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AL REPUBLICII AUSTRIA, 

FRANZ JONAS

La 
combinatul 
poligrafic 

„Casa 
Scînteii"

Vineri după-amiază, pre
ședintele federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas, și per
soanele oficiale române și aus
triece care îl însoțesc în 
timpul șederii în țara noastră 
au vizitat combinatul poligra
fic „Casa Scînteii".

în întîmpinarea oaspeților 
au venit Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pavel 
Foiaș, inginer-șef la C.P.C.S., 
Și membri în conducerea com
binatului. Un grup de munci
toare au oferit oaspeților flori.

Președintelui federal i-au 
fost prezentate profilul celei 
mai mari tipografii românești, 
perspectivele de dezvoltare, 
precum și date esențiale pri
vind organizarea învățământu
lui. poligrafic, asistența sani
tară și amenajările social-cul- 
turale de care beneficiază sa- 
lariații combinatului.

Au fost vizitate apoi secțiile: 
linotip, tastere, paginație, le- 
gătorie, tipar înalt și tiefdruck. 
Președintele federal s-a intere- 
sat îndeosebi de înzestrarea 
tehnică a secțiilor vizitate, de 
performanțele noilor utilaje. 
Președintele a urmărit cu inte
res funcționarea mașinilor de 
culegere a textelor pe bază de 
bandă program, a rotativelor și 
altor mașini de tipar de înaltă 
productivitate. Președintele 
Jonas a elogiat activitatea ce
lor peste 4 000 de salariați, 
munca lor interesantă pusă în 
slujba educației și culturii.

Oaspetele s-a întreținut cor
dial cu numeroși muncitori, 
care au făcut șefului statului 
austriac o primire călduroasă.

La sfîrșitul vizitei, gazdele 
au oferit președintelui Franz 
Jonas un album de fotografii 
cu imagini din activitatea și 
viata colectivului combinatu
lui.

La plecare, președintele fe
deral al Republicii Austria a 
mulțumit conducerii și colecti
vului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai combinatului po
ligrafic „Casa Scînteii" pentru 
primirea făcută și a urat 
succese întregului colectiv.

(Agerpres)

DEJUN OFICIAL OFERIT
DE PREȘEDINTELE FRANZ JONAS

Președintele federal al Republi
cii Austria, Franz Jonas, a oferit 
vineri un dejun oficial în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Manea Mănescu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Ion Iliescu, 
Dumitru Popa, precum și Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe,

CONVORBIRI OFICIALE

La Palatul Consiliului de Stat 
au avut loc, vineri dimineața, con
vorbiri oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele federal 
al Republicii Austria, Franz 
Jonas.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Economic, 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Gheor
ghe Pele, ambasadorul României la 
Viena, Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Dumitru Mihail, di
rector ad-interim în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Din partea austriacă au parti
cipat dr. Kurt Waldheim, minis
trul federal al afacerilor externe, 
Eduard Tschbp, ambasadorul Aus
triei la București, dr. Karl 
Trescher, director de cabinet al 
președintelui federal, dr. Claus 
Winterstein, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar, șeful proto
colului Ministerului Federal al A- 
facerilor Externe, dr. Georg 
Schlumberger, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar în Mi
nisterul Federal al Afacerilor Ex
terne, dr. Kurt Skalnik, consilier, 
referent de presă al Cancelariei 
președintelui, Gerhard Rainer, se
cretar al Ambasadei Austriei la 
București.

Convorbirile, desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă, au abordat un 
cerc larg de probleme privind re
lațiile dintre cele două țări și si
tuația internațională actuală. Cei 
doi președinți au evidențiat cu sa
tisfacție cursul continuu ascendent 
al legăturilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre cele 
două popoare, îndeosebi amploarea 
legăturilor economice și culturale 

membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Au luat parte, de asemenea, Kurt 
Waldheim, Eduard Tschdp, Karl 
Trescher, Claus Winterstein, Georg 
Schlumberger, colonel Raimund 
Truxa, Josef Bandion, Kurt Skal- 
nik și alte persoane oficiale aus
triece care însoțesc pe președintele 
federal în vizita sa în România.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cei doi șefi de state 
au rostit toasturi.

(Continuare în pag. a V-a) 

dintre România și Austria. Au fost 
subliniate, de asemenea, posibili
tățile largi existente pentru dez
voltarea cooperării economice și 
tehnico-științifice româno-austrie- 
ce pe baze reciproc avantajoase, 
în interesul ambelor popoare, dîn- 
du-se în acest sens indicații orga
nelor de specialitate ale celor două 
țări să treacă la examinarea posi
bilităților concrete de dezvoltare 
multilaterală a cooperării.

Cei doi președinți au relevat nă
zuința comună a României și Aus

RECEPȚIE OFERITĂ
DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit vineri 
seara, la Palatul Consiliului de 
Miniștri, o recepție în onoarea 
președintelui federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas.

Au luat parte Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie \Verdeț, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă
nescu, Manea Mănescu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Ion Iliescu, Du
mitru Popa, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, membrii 
misiunii permanente atașate pe 
lîngă președintele Austriei, condu
cători de instituții centrale, acade

triei pentru asigurarea unei atmos
fere pașnice, de bună vecinătate 
și încredere între toate popoarele 
Europei, apreciind că fiecare stat, 
fiecare popor, indiferent de mă
rimea și orînduirea sa politico-so- 
cială, poate să-și aducă contribu
ția proprie la îmbunătățirea 
climatului internațional, la pro
movarea idealurilor nobile ale pă
cii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

(Agerpres)

micieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali, șefi ai culte
lor din România, ziariști români și 
străini.

