIA - 19.30.

Bun pentru serviciul 
FERENTARI — 15,30 :

UNION —

15,30 ;

„Trel
15,30 ;
18. la

MUN-

GRA-

auxl-

0 Teatrul de stat de operetă (la 
grădina Boema) : Prințesa circu
lui - 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Travesti — 
20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" : Un tramvai numit dorință 
- 20.
e Teatrul Gluleștl (la Teatru! de 
vară „Herăstrău") : Omul care a 
văzut moartea — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30
O Ansamblul „Perlnlța" (la Sala 
Palatului) : Perinița mea

Literaturii autentice de totdeauna • 
îi este caracteristică însușirea de a 
transmite - pe căi specifice — gîn- 
duri, sentimente, idei, stări de spirit, 
menite a trezi în cititori ecouri pre
lungite de ordin intelectual și afec
tiv, pe temeiul unui fond aperceptiv 
relativ comun Scrisă spre a fi ci
tită, ea presupune, firesc, nu numai 
un autor, ci și un număr cît mai mare 
de receptori, nu numai difuzarea unui 
mesaj, ci și capacitatea de a-1 face 
inteligibil și asimilabil Altfel, actul 
creator se consumă în gol și își anu
lează orice rațiune de a fi, tăindu-și 
rădăcinile și funcțiile sociale Condi
ție esențială a comunicării, accesibi
litatea e o condiție fundamentală 
a artei Evident, formele de expresie 
ale acesteia sinf diferite de ale lim
bajului uzual și pretind, în conse
cință, un minimum de inițiere Ini
țiere înlesnită prin școală și prin 
lectură Numai că. oricît ar fi ele de 
particulare, unica lor justificare e 
de a limpezi nu de a întuneca mesa
jul, de a materializa nu de a neantiza 
trăirile, de a organiza și nu de a în
vălmăși materia lirică, epică sau dra
matică, de a favoriza și nu de a 
Împiedica dialogul cu cititorul Prin
cipii elementare pe care toți marii 
scriitori le-au respectat Indiferent 
de epocă și indiferent de dificulta
tea temei abordate Mărturie stau și 
cărțile de succes ale anilor noștri și, 
mai ales, atîtea din capodoperele tre
cutului. biruind spații și vremuri.

Cu atît mai paradoxal e, în contex
tul acesta, efortul unora de a alege 
varianta contrară. „Se întimplă însă 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tn Raportul prezentat la recentul 
Congres al partidului nostru — ca 
unele lucrări literare sau artistice să 
fie considerate cu atit mai elevate și 
mai valoroase cu cît sînt mai puțin 
accesibile și mai neînțelese publicu
lui, maselor largi, cu cît se îndepăr
tează mal mult de problemele vieții, 
de realitățile lumii in care trăim". 
Intr-adevăr, pentru semnatarii unor 
asemenea compoziții — experimentale 
sau nu - obscuritatea pare a avea 
rang de regim .'tutelar al artei, lim
bajul încîlcit șf echivoc trece drept 
semn de adîncime filozofică sau drept 
mod de manifestare a luptei suprau
mane cu materia verbală rebelă, am
biguitatea totală devine o condiție 
superioară a lirismului și a analizei. 
Ezoterice, paginile lor sînt inac
cesibile adesea nu numai citi
torilor de obște, ci chiar și confrați
lor de breaslă și criticilor Și, proba
bil, nu o dată, autorilor înșiși In 
atari situații, postulatul comunicabi- 
lității e inexistent: Din nefericire, 
exemplele nu lipsesc. Mai ales în 
plachetele unor debutanți amețiți de 
magia sonoră a vorbelor și seduși de 
ideea că apele tulburi ar fi totdeau
na și adînci Dar și în ale. cîtorva 
cu relativă experiență, Iată-1 pe Ni
colae Neagu într-o secvență din vo
lumul „Echilibru pînă in ploaia din 
octombrie" (tipărit la Editura tine
retului) : „Peste cap, / o pasăre 
în vrilă I Ouă, ne-am lepădat de 
ea / pentru casele alese dintr-un / 
șir pe care un alb / îl șerpuia. / / Ar 
putea. I rostogolit în creștet, / (pen
tru o clipă cerul răsturnat) / schim
bător în verde arborele vestește / în- 
vîrtit o dată peste cap. / / Chiar pe- 
reche-ar fi. / dintr-o tulpină. / coaja 
nordului spre cea din sud. I peste 
cap de două ori, / ca să devină / și 
mai geamăn cel al doilea văzut.// 
Acrobat mortal, / ieșit din minți, / 
(survenită brusc la trei ruptura) / fie
care pasăre, / de-a dura, / își propu
ne în frunze trei dorinți" Am repro
dus, în întregime, poezia intitulată 
„Peste cap". Poate vreun rebusist îi 
va descoperi cheia Situații aproape 
similare ne întîmpină uneori și în 
„Corrida" de Adrian Beldeanu, și în 
„Panatenee" de Titus Vîjeu, și în 
„Cineva cu vietățile" de Doina Ior- 
dănescu, și în „Ceasul umbrei" de 
Nicolae Motoc Chiar dacă, Ia unii, 
frazarea e corectă, expresia e necon
torsionată. iar propozițiile nu sînt 
neapărat eliptice. Descifrate (în ipo
teza că. printr-un efort intelectual, 
sînt totuși descifrabile), paginile în 
chestiune se vădesc a fi nu o dată 
goale de orice conținut. Vorbe
le n-au aici alt rost decît a căptuși 
vacuumul spiritual Neizbutind să su
gereze nici măcar sonorități cu efecte 
inefabile, aliniate în asociații absolut

gratuite, amestecînd ici colo termeni 
împrumutați din filozofie și ortogra- 
fiați cu majuscule, asemenea versuri 
dau senzația cel mult a unei para
de lexicale de tip pseudodadaist, în 
care cuvîntul, lăsat în libertate to
tală, își pierde orice valoare se
mantică. La orice 
modul absurd.

Poetul cunoaște, 
luptă cotidiană cu 
nie adeseori chinuitoare de a afla 
mijlocul de expresie cel mai adec
vat gîndului materializabil. Fără a 
abdica de la rigorile accesibilității. 
O demonstrează și Eminescu și Bla- 
ga, pentru care războiul cu limba
jul n-a însemnat niciodată capitu
lare. Dimpotrivă. Și unul și altul, cu-

pentru editorii 
de poezie

treierînd miracolele lumii și misterele 
ei, au găsit metafora relevantă, în 
stare a transmite trăiri de cea mai 
tulburătoare esență umană. Incit, 
prin ea, corola de minuni a lumii 
sporește, semnificațiile de conținut 
cîștigă noi și noi accente, iar dialo
gul cititorului cu opera capătă sens.

Problema nu vizează însă, cum s-ar 
putea „crede, doar latura strict forma
lă. Claritatea expresiei e, fără îndo
ială, un atribut al accesibilității. E- 
sențial, dar nu unic. Cum accesibili
tatea limbajului nu asigură automat 
valoarea comunicării. Aceasta din 
urmă e mărită micșorată sau, pur și 
simplu interzisă de natura chestiuni
lor abordate de scriitor și de ținuta 
ideologică și morală a viziunii sale. Nu 
e un secret pentru nimeni că nu orice 
temă se bucură de audiența publicu
lui, că nu orice mod de interpretare 
trezește adeziunea colectivității, că 
nu orice investigație e actuală, co
respunzătoare. deci, unui fel modern 
de a percepe și explica fenomenele 
lumii obiective și subiective. Nu s-ar 
putea susține — pentru a ne opri 
asupra unui volum recent apărut în 
Editura pentru literatură — că lim
bajul Angelei Marinescu este,... în 
„Singe albastru", ezoteric. Că poe
mele incluse aici ar fi greu de înțe
les Sau că problematica abordată ar 
pretinde o inițiere filozofică particu
lară Că. într-un cuvînt n-ar fi. sub 
acest raport, accesibilă Important e 
însă și ce anume se comunică prin 
literatură, pe ce lungimi de undă se 
produce legătura cu interlocutorul. 
Nu cumva se face cîteodată apel 
la instincte primare? Nu cumva se 
violentează bunul simț, ca în „Sini 
animalul care" : „Sînt animalul care 
mă urnesc greoi din somn / Și la
com / Sînt animalul care „mă-nmul- 
țesc supus / Și adînc. / Sînt animalul 
care-mi pipăi sexul / cu .plăcere. / 
Sînt animalul care uneori, îmi port 
instinctul, / Ca pe o colivie lîncedă.

în față. / (Atunci, în lume, e tăcere*. 
Nu e singurul text din volum care 
ar pretinde un altfel de comentariu 
decît cel estetic și care nu ar fi tre
buit încredințat tiparului.