Au luat parte, de asemenea, 
Kurt Waldheim, Eduard Tschdp, 
Karl Trescher, Claus Winterstein, 
Georg Schlumberger, colonel Rai
mund Truxa, Josef Bandion, Kurt 
Skalnik și alte persoane oficiale 
austriece, care însoțesc pe preșe
dintele federal în vizita sa în 
România.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

La intrarea în sălile de recepție 
au fost intonate imnurile de stai 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă, prie
tenească. (Agerpres)

Vineri seara s-a înapoiat de la 
Hanoi delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia care a participat la funera
liile președintelui Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președin
tele Republicii Democrate Viet
nam, Ho Și Min.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delega
ției, Paul Niculescu-Mizll, mem

Perfecționarea conducerii activității 
economice - in centrul preocupărilor

Documentele celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. reliefează preg
nant necesitatea creșterii continue 
a rolului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid în.domeniul 
economiei, al cărei ritm de dezvol
tare hotărăște progresul întregii so
cietăți. Raportul prezentat la con
gres de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată. în acest sens, că între per
fecționarea rolului conducător al 
partidului și dezvoltarea democrației 
interne de partid există o strînsă 
legătură ; dezvoltarea democrației 
interne de partid acționează ca o 
pîrghie deosebit de importantă pentru 
îmbunătățirea conducerii vieții eco
nomice.

Acționînd în acest spirit, multe or
gane și organizații de partid se pre
ocupă să găsească și să folosească în 

| întreaga lor activitate forme și meto- 
I de care să asigure participarea ne- 
I mijlocită a tuturor comuniștilor la 
I elaborarea și aplicarea hotărîrilor, 
I crearea climatului favorabil pentru 
i ca membrii de partid și alți oameni 

ai muncii să-și poată spune deschis 
opiniile și să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea activității economice 
Semnificativ este în această pri
vință modul în care a acțio
nat comitetul de partid de la ex- 

' ploatarea minieră Sărmășag Tn sec
torul I al acestei exploatări, planul 
nu s-a realizat în 1969 luni în șir și, 

Iîn consecință, a fost depășit prețul 
de cost pe tona de cărbune Această 
stare de lucruri se datora unor con
diții grele de extragere a zăcămîn- 
tului și, în parte, existenței diferite
lor neajunsuri în organizarea locu
rilor de muncă Cu toate măsurile 
luate de conducerea administrativă, 
producția în acest sector a continuat 
să rămînă sub plan Tn luna martie, 
comitetul de partid, împreună cu bi
rourile organizațiilor de bază nr. 4, 5 
și 6, a stabilit să pună în discuția co
muniștilor, a specialiștilor și a altor 
mineri situația din acest sector Foar
te mulți membri de partid și alți sa
lariați de aici au participat la dezba
tere. S-au analizat astfel amănunțit 

I cauzele care au dus la această stare 
de lucruri și s-au făcut propuneri 
valoroase. în cadrul dezbaterilor, 
mulți comuniști au cerut să lucreze 
în abatajele cu condiții grele de mun
că. Totodată, s-a luat atitudine critică 
față de acei mineri care nu depuneau 
stăruință pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție, a celor care a- 
veau abateri de la disciplina muncii.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici 
Măsurile adoptate au fost discutate 
apoi în adunări ale grupelor sindi
cale. pe schimburi, la intrarea în șut. 
Așa s-a creat o atmosferă de mobili- 0 

Bzare a tuturor forțelor pentru înlă- 9 
turarea acestei situații nesatisfăcătoa- I 
re Birourile organizațiilor de bază au I
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Tntr-una din secjiile combinatului poligrafic „Casa Scînteii"
Foto : Gh. Vințilă

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări transmise cu 

ocazia zilei independenței naționale și vă adresez, la rîndul meu, cordiale 
urări pentru prosperitatea nobilei dv. națiuni și pentru fericirea dv. 
personală.

JORGE PACHECO ARECO 
Președintele Republicii Orientale 

o Uruguayului

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.CLR., Ștefan Peterfi, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, precum și Constantin Bă- 
beanu, ambasadorul României la 
Hanoi.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în
tâmpinați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Manea Mănescu, Va
sile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Bla

Laurean TULA! 
prim-secretar al Comitetului județean

Sălaj al P.C.R.
X

urmărit îndeplinirea hotărîrlî a- 
doptate, au verificat aplicarea în 
practică a propunerilor făcute. Ca 
urmare, începînd . cu luna aprilie, 
planul sectorului se realizează ritmic, 
s-a recuperat rămînerea în urmă din 
trimestrul I și s-au realizat suplimen
tar mai mult de 1 000 tone cărbune.

Privire asupra aprovizionării cu legume 

și fructe a unor orașe

DACĂ SITUAȚIA 
DIN PIEȚE AR Fi 
AIDOMA CO CEA 
DIN RAPOARTE... 
® Piețe-expoziție și piețe în „haine de lucru" ® Cum 
ajung produsele la consumatori pe căi ocolite ® Toate 
unitățile agricole să-și respecte obligațiile asumate!

Ne aflăm la mijlocul lunii sep
tembrie, perioadă in care belșugul 
livezilor și al grădinilor ar trebui să 
se reverse în piețe. în raidurile în
treprinse de redacția noastră ante
rior, observam că oferta piețe
lor nu coincide în întregime cu 
posibilitățile existente. Mai observam 
că, în calendarul săptămînii, aprovi
zionarea are „zile festive" și zile 
obișnuite; sîmbătă și duminică di
mineața, unele piețe, considerate un 
fel de „vitrine",, se transformă în 
adevărate expoziții ; în restul săptă
mînii, însă, cantitățile și varietatea 
scad, prezentarea nu mai este aceeași. 
Vizita făcută în ziua de 11 septem
brie prin piețele Unirii, Puișor, 13 
Septembrie și George Coșbuc din Ca
pitală ne-a oferit o nouă confir
mare a observațiilor de mai sus. Sînt 

jovici, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, șl alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Nguyen Duc Van, amba
sadorul Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud.

Au fost prezenți, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, șl Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

(Agerpres)

partid
Totodată, procentul de cenușă în căr
bune a scăzut cu 4,1 la sută față da 
cel admis.

Practica a demonstrat că sfătuin- 
du-se permanent cu inginerii și teh
nicienii, cu specialiștii și cu alți 
muncitori, organizațiile de partid 
reușesc să stimuleze și să diri
jeze gindirea lor creatoare spre solu
ționarea obiectivelor economice do 
maximă importanță. Nu o dată, 
în activitatea de zi cu zi, ne-am 
convins că acolo unde nu se 
ține seama de părerea colectivu
lui de oameni ai muncii se es-

(Continuare în pag. a II-a)

puțin arătoase piețele bucureștene 
„în haină de lucru".

Cauzele acestei situații au consti
tuit subiectul 'unui articol publicat 
eu zece zile în urmă. Dar lucrurile 
nu s-au îndreptat : furnizorii din ba
zinele legumicole din județele apro
piate Bucureștiului nu au făcut efor
tul necesar pentru recuperarea gra
velor rămîneri în urmă în ce pri
vește livrările către fondul pieței. 
Din această cauză, după cum ne in
formează tovarășul Gheorghe Chiș- 
leanu, director adjunct al I.L.F. din 
municipiul București și județul Ilfov, 
mai mult de o treime din cantită
țile de legume necesare Capitalei 
s-au adus de la mari distanțe, cu 
pierderile și riscurile de rigoare. A- 
ceasta, în timp ce există condiții 
pentru ca, paralel cu satisfacerea 
nevoilor Capitalei, din acest bazin 
să se expedieze anumite cantități și 
altor județe din țară, unde condițiile 
pentru grădinărit sînt mai puțin 
prielnice. In județul ILFOV, 150 de 
cooperative agricole de producție au 
livrat cantități sub 50 la sută față 
de cele contractate ; unitățile agri
cole din sectorul de stat și-au achi
tat obligațiile contractuale către 
I.L.F în proporție de 18.8 la sută ; 
întregul județ se află sub 50 Ia sută 
față de cantitățile prevăzute in con
tracte.

O situație similară am constatat și 
în județul TELEORMAN. Sarcinile 
contractuale ale legumicultorilor din 
județ, pentru acest an, însumează 
96 705 tone. Dar pînă la 10 septem
brie fuseseră livrate către I.L.F. doar 
37161 tone, adică nici jumătate din 
cantitatea contractată. Forurile răs
punzătoare au încercat să arunce

(Continuare în pag. a II-a,)
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Am stăruit, nu o dată, asupra 
unor aspecte negative în mînu- 
irea valorilor bănești. Se încre
dințează manipularea lor unor 
oameni corecți ? O întîmplare, 
recent petrecută la uzinele E- 
lectromagnetica din Capitală 
demonstrează contrariul. Ion 
Cîlțan, desenator tehnic la a- 
ceastă întreprindere, a fost tri
mis la casieria uzinei (cu de
legație semnată și parafată) să 
ridice salariile pentru secția sa. 
A incasat banii — 18 500 lei — 
și a dispărut cu ei cu tot. Fap
ta surprinde mai puțin dacă 
reținem că individul avea an
tecedente penale, fapt cunoscut 
șl la întreprindere. Și atunci 
cum i s-a încredințat delega
ția pentru ridicarea salariilor ? 
Cu asemenea „delegați", nu mai 
știi cine e bun... de legat.

Acțiuni meritorii 
ale cetățenilor - 

bilanț rodnic \

C-tin D. VOINESCU
secretarul Comisiei centrale pentru urmărirea și îndrumarea întrecerii 

patriotice

PREOCUPĂRILOR
ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID
(Urmare din pag. I)

Pe Mures »
In urma ploilor abundente 

din vara aceasta, apele Mureșu
lui au inundat unele suprafe
țe de teren. Pe malul rîului 
s-au format bălți care o dată cu 
venirea căldurilor au început 
să sece. Pe lingă o astfel 
baltă a trecut și paznicul 
vinătoare loan Fufezan. de 
clubul de pescuit sportiv Aiud 
(Alba). Apa bălții parcă fier
bea. Privind-o cu atenție, a 
văzut că mișuna de puiet de 
crap. Încă două-trei zile și peș
tii ar fi murit asfixiați. Inimos, 
omul a alergat acasă și, cu gă
leata, a transportat cale de un 
kilometru toți puieții în apa 
Mureșului. A repetat această o- 
perație de douăsprezece ori. A 
doua zi, împreună cu un 
pescar din Aiud, Dănilă 
a descoperit încă două 
pline cu puiet. Și astfel cei doi 
cetățeni au salvat peste 12 000 
de puieți. Vedea-i-am mari !

de 
de 
la

alt 
Sas, 
bălfi

Control
m piețe

De curînd, organe de control 
ale Ministerului de Finanțe, Mi
liției Capitalei, Băncii agricole 
și Inspecției comerciale de stat 
au efectuat un control în 9 
piețe din București și la 
7 bariere (de la intrarea în oraș). 
Rezultatul ? S-au constatat se
rioase abateri de la normele 
comerciale : neafișarea prețu
rilor de desfacere (32 de cazuri), 
nerespectarea prețurilor prevă
zute în mercurial (25 de cazuri), 
persoane particulare care vînd 
mărfuri fără a avea certificate 
de producător (41 de cazuri). La 
unele unități aparținînd între
prinderii de legume și fructe 
s-au găsit „dosite" mărfuri 
mult solicitate de cumpărători 
(ceapă, ouă, fasole) sau marfă 
necorespunzătoare expusă pen
tru desfacere etc. De asemenea, 
controlîndu-se, la bariere, ma
șinile cu legume și fructe, s-a 
stabilit că, adeseori, cantita
tea prevăzută în acte era mai 
mică decît cea existentă, cre- 
îndu-se astfel posibilități de 
fraudă. S-au dat sancțiuni as
pre. Asemenea controale au a- 
deziunea noastră, a tuturora. 
Succes în branșă I