Asemenea versuri, a căror reașter- 
nere pe hîrtie pentru a fi citate o 
facem cu sentimentul vinovăției față 
de cititor, pe care îl obligăm astfel 
să le parcurgă, impun discutarea 
responsabilităților autorului față de 
cei cărora ar trebui să le dedice 
cărțile sale, a răspunderilor neono- 
rațe în cazuri ca acesta de către 
editori. Nu este greu de constatat că 
prin conținutul lor vulgar, licențios, 
care frizează scabrosul, prin absența 
totală a unor idei și sentimente adîno 
umane, aceste versuri nu pot ră- 
mine Ia nivelul unei simple discuții 
literare, pentru că reprezintă o sfi
dare flagrantă a eticii noastre. De 
aceea se cuvine ca editurile sub 
egida cărora apar asemenea volume 
să manifeste o exigență și respon
sabilitate pe potriva menirii poeziei 
pe care sînt chemate să o promoveze, 
ca Editura pentru literatură să răs
pundă cum de a putut să aprobe ti
părirea unor asemenea versuri. 
Evident, vorbind despre limpezimea 
mesajului, nu am în vedere atari ca
zuri. Cum nu mă gîndesc nici la 
transparențele incapabile să scoată 
în relief altceva decît universuri ve
tuste, moduri de gîndire anchilozate 
sau reacții emoționale devenite mo
nedă calpă.

Succesul obținut tn ultimul sfert 
de veac de cărțile care au intrat în 
patrimoniul literaturii noastre — și 
ele nu sînt deloc puține 1 — se dato- 
rește și neabdicării autorilor de la 
condiția veritabilei comunicabilități. 
strădaniei lor de a înlesni și nu de 
a frina, prin transfigurare, procesul 
de cunoaștere a marilor adevăruri. 
Nu e deloc ciudat (ba dimpotrivă I) 
că în fiecare caz citabil avem de-a 
face cu opere care nu au ignorat pre
zența cititorului, înțeles ca interlocu
tor și colaborator virtual Așa cum 
nici una din scrierile reprezentative 
ale epocii nu se desfășoară în contra
dicție cu spiritul anilor noștri sau cu 
perspectiva nouă, marxistă, din care 
privim dialectica socială și mutațiile 
petrecute în conștiința umană.

în fapt, nici un scriitor auten
tic nu taie punțile de legătură în- 
nobilatoare cu cititorii și nici nu tinde 
să reducă numărul vaselor comuni
cante — ideal infinit - dintre opera 1 
lui și masa interlocutorilor Pilda luir 
Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacoviă, 
Pillat și chiar a lui Ion Barbu (ca 
să mă rezum la poezie) rămîne reve
latorie și pentru actualitate. Conti- 
nuîndu-i, poeții de azi, poeții _ de 
autentic talent de azi, atît Nichi- 
ta Stănescu, Cezar Baltag, Ma
rin Sorescu, Ana Blandiana, cît și 
Gheorghe Pituț, Gheorghe Tomozei, 
Florența Albu sau Adrian Păunescu 
(spre a mă raporta la generația mal 
tinără) nu uită că au ceva de spus, 
că acest ceva e comunicat cuiva 
și că acel cineva e cititorul Că me
sajul, pentru a fi înțeles în condiții 
optime trebuie să folosească un cod 
cunoscut ambilor parteneri și să 
transmită informații, gînduri, senti
mente, stări, idei de interes comun. 
Iar acestea, așa cum au subliniat 
pregnant lucrările de importanță is
torică ale celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R., nu pot fi decît de ordin 
major, vital, însuflețite de idealu
rile înnobilatoare ale umanismului 
socialist.

PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE

Intre 25 august — 
5 septembrie, Teatrul 
Național „Vasile A- 
lecsandri" din Iași a 
întreprins, in cadrul 
schimbului de experi
ență cu Teatrul Na
țional din Weimar un 
turneu in Republica 
Democrată Germană. 
In cadrul acestui tur
neu, teatrul ieșean a 
prezentat spectacolele 
„Săgetătorul" de Ion 
Omescu, „Opinia 
blică" de Aurel 
ranga și „Viata 
Galilei" de Bertold 
Brecht (acesta din ur
mă numai la

Succesele 
bile pe 
national 
lîmpinat 
samblu 
le-a repurtat la

care 
din 

ca 
proeminent",, 
' ' ’ : Ber

lin și la Weimar și-au 
găsit o reflectare 
promptă in presă.

Ziarele au comentat 
pe larg tematica - și 
problematica celor 
două creații românești 
relevind legătura cu 
actualitatea a piesei 
lui Aurel Baranga, a- 
pelul la responsabilita

te umană conținut 
in creația lui Ion O- 
mescu. Ele au sub
liniat din diferite un
ghiuri remarcabilele 
calități și realizări ar
tistice ale colectivului 
teatral ieșean.

Referindu-se la cele 
două spectacole pre
zentate in Berlin 
„Neue Zeitung".din 31 
august scrie : 
bele spectacole 
rii din 
vedit a 
samblu 
susțină 
rolul", 
CdTQ buLpi'iusșbe „i 
profund meșteșug in
terpretativ". Același 
ziar, remarcind contri
buția regizoarei Sorana 
Coroamă in valorifica
rea textului dramatic, 
distinge cițlva inter- 
preți. „In „Săgetăto
rul" interpretul lui Hin
cu, Costel Constantin, a 
avut momente de mare 
tragedie, tn „Opinia 
publică" ne-au plăcut, 
pe lingă interpretul e- 
roului pozitiv Virgiliu 
Costin, in primul rind 
Ștefan Dăncinescu, in

„tn am- 
acto- 

lași s-au do- 
forma un an- 
care știe să-și 
cu siguranfă 
un ansamblu 

stăpinește „un

nervosul redactor șef, 
și Dionisie Vitcu, in 
rolul tinărului obtuz" 

„Interpretarea in an
samblu a demonstrat 
că acest colectiv stă- 

• pinește perfect modul 
de a juca traditional- 
realist" remarca „Ber
liner Zeitung".

„Prin aceste două 
spectacole prezentate 
acum la Berlin, cu 
piese ale unor autori 
care se bucură de foar
te mult succes in Ro
mânia, Teatrul Natio
nal din Iași și-a pu
tut confirma faima 
care l-a precedat" - 
arăta ziarul 
„Der 
tr-un 
„Spirit 
născut 
Cronicarul ziarului ve- 
de in spectacolul pus 
in scenă de Sorana Co- 
roamă „o Înscenare 
plină de dramatism"(...) 
Artiștii români, in pri
mul rind interpretul 
principelui Duca, Teo- 
fil Vilcu, și tinărul 
Costel Constantin, in 
rolul lui Hincu, au 
imprimat personaje-

lor dramei o vitali
tate sanguină.(...) O 
mare ușurință a miș
cării și un ritm ame
țitor au putut fi 
mărite in satira „Opi
nia 
Crin 
scrie

„A
văzut cum plăcerea de 
a juca, înnăscută, plină 
de temperament a ro
mânilor, s-a pus in 
mod disciplinat în ser
viciul intențiilor regi
zorale", scrie „Das 
Volk" din Weimar des
pre spectacolul cu pie
sa lui Bertold Brecht, 
(regizat de Fritz Bc- 
nnewitz în cadrul sce
nografic al lui Frantz 
Havemann). Se mâi 
remarcă, in ce priveș
te interpretarea, „pu
terea explozivă in 
gesturi și in acțiuni 
scenice precise". Pu
blicul din Weimar a 
răsplătit ansamblul ro
mânesc pentru toate 

’ spectacolele sale „cu 
aplauze călduroase ?i 
îndelungate", mențio
nează ziarul.

publică" (regia 
Teodorescu)" — 

același ziar.
fost interesant de

Cunoscuta publicație 
elvețiană „Journal de 
Geneve" din 19 august 
a. c. publică următoare
le aprecieri in legătură 
cu prezenta muzicienilor 
români la festivalul de 
la Cologny — Geneva 
din vara, acestui an :

„Fără îndoială, culmi
nația festivalului — o 
adevărată revelație — a 
constituit-o violoncelis
tul Cătălin llea. Este 
intr-adevăr foarte rar 
de a intilni un violonce
list reunind o asemenea 
sumă de calități, atit 
muzicale cit și instru
mentale ; și pentru a a- 
firma toiul, trebuie spus 
că numai marii soliști a- 
jung aci. Cătălin llea 
face parte din categoria

o 
o cisă, fiecare parte fiind 

bine echilibrată, ansam
blul perfect construit.

Sala este plină : s-a 
răspindit zvonul că va 
concerta un violoncelist 
exceptional. Renumele 
n-a fost dezmințit".

acestora. Stăpinește 
măiestrie perfectă, 
sensibilitate răscolitoa
re ; totul in ciutul său 
stirnește admirație, 
procură plăcere: cali
tatea cu totul rară a 
sonorității, fermecător 
de bogată și in același

timp delicată; siguran
ța atacului și justețea 
absolută a fiecărei 
note; varietatea și ple
nitudinea timbrelor; 
virtuozitatea arcușului 
care nu strivește nici o 
dată coarda ajungînd s-o 
mingiie ca un suflu.