Acțiune de largă popularitate, de
venită tradițională, întrecerea patrio
tică ce se desfășoară între orașe și 
între comune pentru continua înfru
musețare și buna gospodărire a lo
calităților, organizată de comitetele 
executive ale consiliilor populare, 
capătă an de an noi dimensiuni. A- 
nual, milioane de oameni de la orașe 
și sate iau parte, în orele lor libere, 
la înfăptuirea unor obiective de inte
res obștesc, la continua înfrumuse
țare a așezărilor în care trăiesc și 
muncesc. De la un an la altul loca
litățile noastre urbane și rurale de
vin tot mai frumoase și mai bine gos
podărite. La efortul statului privind 
realizarea din investiții a unor obiec
tive industriale și social-culturale, se 
alătură mase largi' de cetățeni de la 
orașe și sate. Prin contribuția lor se 
amenajează și se întrețin drumuri și 
străzi, spații și zone verzi, parcuri 
și stadioane, se plantează pomi, ar
bori și arbuști decorativi, sînt regu
larizate albiile unor rîuri, realizîn- 
du-se, de asemenea, multe alte obiec
tive de interes obștesc inițiate de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare, de .deputați, de cetățenii 
înșiși. Anul acesta, de exemplu, o- 
biectivele stabilite a se realiza în 
cadrul întrecerii patriotice se esti
mează la o valoare ce se apropie 
de 2,5 miliarde lei.

Făcînd bilanțul realizărilor obținu
te în întrecerea patriotică între orașe 
și între comune în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și ani
versării unui pătrar de veac de la 
eliberarea României de sub jugul 
fascist, trebuie subliniat faptul că, 
datorită participării maselor largi la 
toate lucrările prevăzute și a spriji
nului permanent și concret dat de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare prin comisiile de întreceri 
și de deputați, angajamentul anual în 
cadrul întrecerii patriotice nu numai 
că a fost îndeplinit, ci chiar depășit. 
Se poate spune, pe drept cuvînt, că 

■ etapa 1 Mai — 23 August a fost bo
gată și pe tărîmul întrecerii patrio
tice. Iată doar cîteva cifre, care 
ilustrează elocvent volumul lucrări
lor realizate de oamenii muncii, în 
orele lor libere: pînă la 23 August s-au 
construit 2 041 mii m p străzi, 3 363 
mii m p trotuare, au fost reparate 
41 671 mii m p străzi și trotuare, s-au 
construit 2 314 km de drumuri, s-au 

km de 
lucrări, 
spațiile 
întreți- 
parcuri

Strict
confidential9

Dragă vericule, aflu abia acum 
că ești finul tovarășului preșe
dinte al cooperativei agricole din 
Blejești — Teleorman. Pișiche- 
rule I Ai tăcut, să tragi' numai 
tu foloase. Crești patru capre și 
patru duzini de gîște pe finul 
și pe grăunțele cooperativei și 
nimeni nu-ți spune nici dă-te 
mai încolo. Ce nu poate nașu’, 
cînd vrea ! Da’ vorba e : cîți 
fini ca tine are tovarășul ? 
Mulți ? Nu-i rost să mă cunune 
și pe mine ? Sint eu cununat, 
dar nu-i nimic, mă răscunun. 
Dacă trebuie, e musai ! Că am, 
vericule, mare trebuință să a- 
jung și eu, prin cununie, la ham
barele cooperativei lui naș-tu. 
Aștept răspuns, comuna Fini
sorii din Vale, satul Deocheați, 
Post Restant.

5 lei pentru
o comoară

Revenim. In Piața Scinteii e- 
xistă o comoară. Cîteva milioa
ne de lei. Ca toate comorile, se 
află sub pămint : pasajul' sub
teran, nou, modern, dat în fo
losință pietonilor. Dar milioa
nele stau îngropate degeaba : 
numeroși pietoni indisciplinați 
preferă să traverseze șoseaua, 
la cîteva zeci de metri mai... la 
vale, prin locuri nemarcate. S-a 
pus și un grilaj de fier — za
darnic ! Rezultatul — circulația 
continuă să fie stînjenită, exis
tă permanente riscuri de acci
dentări, derapaje. Inspectoratului 
Miliției Capitalei i se adresea
ză o rugăminte : să mențină 
pentru citeva zile la față locu
lui un agent de circulație, cu 
misiune educativă și un car
net (gros) de... știți dv. ! Să-i 
ajute pe pietoni să descopere 
o comoară pentru 5 lei.

?

reparat și întreținut 30 244 
drumuri. Deosebit de aceste 
au fost amenajate și extinse 
verzi cu încă 6 500 ha, s-au 
nut în condiții bune 13 697 ha __
și zone verzi, s-au plantat 8 606 000 
arbori, arbuști și pomi, s-au construit 
și reparat 172 km poduri de inte
res local. Tot cu participarea largă 
a cetățenilor au fost amenajate 5 624 
baze sportive, solarii, ștranduri și te
renuri de joacă pentru copii, au fost 
construite și întreținute 66 178 fîn- 
tîni pentru apă potabilă, s-au efec
tuat 1 033 km îndiguiri și s-au talu
zat și consolidat maluri în suprafață 
de 6 778 mii m p.

Cele mai bune realizări au fost în
registrate în județele : Arad, Argeș, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, Buzău, Caraș- 
Severin, Constanța, Covasna, Dîmbo
vița, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, 
Ilfov, Mureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Te
leorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vîl- 
cea, Vrancea și municipiul București. 
In localitățile din județele amintite, 
angajamentele luate pe întregul an 
au fost depășite, în etapa 23 August, 
în procente cuprinse între 5 și 38 la 
sută. In alte județe : Alba, Botoșani, 
Brașov, Brăila, Dolj, Maramureș, Me
hedinți, Neamț și Suceava, angaja
mentul anual a fost realizat, pînă la 
23 August, în procent de peste 90 la 
sută

Aceste realizări demonstrează pu
terea de mobilizare a maselor de că
tre comitetele executive ale consilii
lor populare, capacitatea lor de a în
treprinde și realiza, cu sprijinul ce
tățenilor, acțiuni ample. în același 
timp, ele demonstrează cu prisosință 
că atunci eînd sînt luate în consi
derare inițiativele și propunerile 
maselor, cînd sînt întrebuințate 
mijloace și metode variate pen
tru descoperirea și valorificarea 
din plin a posibilităților și re
surselor locale, se obțin rezultate 
deosebite. Experiența acumulată pînă 
acum în ampla acțiune de mobilizare 
a maselor la înfrumusețarea localită
ților urbane și rurale, la buna lor 
gospodărire constituie garanția înfăp
tuirii în continuare a unor noi și im
portante acțiuni

Cu toate acestea, din controalele 
efectuate în cursul anului de către 
delegații Comisiei centrale pentru ur
mărirea și îndrumarea întrecerii pa-

triotice, au rezultat șl unele defici
ențe în organizarea acestei acțiuni, 
care împiedică obținerea de rezultate 
mai bune și pentru care comisiile ju
dețene de întreceri trebuie să ia mă
suri în consecință. In acest context, 
trebuie arătat că în unele, localități 
nu se acordă încă atenția cuvenită 
executării prin muncă patriotică a 
unor lucrări menite să conducă la 
economisirea unor fonduri bugetare 
alocate pentru ridicarea nivelului e- 
dilitar-gospodăresc al localităților 
respective, știut fiind că din aceste 
sume s-ar putea executa peste plan 
importante lucrări de amenajări și 
construcții de străzi, trotuare, spații 
verzi etc în unele orașe și comune, 
comisiile de întreceri nu sînt preo
cupate în aceeași măsură de înfru
musețarea și buna gospodărire a tu
turor cartierelor și satelor, în special 
a străzilor și caselor situate la mar
ginile orașelor și în satele mai în
depărtate de centrul comunei In a- 
celași timp, neantrenarea în sufici
entă măsură a comitetelor de locatari 
la întreținerea în bune condiții a 
imobilelor a făcut ca unele din a- 
cestea să aibă fațadele și părțile co
mune neîngrijite, iar spațiile Verzi 
din jurul unor blocuri să nu fie bine 
întreținute și amenajate.

Tntrucît întrecerea urmărește șl 
ridicarea nivelului de deservire, din 
controalele făcute au rezultat unele 
deficiențe și în ce privește asigura
rea și menținerea igienei în unele 
magazine, piețe și oboare, în prezen
tarea mărfurilor și amenajarea vitri
nelor unor magazine, precum și în 
ce privește reclama comercială și 
deservirea înșăși.

Folosind din 
bîndită, comitetele executive ale con
siliilor populare, în 
consiliile și organele locale sindicale, 
organizațiile Uniunii Tineretului Co
munist, comitetele și comisiile de fe
mei, consiliile locale pentru educație 
fizică și sport și organizațiile de pio
nieri au posibilitatea să întreprindă 
noi acțiuni, să realizeze în continuare 
importante lucrări de interes obșteso 
cu participarea maselor. De aseme
nea, pentru îmbunătățirea muncii în 
cadrul întrecerii patriotice, este util 
să fie folosite cît mai larg concluziile 
ce s-au desprins cu prilejul schimbu
rilor de experiență organizate între 
circumscripții electorale, sate, comu
ne și orașe, în vederea generalizării 
celor mai bune metode folosite în 
întrecerea patriotică. Seriozitatea cu 
care comitetele executive ale consi
liilor 
masă 
siilor 
zarea 
te va 
sețare și bună gospodărire să se des
fășoare în continuare în același ritm 
susținut și cu rezultate din ce în ce 
mai bune în direcția ridicării nivelu
lui de confort și civilizație al. tuturor 
localităților.

reclama comercială și

plin experiența do-
colaborare cu

populare, ca și organizațiile de 
care intră în componența comi- 
de întreceri, vor urmări reali- 
integrală a angajamentelor lua- 
face ca activitatea de înfrumu-

a fost nevoie de intervenția biroului 
comitetului județean de partid pen
tru a ajuta organizațiile de bază în 
întărirea rolului lor în conducerea 
activității, prin activizarea reală, de
mocratică, a tuturor comuniștilor.

Firește, climatul de dezbateri, dez
baterile în sine, oricît de temeinice 
ar fi, nu duc Ia obținerea celor mai 
bune rezultate dacă nu sînt urmate 
de măsuri concrete, astfel ca atmos
fera de emulație să continue în pro
cesul înfăptuirii hotărîrilor, dacă nu 
se dovedește grijă pentru aplicarea 
propunerilor in activitatea econo
mică. „Bunele Intenții", „expli
cațiile", recurgerea la formula 
„greutăților inerente", pe baza 
cărora se justifică existența u- 
nor situații critice, nu determină per
fecționarea activității. Așa s-a întîm- 
plat în comuna Crasna, unde în ple
nare ale comitetului de partid și în 
adunări ale organizațiilor de bază din 
C.A.P., ba chiar și în plenare ale co
mitetului comunal de partid, s-au pus 
tn discuție neajunsurile ce dăinuie 
în organizarea muncii și, de multe 
ori, comuniștii au făcut propuneri 
valoroase. Din păcate, însă, destul de 
multă vreme nu s-au asigurat condi
ții pentru aplicarea în viață a aces
tor propuneri, adoptîndu-se „tactica 
motivărilor", tolerată de organizații
le de bază și comitetul de partid, 
ceea ce a făcut ca adunările de par
tid să devină neinteresante, neatrac
tive, să nu îndemne la gîndire, la 
dezbateri, iar hotărîrile adoptate să 
capete un caracter formal.