Acestor performanțe 
de instrument li se a- 
daugă calitățile unui 
muzician complet, în
zestrat cu un tempera
ment arzător, dirijat de 
o inteligentă vie și o 
surprinzătoare cunoaș
tere a stilurilor celor 
mai diverse, tn plus, 
atenția care nu slăbește 
nici o dată, convingerea 
in interpretare, conferă 
fiecărei note valoarea e- 
xactă, importanța pre
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ÎNTOARCEREA DE LA SOFIA
A DELEGAȚIEI DE PARTID

Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE
Miercuri seara s-a înapoiat de 

la Sofia delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, a participat la festivită
țile prilejuite de cea de-a 25-a ani
versare a victoriei revoluției socia
liste bulgare.

Din delegație au făcut parte to
varășii Marin Drăgan, membru ai 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., Ion Anton, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, și Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul României în 
Bulgaria.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,

Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nicolae Giosan, 
Gheorghe Moldovan și Dan Enă- 
chescu, miniștri.

Au fost prezenți Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga
ria Ia București, și membri ai am
basadei.

■Ar
La plecarea din Sofia, pe aero

port, membrii delegației noastre 
au fost conduși de tovarășii Lîce- 
zar Avramov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Venelin Koțev, secretar al 
C.C. al P.C.B., Gheorghi Bokov, 
membru al secretariatului C.C. al 
P.C.B., miniștri, activiști de partid.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la So
fia, și membri ai ambasadei ro
mâne.

Pe aeroport a fost aliniată o 
companie de onoare. Au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Pionieri au oferit oaspe
ților flori.

Conferirea „Ordinului Tudor Vladimirescu“ 
ambasadorului R. P. Bulgaria

Prin decret al Consiliului de Stat, 
ambasadorului extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, i-a fost conferit „Ordi
nul Tudor Vladimirescu" clasa I, 
în semn de prețuire pentru contri
buția adusă la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și prietenie din

tre Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România.

★
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a oferit miercuri 
un dejun în onoarea ambasadoru
lui Republicii Populare Bulgaria 
la București, Gheorghi Bogdanov, 
cu prilejul plecării sale definitive 
din țara noastră. (Agerpres)

Plecarea în U.R.S.S. a unei delegații 
de activiști ai C.C. al P.C.R.

Miercuri la amiază a părăsit Ca
pitala o delegație de activiști ai Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Aldea Militaru, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice va face o vizită 
de schimb de experiență în U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost salu
tați de tovarășii Gheorghe Călin, 
Vasile Potop, membri ai C.C. al 
P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

A
încheierea „Zilelor Unimii Medicale

Balcanice"

Din partea Ambasadei R. 0. Vietnam 
din București

La Ambasada Republicii Demo
crate Vietnam din București, în 
aceste zile de adîncă durere pen
tru poporul vietnamez, au venit 
conducători de partid și de stat, 
reprezentanți ai ministerelor, or
ganelor centrale și organizațiilor de 
masă și obștești, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții, 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali, ofițeri și ostași ai forțe
lor armate ale Republicii Socialiste 
România, delegații străine și unele 
misiuni diplomatice acreditate la 
București, pentru a exprima con
doleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Ho Și Min, 
marele conducător al poporului 
vietnamez, eminent luptător al miș
cării comuniste internaționale și al 
mișcării de eliberare națională.

De asemenea, s-au primit nume
roase scrisori și telegrame din nu
meroase localități din România în 
care se exprimă profunda compa
siune pentru pierderea grea sufe
rită de poporul vietnamez și spri
jinul hotărît în lupta împotriva 
agresorilor americani pînă la vic
toria finală.

Ambasada Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Socialistă 
România își exprimă profunda și 
sincera recunoștință pentru cele ce 
i-au fost adresate, asigurînd po
porul frate român că poporul viet
namez va îndeplini cu cinste sarci
nile pe care președintele Ho Și Min 
î le-a încredințat, că va dezvolta 
și adînci în continuare prietenia 
dintre popoarele vietnamez și ro
mân.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut frumoasă și a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost mai 
mult senin, exceptînd Banatul, 
unde îr. cursul după-amiezii a 
devenit variabil. Vîntul a suflat 
slab pînă Ia potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 
19 grade la Petroșani și 26 de 
grade la Răuți, Bechet, Băilești, 
București, Alexandria și Juri- 
lovca.

Timpul probabil pentru 12-13 
și 14 septembrie : Vremea va fi 
călduroasă, cu cerul variabil 
Innorări mai accentuate se vor 
semnala în vestul și nord-vestul 
țării, unde vor cădea averse lo
cale de ploaie. în rest averse izo
late. Vint potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor oscila 
între 10 și 20 de grade, iar ma
ximele între 22 și 32 de grade 
în București : Vremea in gene
ral călduroasă, cu cerul variabil. 
Vtnt slab. Temperatura în creș
tere.

Întîlnire 
între cineaști

Miercuri dimineața, cineaștii 
bulgari — regizorul Gheorghi Sto- 
ianov, actrița Maia Dragomanska 
și "Artistul emerit Konstantin Ko
țev y s-au întîlnit la sediul Aso
ciației cineaștilor cu membri ai bi
roului ACIN, cu critici de film și 
redactori ai ziarelor din Capitală.

EXPOZIȚIE FOTOGRAFICA
I

Miercuri la amiază s-a deschis 
la Galeriile de artă fotografică din 
str. Brezoianu expoziția de fotogra
fii artistice din R. P. Bulgaria, or
ganizată de Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă și Asociația ar
tiștilor fotografi din România cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste din 
Bulgaria.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază s-au în
cheiat în Capitală lucrările celei 
de-a doua sesiuni a „Zilelor Uniunii 
Medicale Balcanice11 la care au 
participat reprezentanți ai Uniunii 
Medicale Balcanice din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Ro
mânia, membri ai Asociației inter
naționale pentru cercetări medicale 
și schimburi culturale, precum și 
delegați ai unor academii și facul
tăți de medicină, printre care Aca
demia franceză de medicină, Fa
cultatea de medicină din Dakar, 
Facultatea de medicină din Abid
jan, Institutul de medicină tropi
cală din Anvers. Au fost prezenți, 
de asemenea, reprezentanți ai unor 
foruri de cooperare științifică in
ternațională zonală — Uniunea Me
dicală a Mediteranei Latine, Aso
ciația medicilor de limbă franceză 
din Canada.

La ședința de închidere a acestei 
reuniuni au luat cuvîntul prof. I. 
Țurai, președintele comitetului de 
organizare, acad. prof. Ass. Hadjio- 
loff, președintele secției naționale 
a Uniunii Medicale Balcanice din 
Bulgaria, prof. A. Codounis, șeful 
delegației din Grecia, prof. K. I. 
Giirkan, președintele secției națio
nale a Uniunii Medicale Balcanice 
din Turcia, prof. L. Sukarov, pre
ședintele secției naționale a Uniunii 
Medicale Balcanice din Iugoslavia, 
prof. Ch. Lepine, delegatul Asocia

ției medicilor de limbă franceză din 
Canada, prof. M. Payet, președin
tele Asociației internaționale pen
tru cercetări medicale și schimburi 
culturale.

A vorbit, de asemenea, prof. M. 
Popescu-Buzeu, președinte de o- 
noare și secretar general al Uniunii 
Medicale Balcanice, care a arătat 
că sesiunea științifică desfășurată 
la București prezintă importanță 
mai ales pentru schimburile de ex
periență pe care le-a prilejuit. In 
încheiere, au fost prezentate hotă- 
rîrile celei de-a 11-a reuniuni a 
Consiliului General al Uniunii Me
dicale Balcanice și planul de acti
vitate viitoare a acestei organizații.

★
în dimineața aceleiași zile, dr. 

Dan Enăchescu, ministrul sănătății, 
a primit pe reprezentanții Uniunii 
Medicale Balcanice din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia, precum și pe prof. M. Payet, 
președintele Asociației internațio
nale pentru cercetare medicală și 
schimburi culturale și prof. Andre 
Lemaire, reprezentantul Academiei 
franceze de medicină.

Cu acest prilej au avut Ioc dis
cuții cordiale privind colaborarea 
între Uniunea Medicală Balcanică 
și Asociația internațională pentru 
cercetarea medicală și schimburi 
culturale.