M-am folosit de cîteva exemple 
pentru a învedera consecințele ne
gative ale nereceptivității față de pă
rerile oamenilor, efectele dăunătoare 
ale absenței climatului de stimulare 
a inițiativei maselor. Din această pri
cină se ajunge la manifestări flagran
te de respingere a criticii, de îngră
dire a posibilităților de exprimare a 
opiniei colective. O astfel de situație 
a existat la I.J.G.C.L. Zalău, unde nu 
s-au creat condiții pentru dezbateri, 
nu s-a manifestat grijă pentru a se 
da curs propunerilor și inițiativei 
oamenilor, astfel că, în cele din 
urmă, și-au făcut Ioc și manifestările 
de gîtuire a criticii. La adunările ge
nerale ale organizației de bază co
muniștii nu luau cuvîntul, pentru că 
la orice critică ce viza activitatea 
conducerii întreprinderii, fostul di
rector — care, de regulă, făcea parte 

‘ ” - „dădea re-
plici" aspre, iar de propunerile făcu
te mai niciodată nu se ținea seama.

Climatul de muncă propriu dezba
terilor creatoare, stimularea largă a 
inițiativei comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii în soluționarea pro
blemelor stringente din activitatea u- 
nitâților economice trebuie să devină 
o caracteristică esențială a activității 
organizațiilor de partid Noi vedem 
în aceasta o condiție principală pen
tru ca organizațiile de partid din 
județ să poată mobiliza comuniștii, pe 
toți cei ce muncesc în întreprinderi, 
pe șantiere, în unitățile socialiste din 
agricultură, la înfăptuirea obiective
lor grandiosului program de înflorire 
multilaterală a României socialiste, 
adoptat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

tompează inițiativa, se creează un cli
mat nepropice progresului, își fac loo 
metodele administrative, care gene
rează grave neajunsuri. Așa s-a în- 
tîmplat la întreprinderea locală 
„Steaua roșie" Zalău, unde fostul di
rector avea o atitudine de dezinteres 
față de părerile „de jos", ceea ce a 
creat o atmosferă cu totul nesănă
toasă în întreprindere. Ca ur
mare, în consfătuiri de pro
ducție sau adunări ale colec
tivelor din secții, muncitorii nu 
luau cuvîntul, nu-și exprimau cu 
curaj punctul de vedere, nu făceau 
propuneri. Locul unui dialog viu și 
neîntrerupt cu oamenii l-au luat, în 
cea mai mare parte, dispozițiile cu 
caracter administrativ — și acestea 
uneori contradictorii. Din această 
cauză mașinile și utilajele nu erau 
folosite la întreaga lor capacitate de 
producție, iar planul nu se îndepli
nea la toate sortimentele.

Comitetul județean de partid a e- 
fectuat aici un studiu aprofundat a- 
supra activității întreprinderii și, mal 
ales, în privința modalităților de a 
stimula participarea masei salariați- 
lor la îmbunătățirea muncii. Organi
zația de partid din întreprindere a 
fost ajutată să creeze un climat pro
pice exprimării opiniilor, stimulării 
inițiativei oamenilor. în scurt timp, 
lucrurile s-au schimbat. Cu aceleași 
capacități de producție, de exemplu, 
fabricile de cărămizi din Zalău au 
dat cu peste 1 000 000 de cărămizi 
crude mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. In bună mă
sură, aceasta este consecința consul
tării muncitorilor și maiștrilor, re
ceptivității față de părerile lor și, 
desigur, aplicării în viață a propu
nerilor făcute.

Scoțînd în evidență rolul climatului 
de dezbateri, al metodelor discutării 
ample a căilor de perfecționare a ac
tivității, aceasta nu înseamnă că, în
totdeauna, dezbaterea este egală cu 
elucidarea problemei, rezolvă ime
diat totul. Nu s-ar putea spune, de 
pildă, că organizațiile de partid din 
comuna Sălațig nu s-au întrunit în 
adunări și n-au dezbătut diferite as
pecte ale activității cooperativelor a- 
gricoie de producție. Dar starea de 
lucruri negativă din aceste unități nu 
s-a îmbunătățit. Nici aici n-a fost 
stimulată participarea activă a comu
niștilor la rezolvarea problemelor. 
Lipsa unor analize temeinice, care să . . . _ ■
arate cauzele reale ale deficiențelor, din prezidiul adunării 
a făcut ca în adunări ale organiza
țiilor de bază să se pună în dezbatere 
probleme generale, nelegate de situa
ția concretă a unităților. Or, aceasta 
nu a stimulat pe membrii de partid 
să participe la discuții, să ia poziție 
critică față de lipsuri ț în consecință, 
nu se stabileau măsuri de înlăturare 
a neajunsurilor, nu se creau condiții 
de mobilizare a forțelor pentru îmbu
nătățirea muncii Adăugăm la aceasta 
că nici conducerea C.A.P. nu se preo
cupa de rezolvarea problemelor ridi
cate de țăranii cooperatori în consfă
tuirile și adunările generale pe care 
rareori le organiza ceea ce a redus 
mult interesul și inițiativa oamenilor. 
Din păcate, datorită indulgenței comi
tetului comunal de partid, acest stil 
de muncă defectuos a persistat. îneît

In orice clipâ

SE

ZIUA POMPIERILOR

In fiecare an, la 
13 septembrie, la 
statuia eroilor pom
pieri din Dealul 
Spirit are loc mo
mentul solemn al 
depunerii de co
roane și jerbe de 
fiori. Se aduce ast
fel un omagiu celor 
care, în urmă cu 121 
de ani, și-au dove
dit, prin jertfa de 
șînge, prin lupta 
împotriva cotropi
torilor otomani ce 
veniseră să înăbușe 
revoluția de la 1848, 
atașamentul față de 
cauza sfîntă a po
porului. 13 septem
brie s-a înscris ast
fel ca o dată memo
rabilă în cartea de 
aur a istoriei patri
ei și a intrat în tra
diția anilor noștri să 
fie sărbătorită drept 
„Ziua pompierilor 
din Republica So
cialistă România”.