(Agerpres)

SPORT

Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR 
AL R. P. UNGARE

La invitația ministrului comerțu
lui exterior a sosit miercuri seara, 
într-o vizită de cîteva zile în țara 
noastră, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Populare Un
gare, Jozsef Biro.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele maghiar a fost întîmpinat 
de Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Dumitru Bej an,

prim-adjunct al ministrului, și alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Sandor Argyelan, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Ungariei la București.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL S.U.A. LA BUCUREȘTI

Miercuri a sosit în Capitală Leo
nard Carpenter Meeker, noul am
basador al Stateloi- Unite ale Ame
rică în Republica Socialistă 
România. (Agerpres)

Admiterea în învățămîntul 
postliceal cadastru 

și organizarea teritoriului
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Sîmbătă - etapa

Sîmbătă 13 septembrie se vor 
disputa jocurile etapei a 5-a a 
diviziei A Ia fotbal. Meciul din
tre echipele Steaua București 
și A.S.A. Tg. Mureș va avea Ioc 
pe stadionul „23 August" din Ca
pitală cu începere de la ora 
16,30. în țară sînt programate 
următoarele partide : F. C. Ar- 
geș-Jiul Petroșeni ; U. T. Arad- 
Rapid București : C 
Politehnica Iași : Universitatea 
Craiova-Dinamo Bacău ; Steagul .■ 
Roșu Brașov-Dinamo București ; ț 
Crișul Oradea-Farul Constanța : | 
Petrolul Ploiești-Universitatea ( 
Cluj. ’

FOTBALIȘTI ROMÂNI ■ 
ÎN INTÎLNIRI INTERNATIONALE

Noua competiție internațională. 
Jocurile sportive ale Mării Ne
gre, a fost inaugurată aseară la 
Constanța cu meciul de fotbal dintre 
echipele Fenerbahce Istanbul și Fa
rul. Întîlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea fotbaliști
lor români, prin golul înscris în mi
nutul 60 de Tufan. Returul acestei 
partide va avea loc săptămîna viitoa
re la Istanbul.

★

In cadrul manifestărilor prile
juite de centenarul clubului „Uni
versitatea" Cluj, pe stadionul mu
nicipal din localitate a avut loc 
miercuri după-amiază o întîlnire 
internațională de fotbal dintre 
„U“ și echipa de categoria A Sal- 
gotarjâni Bânyâsz (R. P. Ungară). 
Partida s-a încheiat cu un Rezul
tat de egalitate 2—2 (1—0). Scorul 
a fost deschis de către studenți în 
min. 21 prin Mustețea. După pau
ză, oaspeții egalează prin Horvath 
(în min. 59). Localnicii preiau din 
nou conducerea, înscriind prin Co- 
man în min. 75. Spre sfîrșitul par

tidei, oaspeții beneficiază de un 
corner. Mingea ajunge la Crețu, 
care, vrînd s-o degajeze peste 
poartă, a introdus-o în plasă. Stu
denții au avut numeroase ocazii 
pe care n-au știut să le fructifice. 
Este adevărat că au folosit mulți 
jucători din echipa de tineret, mai 
ales în repriza secundă. Oaspeții 
au prezentat o formație închegată, 
mulți jucători posesori ai unei 
bune tehnici.

Disputat aseară la Belfast, meciul 
dintre echipele de fotbal ale Irlan
dei de nord și U.R.S.S., contind pen
tru * preliminariile campionatuluî 
mondial, s-a terminat la egalitate 
0—0. Au asistat 35 000 spectatori.

Ieri s-a desfășurat la Belgrad me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipa braziliană F. C. Santos și 
formația iugoslavă Steaua Roșie. In- 
tilnirea s-a încheiat la egalitate 3—3, 
după ce la pauză oaspeții au condus 
cu 3—1.
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Cele mai calde
„WllUIII UVU

urări de succes
In aceste zile se împlinesc 25 de 

ani de la apariția primelor numere 
ale ziarelor „Înainte", organ al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R. și al 
consiliului popular județean, și 
„Drum nou", organ al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R. 
și al consiliului popular județean. In 
răstimp de un sfert de secol, militînd 
activ pentru înfăptuirea consecventă 
a politicii partidului de dezvoltare 
multilaterală a economiei, științei și 
culturii, aceste ziare au antrenat oa
menii muncii la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid pentru edi
ficarea patriei socialiste, au con
tribuit la dezvoltarea 
cialiste a maselor, la 
tații frățești dintre poporul 
mân și naționalitățile

conștiinței so- 
întărirea uni-

ro- 
conlocuitoare.

Aidoma întregii noastre prese, zia
rele „Înainte" ji „Drum nou" își con
sacră astăzi eforturile traducerii în 
viață a programului măreț de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate, stabilit de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român. Pă- 
trunzind mai adine esența probleme
lor actuale, dezvăluind neajunsurile 
existente încă în diferite domenii de 
activitate, popularizînd larg experien
ța pozitivă, perfecționîndu-și mijloa
cele publicistice, ele își vor realiza 
în tot mai mare măsură atributele 
de organe de partid, de exponente 
ale opiniei publice.

Cu prilejul acestui jubileu, urăm 
colegilor noștri din Craiova și Bra
șov noi și mari succese în activita
tea ce o desfășoară.
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Școala postliceaîă cadastru și 
organizarea teritoriului — din 
Brănești — pregătește cadre în 
specialitățile topografie generală, 
geodezie și fotogrametrie.

Durata de școlarizare este de 
2 ani.

Pentru anul școlar 1969/1970 
se primesc absolvenți ai liceelor 
(școlilor medii de cultură gene
rală), cu sau fără examen de 
bacalaureat (maturitate), indife
rent de vîrstă.

Înscrierile se fac pînă la 23 
septembrie a.c. la secretariatul 
Grupului școlar agricol-Brănești, 
pe baza unei cereri însoțite de 
certificatul de naștere (copie sim
plă și original); diploma de ba
calaureat (maturitate) sau certi
ficat de absolvire a liceului (ori
ginal) ; buletinul de analiza singe- 
lui, efectuată cu maximum 3 săp
tămâni înainte de concurs ; rezul
tatul examenului radiologie pul
monar, efectuat cel mult cu trei 
luni înainte de concurs; adeve

rință de sănătate eliberată de cir
cumscripția medico-sanitară sau, 
pentru candidații care au absolvit 
liceul începînd din anul 1966, 
fișa de control medical întocmită 
în timpul liceului.

Concursul se va ține între 25— 
30 septembrie la matematică 
(scris și oral), desen (lucrare gra
fică) din materia studiată în liceu 
sau școala medie.

In timpul examenului, școala va 
asigura cazarea și masa contra 
cost.

Pe timpul școlarizării elevii voi 
primi bursă — în limita numă
rului de burse aprobat pentru 
școala respectivă — pe baza me
diei de la concurs și a veniturilor 
părinților.

Alte informații se pot obține la 
Grupul școlar agricol Brănești la 
care se ajunge — din Capitală — 
cu tramvaiul 14 (stația Pant eti
mon) și cu autobuzul București- 
Brănești.

(publicitate)

în runda a doua a Olimpiadei fe
minine de șah pe echipe, care se des
fășoară în prezent la Lublin (Polo
nia), formația României a întîlnit 
echipa Danemarcei După expirarea 
timpului regulamentar de joc, e- 
chipa României conduce cu 1—0, o 
partidă fiind întreruptă. Elisabeta 
Polihroniade a învins-o pe Haar, iar 
Suzana Makai a întrerupt cu Lars- 
sen. Alte rezultate U.R.S.S.-Irlanda 
2—0: Bulgaria-R. F. a Germaniei 
1—0 (1) ; Olanda-Polonia 0—0 (2) j 
Austria-Belgia 1—1 ; Cehoslovacia- 
R. D. Germană 1,5-0,5 î Ungaria-An- 
glia 2—0 |

La campionatele europene de lupte 
libere, programate la Sofia între 19 
și 21 septembrie, R. D. Germană va 
fi reprezentată de un Iot de 9 spor
tivi. Dintre selecționabili fac parte 
printre alții Willi Bock (categ. 52 
kg) | Horst Mayer (categ 57 kg) | 
Helmuth Jirmann (categ. 63 kg), 
Hans Jiirgen Luczak (categ. 70 kg) | 
Horst Stottmeister (categ. 87 kg).

rînduri
în sala Dynamo din Berlin s-a 

desfășurat tnttlnirea Internațională 
de volei dintre reprezentativele mas
culine ale R. D. Germane și Bulga
riei. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—1 (15—6, 15—5, 14—16, 
15—7).

La Budapesta a Început un turneu 
internațional de polo pe apă la care 
participă primele patru echipe cla
sate la Jocurile Olimpice din Me
xic : Iugoslavia. U.R.S.S., Ungaria, 
Italia și selecționatele Olandei și 
R.D. Germane. Cea mai echilibrată 
partidă din prima zi a competiției 
s-a desfășurat între • reprezentati
vele Ungariei și R.D. Germane, în 
care scorul a fost egal : 7—7 (2—3,
1—0, 1—2, 3—2) în celelalte două 
meciuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Italia—Iugoslavia 4—3 
(1—0, 0—1, 1—2, 2—0) | U.R.S.S. — 
Olanda 7—2 (1—0, 2—1, 4—1, 0—0).

Istoric de reputație europeană, dr. Antonin Snejdareh conduce de mai 
mulți ani Institutul de politică și economie internațională din Praga. Ca 
invitat al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale din țara 
noastră, dr. Snejdarek a făcut, recent, o interesantă expunere asupra pro
blemelor securității europene. Expunerea a constituit punctul de pornire 
în interviul pe care d-sa a avut amabilitatea să ni-l acorde.

Lucrările Congresului Alianței

internaționale de turism
Miercuri au continuat lucrările 

celui de-al 3-lea Congres interna
tional A.I.T. „Loisirs et Tourisme". 
Ziua a tost rezervată discutării pro
blemelor serviciilor speciale, nece
sare fiecăruia din cele două mo
duri de turism (individual și orga
nizat). Ședințele s-au desfășurat 
sub președinția d-lui Anton Blan
ked, director general al Asociației 
automobilistice olandeze Anws. Au 
prezentat rapoarte J. Britsghi, se
cretar general de onoare al A.I.T. 
(Elveția), Robert Lonati, secretar 
general al Uniunii Internaționale a 
Organismelor Oficiale de Turism, 
Franco Galii, șeful serviciului de 
informații al Touring Club Italiano, 
Vasile Iordăchescu, secretar gene
ral al A.C.R., prof. dr. C. Kaspar, 
din partea Seminarului pentru tu
rism internațional și economia 
transportului al Universității din 
St. Gallen (Elveția), Turing Clubul 
Regal al Olandei, Waclaw Laskow
ski, directorul Automobil Clubului 
din Polonia, M. F. Miiller, membru 
al Comitetului Asociației Interna

ționale Hoteliere (Elveția), Touring 
Clubul Suisse — Geneva (Elveția), 
C. van Zwiindregd, directorul Clu
bului de turism al Țărilor de Jos 
(Olanda).

Pe marginea rapoartelor au avut 
loc dezbateri, la care au partici
pat un mare număr de congresiști.

In cinstea participanților la con
gres, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Popa, a oferit miercuri 
seara o recepție in saloanele hote
lului Athende Palace.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele concursului 

PRONOEXPRES Nr. 37 
din 10 septembrie 1969

EXTRAGEREA I : 11 20 31 4 18 43 
FOND DE PREMII : 321 532 lei

EXTRAGEREA A II-A : 29 13 34 
18 1 28 37

FOND DE PREMII : 263 599 lei

— Am dori, pentru început, 
să ne spuneți cîteva cuvinte 
despre institutul pe care il con
duceți. Ce loc ocupă, in cadrul 
institutului d-voastră și, in ge
neral, al cercetărilor privind 
raporturile dintre state preocu
pările legate de studiu.1 proble
melor securității europene 7

— Geneza institutului nostru — În
ființat în 1957 — a fost determinată 
de necesități practice imediate, impu
se de intensificarea și sporirea gra
dului de complexitate a relațiilor 
dintre state. în multitudinea de teme 
care fac obiectul preocupărilor celor 
peste o sută de cercetători ai noștri, 
un loc central îl dețin problemele 
legate de securitatea și cooperarea 
europeană. Activitatea noastră, pe a- 
cest plan, se concretizează in studiul 
aprofundat al ipotezelor de dezvol
tare a relațiilor dintre statele euro
pene, precum șl al ipotezelor refe
ritoare la posibilitățile de creare a 
unui sistem durabil de cooperare în
tre state.

„Laboratorul" nostru nu lucrează 
însă izolat. Am creat o comisie care 
coordonează activitatea institutelor 
care se ocupă de asemenea, în mod 
direct sau indirect, de probleme ale 
securității europene. Toate lucrările 
se desfășoară pe baza unui plan de 
cercetări al Academiei de științe în 
felul acesta, am realizat un larg e- 
vantai al colaborării între istorici, ju
riști, economiști, filozofi, cu rol în 
diverse instituții internaționale, care 
se ocupă și de problemele securității. 
Reprezentanții acestor institute se în- 
tilnesc, la fiecare două luni, pentru 
a se informa reciproc despre rezul
tatele obținute.

— Aspirațiile popoarelor din 
întreaga lume converg astăzi 
către un singur țel — asigurarea 
păcii, dezvoltarea unor relații 
multilaterale între state. Ce mij
loace credeți că sînt mai adecva
te pentru înfăptuirea securității 
pe continent, care sînt, intr-un 
cuvîrit, premisele necesare pen
tru a se ajunge la realizarea 
acestui deziderat vital 7

— Ca istoric, firește, nu pot uita 
că Europa, leagăn al civilizației mo
derne, a fost totodată și teatrul celor 
două războaie mondiale, care s-au 
soldat cu pierderi și distrugeri in
comensurabile. Și, desigur, acest lu
cru nu îl uită mulți, foarte mulți oa
meni. Cred că fiecare cetățean al Eu

nul sistem durabil al cooperării eu
ropene, pe baza respectării realități
lor continentului. De altfel, recunoaș
terea statu quo-ului în Europa, a 
frontierelor tuturor statelor, inclusiv 
a celor două state germane, a siste
mului social pe care diferitele state 
și l-au ales — reprezintă premisele 
esențiale pentru înfăptuirea secu
rității. Cit despre celelalte premise 
ale progresului relațiilor europene, 
cred că acestea sînt schimburile de 
persoane, de idei, schimburile eco
nomice, culturale și mai ales crearea 
unei atmosfere de încredere, care 
este o condiție de prim ordin. Căci

lor mai bune căi de rezolvare a pro
blemei securității. Mai întii prin ac
tivitatea pur științifică, concentrată 
să pregătească documentația viitoa
relor întilniri europene, iar apoi prin 
propaganda ideilor securității, în rîn- 
dul opiniei publice. Schimbul de opi
nii, dialogul dintre cercetători, din
tre oamenii de știință atit pe plan 
național, cît și pe plan internațional, 
în problemele păcii și cooperării pe 
continent, mi se par deosebit de u- 
tile și necesare pentru crearea atmos
ferei de încredere intre state și po
poare.

Cîștigă tot mai mult teren ldeea

Știința politică
și ideea securității europene

Interviu cu dr. Antonin SNEJDAREK
directorul Institutului de politică și economie internațională din Praga

ropei, indiferent dacă locuiește In 
Vest sau. in Est, vrea să trăiască în 
pace, se opune războiului. Așa se 
explică nașterea acelei solidarități an
tirăzboinice, lupta pentru înlăturarea 
pericolului unei noi conflagrații mon
diale. Așa se explică larga popu
laritate a ideii securității europene, 
faptul că dintr-o preocupare, îndeo
sebi a opiniei publice, ea s-a trans
format, mai ales in ultimii ani, in
tr-o preocupare constantă a guver
nelor și oamenilor politici.

în viul dialog privind securitatea 
continentului se discută mult despre 
conținutul acestei noțiuni. După pă
rerea mea, noțiunea de securitate în
mănunchează, in primul rînd, rela
țiile dintre statele europene, privite 
multilateral. Totodată ea înglobează 
procesul — pe care noi 11 prevedem 
și dorim să-l accelerăm — a cărui 
menire este să ducă la edificarea u-

dacă această atmosferă nu e creată, 
nu există nici o posibilitate de reali
zare a securității. Sistemul securității, 
pe care cu toții îl dorim înfăptuit, 
trebuie bazat pe încredere ; fără în
credere el nu poate fi construit și 
chiar dacă va fi construit, nu va pu
tea supraviețui.

— Ce rol pot avea, după opi
nia dv., oamenii de șt’ință, cer
cetătorii din domeniul relațiilor 
între' state în formarea acestei 
atmosfere de încredere de caro 
vorbeați 7

— După părerea mea, oamenii de 
știință, cercetătorii din domeniul rela
țiilor dintre state pot aduce o con
tribuție importantă — și activitatea 
institutului nostru este un exemplu 
elocvent în această privință — la 
căutările îndreptate spre găsirea ce

creării unui organism sau a unei co
misii europene, care să reunească e- 
forturile tuturor institutelor a căror 
activitate este consacrată problemelor 
securității continentului. Se poate a- 
firma de pe acum că majoritatea in
stitutelor europene cooperează în di
ferite probleme ale cercetării secu
rității și că aceste institute doresc 
să-și aducă contribuția la traducerea 
In viață a ideii conferinței guverne
lor europene. Personal sînt de pă
rere că știința poate face multe lu
cruri pentru pregătirea conferinței, 
elaborînd și pregătind temele aces
teia. De asemenea, propagarea idei
lor securității poate determina spo
rirea presiunii opiniei publice pen
tru a face cit mai apropiat momen
tul organizării conferinței.

— în această ordine de idei, 
care sînt in contextul politic și

„Cupa Davis'*

Echipa S. II. A. pentru 
meciul cu România
TENIS. — Donald Dell, căpitanul 

„non-player" al echipei S.U.A., a al
cătuit formația care va intilni la Cle
veland in finala „Cupei Davis" re
prezentativa de tenis a României. E- 
chipa cuprinde pe Arthur Ashe, Stan
ley Smith, Bob Lutz și Cliff Richey. 
Deoarece Clark Graebner continuă să 
fie accidentat, el a fost inlocuit cu 
Cliff Richey. In locul lui Pasarell a 
fost preferat Lutz. In legătură cu a- 
legerea lui Richey, Donald Dell a fă
cut următoarea declarație : „Graeb
ner va fi incă indisponibil timp de 
6 sau chiar S săptămini. L-am ales 
pe Richey deoarece el este un jucă
tor cu temperament. Pentru proba de 
dublu m-am fixat asupra perechii 
Smith—Lutz“.