De atunci și pînă 
azi, de-a lungul a 
peste un secol, os
tașii pompieri au 
înscris nenumărate 
pagini de eroism: 
au luptat alături de 
dorobanți și roșiori 
în războiul de inde
pendență, au fost la 
datorie în zilele clo
cotitoare ale insu
recției armate din 
august 1944, stăvi
lind incendiile pro
vocate de hitleriști, 
salvînd vieți ome
nești, fabrici și u- 
zine, monumente de 
artă. In anii cons
trucției socialiste,

unitățile de pompi
eri militari și, cot 
la cot cu ei, cei pes
te 250 000 de volun
tari și angajați ce 
activează în forma
țiile civile de pază 
contra incendiilor, 
au dovedit o înaltă 
conștiință socialis
tă, spirit de sacri
ficiu, abnegație în 
lupta pentru apăra
rea bunurilor între
gului popor munci
tor. Faptele eroice 
ale înaintașilor sînt 
astfel cinstite cu 
vrednicie, adăugîn- 
du-li-se semnificații 
și valori noi.

La cea de-a 
XVI-a ediție a 
„Concursurilor pro
fesionale ale pom
pierilor” din acest 
an, s-au reliefat din 
nou conștiinciozi
tatea în pregătirea 
militară și politi
că, " măiestria în 
mînuirea tehnicii 
moderne de luptă 
contra incendiilor. 
Ziua și noaptea, în 
condiții care le pun 
nu o dată în primej
die viața, pompierii 
militari și cei din 
formațiile civile se 
află la datorie, gata 
să-și îndeplinească 
misiunea de cinste 
de a apăra proprie
tatea socialistă, u- 
zinele, șantierele, 
rodul bogat al ogoa
relor, viețile și bu
nurile personale ale 
cetățenilor. Nenu
mărate fapte ale a- 
cestor oameni re
levă convingător

înalta lor conștiință 
patriotică, senti
mentul responsabili
tății față de mi
siunile încredințate. 
Pentru comportări 
meritorii în acțiuni 
de intervenții și de 
prevenire a incen
diilor, în ultimul an 
numeroși ofițeri și 
subofițeri au fost 
distinși cu ordine și 
medalii; au fost a- 
cordate peste 500 de 
distincții „Fruntaș 
în paza contra in
cendiilor”.

...în urmă cu pes
te un secol, pojarni
cii din vîrful „Foi
șorului de Foc” al 
Bucureștiului scru
tau zarea, gata să 
sune clopotele care 
chemau sacalele cu 
apă. Imaginea a- 
vea în ea ceva sim
bolic, turnul fiind 
un loc de veghe 
permanentă, zi și 
noapte, asupra 
muncii și vieții li
niștite a cetățenilor. 
Simbolul imaginii 
de atunci s-a trans
mis prin tradiție 
pompierilor de as
tăzi, celor care — 
însuflețiți de senti
mentul înaltei da
torii față de partid 
și popor — sînt în 
orice clipă la post, 
gata să apere viața 
oamenilor și măre
țele construcții ale 
socialismului, adu- 
cindu-și astfel contri
buția la înflorirea pa
triei.

Ilie TANASACHE

(Urmare din pag, I)
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sprijinul corespondenților 
Scînteii"

La 23 septembrie a.c., Ad
ministrația ds Stat Loto-Pro- 
nosport organizează o tragere 
excepțională Loto care atri
buie apartamente și premii 
în numerar. Se vor acorda — 
în număr nelimitat — aparta
mente cu două și trei camere, 
cu confort de gradul I. Cele
lalte premii vor fi în numerar. 
Se participă pe bilete de 25, 
15 și 10 lei. Și cu 10 Iei se 
pot cîștiga apartamente.

mai ales 
Evident, 
recoltei 

nu poate fi ignorat. Dar numai ele 
sînt de vină ? Ne vom opri asupra 
unui singur aspect : în multe uni
tăți cooperatiste, cum aprecia tova
rășul Tudor Jean, secretar al comi
tetului județean de partid, lucrările 
de întreținere a suiturilor au fost 
executate juperflcial, deloc sau nu 
au fost executate la timpul potri
vit. Cert 
pe lingă 
calamitată 
grindină, 
de solarii 
mergătoare recoltării primelor roșii, 
recolta de pe alte sute de hectare a 
fost serios diminuată ca urmare a 
neefectuării acestor lucrări. In aceas
tă situație se află suprafețe mari 
de grădină la cooperativele agricole 
„Viață Nouă“-Mavrodin (președinte 
Marin Cherpecu), Brînceni (pre

ședinte Florian Panduru), Plosca 
(președinte I. Stavarache), Năstu- 
relu (președinte Tudor Conceatu).

Cu toate acestea, au existat posi
bilități ca între sarcinile contractua
le și livrări să nu fie un decalaj atît 
de mare. Deși cunosc foarte bine 
clauzele contractuale, conducerile ma
jorității cooperativelor agricole — se 
apreciază la I.L.F. Teleorman — le 
nesocotesc și vînd legumele pe piață 
sau la magazinele intercooperatiste, 
fără să se fi achitat nici pe depar
te de sarcinile din contract. Ca ur
mare a acestor practici, stimulate u- 
neori chiar de organele județene, ce-i 
drept, pe tăcute, s-a ajuns ca din 
11 675 tone ceapă uscată să nu se 
livreze din contract, pînă la 10 sep
tembrie, decit 4 552 tone, iar din 
47 000 tone tomate, doar 22 539 tone, 
ca să nu mai vorbim de usturoi sau 
de alte legume. Numai cele 29 de 
cooperative din jurul orașului Ale
xandria, care trebuiau să livreze 1 908 
tone ceapă uscată, 10 429 tone toma
te și 124 tone usturoi, și-au onorat 
obligațiile față de stat doar cu 769 
tone ceapă, 4195 tone tomate și 6 
tone usturoi. Restanțe foarte serioa
se au cooperativele agricole din Ți
gănești, Poroschia, Furculești, Piatra, 
Ulmeni.