B B B B B B El
economic general, modalităț'Ie 
concrete pentru materializarea 
inițiativei țărilor socialiste, de 
convocare a unei conferințe a 
statelor europene ?

— Conferința europeană presupune 
participarea tuturor statelor conti
nentului. Nu cred în posibilitatea 
vreunui progres fără acceptarea ideii 
de securitate colectivă. Securitatea 
europeană nu poate fi decît o secu
ritate colectivă. Dacă excludem un 
grup de țări sau chiar și o singură 
țară, acest sistem nu va fi niciodată 
în stare să funcționeze, ci, dimpotri
vă, ar duce la creșterea insecu
rității.

Esențial, așadar, este procesul de 
pregătire a conferinței sau — nu este 
exclus — a coniSrințelor. A sosit, de
sigur, timpul să înlocuim cuvintele, 
declarațiile cu fapte, cu acțiuni con
crete. Este necesar să realizăm con
vocarea conferinței pe calea dezvol
tării contactelor intre guverne și în
tre diferite partide democratice, în
tre forțele care luptă pentru apărarea 
păcii și între organizațiile de masă. 
De asemenea, paralel cu rezolvarea 
problemelor politice, aș spune chiar 
înainte de aceasta, ar putea avea loc 
discuții economice. Cred, de pildă, că 
revitalizarea Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa poate avea, in 
acest sens, un rol însemnat, deoare
ce aceasta este o bază, un instru
ment care poate fi utilizat pentru a 
da o cit mai mare amploare ideii 
de cooperare economică, idee care a 
prins rădăcini atit in Est, cît și In 
Vest. Trebuie susținută creșterea re
lațiilor economice intereuropene, pro- 
cedînd la înlăturarea diverșilor fac
tori care frînează schimburile din
tre țările celor două sisteme sociale. 
O conferință sub auspiciile Comisiei 
Economice O.N.U. ar putea reprezen
ta un preambul al conferinței euro
pene asupra securității.

In concluzie aș dori să repet un 
adevăr îndeobște cunoscut : secu
ritatea este garanția unei păci du
rabile pe continent, iar socialismul 
are nevoie de pace. Iată de ce sta
tele socialiste depun eforturi susți
nute pentru a sprijini ideea secu
rității europene.

Radu BOGDAN 
Viorel POPESCU



HANOI S. U. A.

întrevederi ale delegației 
de partid și de stat 

a Republicii Socialiste România

Luări de poziție 
împotriva continuării 
războiului in Vietnam

HANOI 10. — Trimișii speciali 
Agerpres A. Ionescu și I. Gălă- 
țeanu transmit: în după-amiaza 
zilei de 10 septembrie, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Paul Ni- 
culescu-Mizil au avut o întrevedere 
cu tovarășul Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam. A 
fost de față Tran Danh Tuyen, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc, ministru pentru proble
mele industriei.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-^a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
Marți după-amiază, la reședința 

delegației române au făcut o vizită

Trinh Dinh Thao, președintele Co
mitetului Central al Alianței forțe
lor naționale, democratice și pașni
ce din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului Consultativ al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Van Thien, membru al 
C.C. al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud, șeful 
reprezentanței speciale a Republi
cii Vietnamului de Sud în Repu
blica Democrată Vietnam, Ho 
Xuang Son, reprezentant al Parti
dului revoluționar al poporului din 
Vietnam.

Cu acest prilej, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Ștefan Peterfi și Constantin 
Băbeanu, ambasadorul României la 
Hanoi, au avut o convorbire prie
tenească cu oaspeții.

VIZITA LA MUZEUL DE ISTORIE
La 10 septembrie tovarășii Ion 

Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte' al Consiliului de Stat, au 
vizitat Muzeul de istorie din capi
tala R. D. Vietnam.

Delegația română de partid și 
de stat a fost însoțită de Tran 
Danh Tuyen, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al parti
dului celor ce muncesc, ministru 
pentru problemele industriei de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. D. Vietnam.

Oaspeții au fost salutați de 
Huang Hung, directorul muzeului, 
care a dat pe parcursul vizitei am
ple explicații în legătură cu prin
cipalele exponate.

Huang Hung a relevat, printre 
altele, că populația manifestă un 
mare interes față de muzeu și de 
aceea el a rămas deschis și în pe
rioada bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord. O parte din 
cele mai valoroase exponate 
au fost evacuate și sînt păstrate 
cu grijă. El a menționat, de ase
menea, că săpăturile arheologice 
mai recente și alte cercetări, care 
nu au încetat nici o clipă, au adus 
mărturii noi, de mare importanță, 
cu privire la originea și dezvolta
rea poporului de pe aceste melea
guri. Directorul a menționat, de 
asemenea, că muzeul întreține le
gături de colaborare științifică cu 
mai multe instituții similare din 
alte țări, printre care și din țara 
noastră.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a dat o 
înaltă apreciere muzeului și, îm-

preună cu membrii delegației ro
mâne de partid și de stat, a sem
nat în cartea de onoare cuvinte 
elogioase, subliniind valoarea ex
ponatelor ce înfățișează sintetic și 
obiectiv istoria multimilenară a 
poporului vietnamez, străvechea sa 
cultură și civilizație, lupta sa eroi
că pentru apărarea independenței 
naționale împotriva agresiunii 
străine, împotriva colonialismului 
și imperialișmului, pentru liber
tate și independență, pentru fău
rirea unui viitor strălucit.

WASHINGTON 10 (Agerpres) — 
Noi personalități politice din S.U.A. 
s-au pronunțat împotriva continuă
rii războiului din Vietnam și a 
sprijinirii actualului regim saigo- 
nez.

Senatorul Albert Gore a decla
rat marți, într-o cuvîntare rostită 
în Senat, că chiar și o eventuală 
retragere parțială a unor efective 
americane din Vietnamul de Sud 
„condamnă Statele Unite la un 
amestec pe termen nedefinit în 
mlaștina în care ne-am băgat sin
guri". El a subliniat că atît timp 
cît Administrația de la Washington 
va continua să sprijine regimul de 
la Saigon, „perspectivele de pace 
vor fi întunecate".

Liderul majorității democrate din 
Senat, Mike Mansfield, a declarat 
că Administrația Nixon „trebuie să 
găsească o cale pentru a pune ca
păt pierderilor umane și materiale 
din Vietnam". O poziție similară a 
exprimat și senatorul Stephen 
Young.

*

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a 
anunțat că președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a convocat pentru vineri pe 
principalii săi consilieri civili și mili
tari pentru a proceda la o examinare 
aprofundată a problemei războiului din 
Vietnam.

Pe străzile capitalei nord-irlan- 
deze patrulează militari brita
nici, pregătiți să intervină în 

cazul unor noi incidente.

SITUAȚIA

DIN IRLANDA DE NORD
BELFAST 10 (Agerpres). — Tru

pele britanice dislocate în Ulster 
au început miercuri dimineața o 
serie de operațiuni menite să de
limiteze printr-o „linie a păcii" car
tierele catolice ale Belfastului de 
cele protestante. Delimitarea va 
lua forma concretă a unui gard 
de sîrmă ghimpată. Zona de de
marcație va fi plasată între strada 
Divis, locuită de catolici, locul unde 
se desfășoară, de obicei, cele mai 
grave incidente, și cartierul pro
testant Shankhill Road. Armata 
va lua și alte măsuri în scopul asi
gurării securității celor două co
munități. S-a anunțat, de aseme
nea, că circulația în Belfast va fi 
suspendată în timpul nopții în re
giunile în care se află instalate 
baricade.

Premierul nord-irlandez, James 
Chichester-Clark, a adresat popu
lației din Belfast apelul de a înlă
tura imediat baricadele ridicate de 
cele două comunități în conflict. 
El a anunțat că în caz contrar, 
trupele britanice vor trece la înlă
turarea tuturor acestor baricade, 
în scopul restabilirii ordinii. Tot
odată, Chichester-Clark și-a anun
țat intenția de a demisiona din 
funcția de prim-ministru în cazul 
în care nu va fi pus în aplicare 
la termenele stabilite programul 
de reforme anunțat după con
vorbirile sale cu reprezentanții 
guvernului britanic, program care 
are drept scop să acorde o serie 
de drepturi civile minorității cato
lice.

Vizitatori în fața standurilor prezentate de întreprinderile de comerț exterio- 
ale jării noastre la Tîrgul internațional de la Brno

ADDIS ABEBA

încheierea reuniunii

la nivel înalt a Organizației

Unității Africane

LA TlRGUL INTERNAȚIONAL

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). 
— La Addis Abeba a luat sfîrșit 
miercuri dimineața reuniunea la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane. După mai multe ore de 
dezbateri, în ultima zi a conferin
ței a fost adoptată o rezoluție prin 
care se cere părților beligerante 
din Nigeria să înceteze ostilitățile 
și să înceapă convorbirile de pace 
bazate pe principiul menținerii 
unității statului nigerian. Țările 
africane care au recunoscut Biafra 
ca stat independent (Gabonul, 
Coasta de Fildeș, Tanzania, Zam
bia), precum și Sierra Leone au 
formulat rezerve față de textul re
zoluției și s-au abținut de la vot.

Rezoluția amintită subliniază 
importanța vitală a unei acțiuni 
concertate și unanime a guvernelor 
africane, în cadrul O.U.A., în ve
derea soluționării crizei nigeriene, 
care are consecințe grave nu nu
mai pentru Nigeria, dar și pentru 
întreaga Africă. în acest sens, Co
mitetul O.U.A. pentru reglementa
rea problemei nigeriene a fost che
mat să lanseze un apel diverselor 
țări, organizații internaționale, in
stituții umanitare pentru sprijini

rea tuturor acțiunilor menite să 
contribuie la încetarea războiului 
din Nigeria.

Șefii statelor africane care au 
participat la conferința din capi
tala etiopiana au hotărît să acorde 
un sprijin sporit mișcărilor de eli
berare națională de pe continen
tul african și luptei împotriva a- 
partheidului. în acest scop a fost 
constituit un comitet special ce va 
avea misiunea de a studia moda
litățile de intensificare a activită
ții Comitetului O.U.A. care coordo
nează lupta de eliberare a popoa
relor africane, aflate încă sub ju
gul colonial. Din acest comitet fac 
parte Algeria, Maroc, Senegal, Ke
nya, Sierra Leone, Republica Afri
ca Centrală.

în cadrul reuniunii la nivel înalt 
a O.U.A. au fost adoptate, de ase
menea, două rezoluții prin care re
prezentanții țărilor africane își ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
agravarea crizei din Orientul A- 
propiat și subliniază necesitatea 
aplicării urgente a rezoluției Con
siliului de Securitate din noiem
brie 1967.

■ s a a o o

DE LA VIENA

Președintele 
Republicii Austria 
a vizitat pavilionul 
țării noastre

VIENA 10 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Miercuri la amiază, președintele 
Republicii Austria, Franz Jonas, a 
vizitat pavilionul Republicii Socia
liste România din cadrul Tîrgului 
internațional de la Viena. Șeful 
statului austriac a fost întîmpinat 
și salutat de Dionisie Bârcea, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Ambasa
dei României la Viena, și de alte 
persoane oficiale române. Președin
tele s-a interesat de produsele noi 
expuse la Viena, de caracteristicile 
lor și de uzinele furnizoare.

PRIMUL MINISTRU

Al JAPONIEI A PRW

PI AMBASADORUL 
ROMÂNIEI IA TOKIO

TOKIO 10. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
Primul ministru al Japoniei, Eisaku 
Sato, l-a primit miercuri în audien
ță pe ambasadorul român la Tokio, 
Ion Datcu, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din Japonia. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire cordială. Ambele părți și-au 
exprimat dorința de a întreprinde 
noi pași în vederea dezvoltării 
multilaterale a relațiilor româno- 
japoneze în avantajul celor două 
popoare.

MARIANO RUMOR: Mediterana să redevină 
un bazin al colaborării pașnice

BARI 10 (Agerpres). — „Noi do
rim ca Mediterana să poată rede
veni cît mai curînd posibil un mare 
bazin al colaborării pașnice", a de
clarat Mariano Rumor, primul mi
nistru al Italiei, inaugurînd

miercuri, la Bari, cea de-a 33-a e- 
diție a Tîrgului Levantului. în cei 
aproape 50 de km pătrați ai tîrgu
lui expun anul acesta produse 
40 de țări, printre care și România.

■ ■■■BOB

agențiile de presă transmit:
Prima sesiune generală a Conferinței organizației 

pentru interzicerea armelor nucleare în America Latină 
(O.P.A.N.A.L.) a luat sfîrșit în capitala mexicană. Participanții, reprezentanți din 
13 țări latino-americane, au fondat, din punct de vedere juridic, O.P.A.N.A.L. 
Organizația va controla aplicarea prevederilor acordului cu privire la inter
zicerea armelor. nucleare în America Latină și facilitarea folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice. Acordul a fost semnat de majoritatea țărilor latino- 
americane și a intrat în vigoare la 25 . aprilie 1969.

Evenimentele din Orien
tul Apropiat. 0 fonnație de avi
oane israeliene a încercat miercuri dimi
neață să efectueze un raid asupra po
zițiilor de coastă egiptene Zaafarana și 
Abu Darag de la Golful Suez, a anun
țat un purtător de cuvînt oficial la 
Cairo, citat de agenția M.E.N. Arti
leria antiaeriană a doborît unul din 
avioanele israeliene, care s-a prăbușit 
în apele golfului.

Un purtător de cuvînt israelian, ci
tat de agenția U.P.I., a declarat că o

unitate a aviației israeliene a bombar
dat miercuri dimineață o serie de po
ziții militare ale R.A.U. situate pe țăr
mul vestic al Golfului Suez, după care 
avioanele au revenit la bazele lor.

Ministrul de externe al 
R. P. Mongole, Luvsandorjiin 
Toiv, care se află într-o scurtă vizită 
în U.R.S.S., a avut miercuri o convor
bire cu Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Sovietice. A- 
genția TASS anunță că au fost abor

date probleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și unele 
probleme internaționale.

MiOrCUri a avul- 'oc 'a Varșovia 
vernisajul expoziției de pictură și sculp
tură românească. Expoziția a fost inau
gurată de ministrul culturii și artei 
din Republica Populară Polonă, Lucjan 
Motyka.

Guvernul brazilian a a- 
doptat trei acte instituțio
nale (nr‘ 14 și 15) prevăzînd in
troducerea pedepsei cu expulzarea din 
țară a oricăror persoane considerate 
„periculoase pentru siguranța naționa
lă", precum și extinderea pedepsei ca
pitale la „delictele de participare la 
războiul revoluționar".

Ministerul de Interni al 
Boliviei a anunțat că liderul • jș- 
cării de partizani din această’’ țară, 
Guido Peredo, a fost ucis marți în o- 
rașul La Paz. Moartea lui Peredo a 
avut loc după ce, împreună cu un grup 
de partizani, a încercat să se opună 
polițiștilor ce au înconjurat locuința 
unde se găseau. Mai multe persoane 
din acest grup au reușit să scape.

AGENDĂ DIPLOMATICĂ

VIZITA IN U. R. S. S.
A MINISTRULUI

DE EXTERNE AL JAPONIEI
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

PREȘEDINTELE FRANȚEI 
LA BONN

CORESPONDENTA DE LA MIRCEA MOARCAȘ

Cu prilejul „Zilei României" la 
Tîrgul internațional de la Alger, 
directorul pavilionului românesc, 
Ion Tonceanu, a oferit marți sea
ra o recepție. Au participai func
ționari ai Ministerului algerian al 
Afacerilor Externe, ai societății de 
exploatări și cercetări miniere 
SONAREM, membri ai corpului 
diplomatic, oameni de afaceri. A 
fost prezent, de asemenea, Nico- 
lae Sipoș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Alger.

\ <-
La invitația Adunării de 

Stat a R. P. Ungare, miercuri a 
sosit la Budapesta o delegație a Sei
mului R. P. Polone, condusă da 
Czeslaw Wycech, mareșalul Seimului.

Guvernul Republicii Popu
lare Democrate Coreene și 
cel al Republicii Africii Cen
trale au ÎH^eiat un acord privitor 
la stabilirea de relații diplomatice Ia 
nivel de ambasadă, anunță agenția 
A.C.T.C.

Intre 4 și 9 septem
brie s-a aflat în U- 
niunea Sovietică, ca 
oaspete al guvernului 
sovietic, Kiichi Aichi, 
ministrul afacerilor 
externe al Japoniei.

Această vizită mar
chează încă un mo
ment pe calea dez
voltării continue, în 
ultimii ani, a relațiilor 
sovieto-japoneze. O 
expresie semnificativă 
a acestei evoluții o 
constituie dinamica 
schimburilor comer
ciale dintre cele două 
țări. Dacă în 1957 ele 
reprezentau valoric 
doar 21,6 milioane do
lari, anul trecut au 
atins 642,5 milioane, 
marcînd, deci, o creș
tere de 32 de ori în 
numai 11 ani. Un pas 
important în extinde
rea colaborării eco
nomice dintre cele 
două țări a fost în
cheierea, în iulie a- 
nul trecut, a unui 
acord prin care Ja
ponia s-a angajat să 
livreze Uniunii Sovie
tice, pe credit, mașini 
și utilaje pentru in
dustria forestieră și 
de prelucrare a lem
nului din Extremul 
Orient sovietic și din 
Siberia, în schimbul 
cărora Uniunea So
vietică va livra Japo
niei lemn și cherestea.

In vederea promo
vării relațiilor econo
mice și comerciale 
dintre cele două țări, 
se convoacă anual — 
alternativ Ia Moscova 
și Tokio — consfătui
rea economică so- 
vieto-japoneză. La ul
tima consfătuire de

acest gen, care a avut 
loc în decembrie anul 
trecut la Tokio, au 
fost examinate pro
bleme privind orga
nizarea extracției și 
transportării în Ja
ponia de gaze din ză
cămintele Iakuției și 
Sahalinului, de mine
reu de fier și huilă 
din Siberia, extinde
rea și modernizarea 
porturilor sovietice 
din Extremul Orient.

O dezvoltare fruc
tuoasă a cunoscut în 
anii din urmă și cola
borarea sovieto-japo- 
neză în domeniile ști
inței și tehnicii, cultu
rii și artei. în februa
rie anul acesta a fost 
realizată o înțelegere 
referitoare la extinde
rea transporturilor 
aeriene între Moscova
și Tokio Guvernul so
vietic a hotărît să
autorizeze, 
din 1970, 
avioanelor 
peste Siberia.

In cursul

începînd 
zborurile 
japoneze

actualei
vizite, ministrul japo
nez de externe a fost
primit de Alexei Ko- 
sîghin, președintele 
Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. Cu
acest prilej au (ost 
abordate, după cum 
a transmis agenția 
TASS, probleme ale 
dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor
sovieto-japoneze, pre
cum și probleme in
ternaționale de inte
res reciproc. Ministrul 
japonez a purtat con
vorbiri cu omologul 
său sovietic. Andrei

Gromîko, cu Vasili 
Kuznețov, prim-ad- 
junct al ministrului a- 
facerilor externe al 
U.R.S.S., și -cu alte 
persoane oficiale. In 
cursul acestor convor
biri a avut loc, după 
cum s-a anunțat ofi
cial, „un schimb sin
cer și util de păreri 
cu privire la .proble
mele relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și 
Japonia și asupra unui 
șir de probleme inter
naționale care intere
sează ambele țări". 
Aici se apreciază că 
schimbul sincer de 
păreri, atît asupra 
problemelor bilaterale 
cît și asupra celor in
ternaționale, va con
tribui la adîncirea re
lațiilor dintre cele 
două țări. Părțile au 
recunoscut utilitatea 
contactelor fntre oa
menii de stat ai 
U.R.S.S și Japoniei și 
și-au exprimat hotă- 
rîrea de a le continua 
și în viitor. Revis
ta „Mejdunarodnaia 
Jizni“ scrie într-un 
comentariu consacrat 
relațiilor sovieto-ja
poneze : „Nu se poate 
spune că in aceste re
lații nu există greutăți 
sau probleme com
plexe care trebuie re
zolvate. Dar au fost 
dobîndite de-acum re
zultate bune și există 
toate temeiurile să 
sperăm că relațiile . de 
bună vecinătate dintre 
Japonia și Uniunea 
Sovietică se vor întări 
șt de aici înainte spre 
binele popoarelor am
belor țări".

Președintele Pompi
dou și-a încheiat vizi
ta de două zile în 
R. F. a Germaniei. A- 
tenția de care s-a 
bucurat această vizită 
din partea observato
rilor politici decurge 
din faptul că a fost 
prima vizită oficială a 
actualului președinte 
francez, după alegerea 
sa in vara acestui an. 
Este știut că între 
cele două țări există o 
tradiție a convorbiri
lor bilaterale, statorni
cită încă în baza tra
tatului de colaborare 
semnat de de Gaulle 
și Adenauer și care 
prevedea întrevederi la 
nivel înalt de două ori 
pe an. Aceste vizite nu 
s-au ținut însă regu
lat, iar atunci cînd au 
avut loc, s-a întîmplat 
adeseori ca ele să re
flecte mai mult con
tradicțiile decit „re
concilierea" franco— 
vest-germană.

De astă-dată, pe a- 
genda convorbirilor 
s-au aflat probleme 
actuale ale situației in
ternaționale, raporturi
le Est-Vest și mai a- 
les delicata problemă a 
Pieței comune. încer- 
cînd o caracteriza
re sintetică a rezulta
telor vizitei, observa
torii de la Bonn consi
deră că ea a reliefat 
mai mult un mod nou 
de abordare a discuții
lor, decit elemente 
concrete noi. In acest 
sens, ei au menționat 
că poziția Franței cu 
privire la relațiile in- 
tereuropene continuă 
să se sprijine pe 
teza depășirii politicii 
blocurilor, necesității 
colaborării cu țările 
socialiste europene, ca 
premise ale progresu

lui pe calea securității 
europene. Subliniind 
tocmai această conti
nuitate a politicii fran
ceze, cotidianul „Kol- 
ner-Stadt Anzeiger" 
notează : „Și totuși, 
era lui de Gaulle s-a 
dovedit realmente a 
nu fi chiar atit de în
depărtată încît să se 
fi uitat liniile mari ale 
politicii sale". In ceea 
ce privește interlocu
torul vest-german, se 
crede că el a reafir
mat necesitatea unor 
relații normale cu ță
rile est-europene, dar 
că a insistat asupra ro
lului N.A.T.O.

In problema Pieței 
comune, în care pozi
țiile celor două părți 
sînt diferite în multe 
privințe, mai. ales le
gate de aderarea An
gliei, se consideră că 
întîlnirea ar fi produs 
o oarecare înviorare 
în cercurile comuni
tare de Ia Bonn. Fap
tul că Franța a cerut 
convocarea unei con
ferințe la nivel înalt a 
„celor 6“ este apreciat 
ca un indiciu al unei 
posibile „situații noi". 
Mai ales că partea 
franceză a și precizat 
din nou că nu are în 
principiu nici o obiec
ție „dacă lărgirea 
C.E E. nu antrenează 
slăbirea ei". Formula 
este însă considerată 
ca evazivă, deoarece 
posibilitatea „slăbirii" 
a fost evocată în per
manență ca argument 
pentru refuzul accep
tării Angliei. In orice 
caz, se crede că solu
ționarea problemei se 
poate prelungi cel pu
țin pînă în 1970. De 
altfel, purtătorul de 
cuvînt al guvernului

vest-german s-a măr
ginit să arate că în 
timpul convorbirilor 
s-a căzut de acord ca 
membrii C.E.E. să a- 
dopte o poziție comu
nă în problema lărgi
rii organizației, înainte 
de a se începe nego
cieri în acest scop cu 
Marea Britanie și alte 
țări. Sintetizînd pers
pectivele în această 
problemă, „Le Figaro" 
sublinia că „marea re
lansare care să per
mită trecerea de la 
uniunea vamală a «ce
lor 6» la crearea unui 
ansamblu capabil să 
definească acțiuni co
mune atît în domeniul 
eronomic cît și in do
meniul politic nu oare 
a avea acum, după în
trevederile de Ia Bonn, 
mai mulți sorți de iz- 
bindă decît înainte".

Diferențele au ră
mas sensibile și în ce 
privește concepțiile 
celor două părți pri
vind modalitatea de 
realizare a unei „Eu
rope integrate". După 
cum se crede aci, can
celarul Kiesinger, căre 
a făcut din ,Europa 
politică" o temă cen
trală a actualei cam
panii electorale, a ex
pus și interlocutorului 
francez vederile sale 
în această privință. 
Partea franceză ar fi 
rămas consecventă po
ziției sale de respin
gere a ideii „integră
rii politice".

Atit presa vest-ger
mană cit și cea fran
ceză de miercuri dimi
neața arătau că — așa 
cum se prevăzuse — 
rezultatele recentei în
trevederi franco—vest- 
germane depășeso nu
mai cu puțin cadrul 
protocolar.

Al treilea teleforum in
ternațional, manifestare organi
zată anual de țările care fac parte din 
„Interviziune", s-a deschis miercuri, la 
sediul Teatrului televiziunii din Mos
cova. Timp de o săptămînă, telecineaști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Finlanda, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică vor pre
zenta aproximativ 200 de lucrări. La 
actualul teleforum participă, de ase
menea, un mare număr de reprezen
tanți ai companiilor de televiziune a- 
filiate la „Euroviziune", precum și din 
S.U.A., Japonia, Canada, din țări ale 
Asiei, Africii și Americii. Telecineaștii 
din țara noastră vor prezenta 15 pe
licule.

Televiziunea din Paris a 
prezentat marți o emisiune consacrată 
României, oferind telespectatorilor 
francezi o panoramă a eforturilor de
puse de către poporul român în diferite 
domenii de activitate — industrial, 
economic și cultural, scoțînd în evi
dență progresele multilaterale reali
zate. De asemenea, postul de radio 
„France Inter" a transmis o emisiune 
cuprinzînd mai multe reportaje sonore 
turistice, folclorice și culturale, cît și 
convorbiri și documente asupra rela
țiilor franco-române.

Mărfi s-a deschis la Manchester 
o expoziție alimentară interna
țională, la care participă peste 90 
de firme britanice și străine. în
treprinderile românești Prodex- 
port, Fructexport, Conservexport 
și Romagricola participă cu un 
stand, în care sînt expuse o gamă 
variată de produse alimentare și 
băuturi. După deschiderea oficia
lă, primarul orașului Manchester, 
Neil G. Westbrook, a vizitat stan
dul românesc, apreciind modul de 
prezentare și varietatea exponate
lor.
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