Dacă legumele nu ajung la timp 
pe piețele orașelor, aceasta se da- 
torește, in bună măsură, însăși 
T.L.F.-Teleorman (director Constantin 
Leocovici), întreprindere cu aproxi
mativ 400 de salariați. lată cîteva e- 
xemple concludente pentru stilul ei 
de muncă defectuos. Nu de mult, coo
peratorii de la „Unirea“-Blejești au 
recoltat 80 tone ceapă uscată ; sarci
na contractuală era de 67 tone. Dar 
reprezentanții I.L.F.-ului, care sînt

vina unei asemenea situații 
pe calamitățile naturale, 
efectul lor negativ asupra

este că, peste vară, 
cele 747 hectare grădină 

de vînturi, inundații și 
pe lingă cele 12 hectare 
distruse in perioada pre-

cel mai adesea șoferii, n-au vrut să 
primească decit 47 de tone, pe mo
tivul că, chipurile, restul nu ar co
respunde STAS-ului 1 Ca atare, au 
dat dezlegare cooperativei amintite 
să valorifice restul cum va crede de 
cuviință. La cooperativa „30 Decem
brie" din Cosmești, timp de 16 zile 
au stat în cîmp 25 tone ceapă, deși 
în perioada respectivă, conform gra
ficului, trebuiau să fie preluate. La 
30 august, lucrătorii sezonieri anga
jați ai întreprinderii de valorificare

ner, director adjunct al I.L.F. : „O 
mare parte din cantitățile de legume 
și fructe ce ne sînt necesare sînt a- 
duse din alte județe Dar I.L.F. Ti
miș nu ne-a livrat, din cele 2130 tone 
legume planificate pentru trimestrul 
III, decit 1226 tone, I.L.F. Dolj, din 
cele 762 tone numai 73,5 tone, I.L.F. 
Arad, din 893 tone doar 393 tone, 
pentru a nu mai vorbi de I.L.F. Si
biu, care trebuia să livreze pînă a- 
cum 75. tone cartofi și nu a livrat 
nimic. Nici unitățile din județul nos-

uscată, tomate, ardei grași, castraveți, 
contractele au fost onorate doar în 
proporție de 14—28 la sută O situa
ție similară există și în județul 
HUNEDOARA. Din cantitatea de 
3 590 tone contractată de cooperati
vele agricole cu unitățile de desfa
cere, de la începutul anului și pînă 
la 6 septembrie au fost preluate nu
mai 2 649 tone.

Dacă situația de pe piața celor 
două județe este oarecum asemănă
toare, în ce privește posibilitățile

Aprovizionarea
cu legume și fructe

s-au prezentat să ridice marfa, dar 
cu o condiție : să li se acorde un scă- 
zămînt de 7 la sută. Povestea eu scă- 
zămîntul a devenit un obicei, un ter
tip inventat de lucrătorii acestei în
treprinderi pentru a obține ciști- 
guri ilicite. Practicind micile ciu
peli, schimbînd foarte des înca
drarea produselor pe calități, s-a a- 
juns la agonisirea unor cantități res
pectabile de legume, a căror prove
niență e greu de justificat. Șeful de
pozitului I.L.F. din Alexandria, Ma
rin Manea, a fost găsit de către or
ganele de control cu un plus de 7 901 
kg roșii, din care a putut justifiqa 
doar o mică parte.

Cum stau lucrurile pe piețele al
tor orașe și centre muncitorești ?

Reșița. Față de anii trecuți, apro
vizionarea cu legume și fructe s-a 
îmbunătățit atît cantitativ, cît și ca
litativ. Aceasta se datorește respec
tării cu strictețe a contractelor, a 
graficelor zilnice de expediere de că
tre mulți furnizori. Cooperativele a- 
gricole din Pojejena Berzovia, Șușca, 
Caransebeș și altele sint parteneri 
serioși pentru comerțul cu legume. 
Cu toate acestea, aprovizionarea pie
țelor din acest puternic centru indus
trial este departe de a fi la nivelul 
cerințelor. Sînt zile cînd unele pro
duse de bază — roșii, cartofi, vinete, 
castraveți, ceapă, fasole verde și al
tele — lipsesc cu desăvîrșire. Iată 
cum ne explică situația tov. Ion Stei-

tru nu-și respectă toate obligațiile i 
C.A.P. Moldova Nouă, C.A.P. Vră- 
niuț, C.A.P. Greoni și altele nu au 
livrat decît o mică parte din cantită
țile contractate" x

Dintr-un raid făcut recent în uni
tățile din jurul Reșiței a rezultat că 
există în cîmp —---- : . .......
gume de bună 
valorificate, cu ...
simte lipsa lor. De această stare de 
fapt se fac vinovate atît conducerile 
unităților agricole, cît și organele de 
achiziție, care nu-și fac datoria cu 
maximă răspundere De exemplu, 
cooperativa de producție din Ciclova 
are însămînțate 7 ha de cartofi, cu o 
producție totală evaluată la 56 090 kg 
Deși pe piață nu se găsesc cartofi, 
nimeni de la I.L.F nu s-a adresat 
acestei cooperative pentru a prelua 
cartofii. Ca urmare, pină în prezent 
nu s-a recoltat nici un cartof, aștep- 
tîndu-se solicitări dir. alte județe. 
Iată un lucru pe care nu l-am în
țeles : directorul I L F se plînge că 
furnizorii nu-i trimit marfa promisă, 
dar nu vede că, în „ograda" lui, pro
duse cerute stau nevalorificate.

Neconcordanțe Intre cerere șl o- 
fertă am constatat și în județul 
ALBA Cooperativele agricole trebu
iau să livreze unităților de desfacere, 
în perioada 1 ianuarie — 10 septem
brie, 6 255 tone legume ; s-au preluat 
doar 2360,tone, adică 37,5 la sută 
din prevederile contractelor. La ceapă

cantități mari de le- 
calitate, care nu sînt 
toate că pe piață se

locale de satisfacere a cererii de con
sum ele se deosebesc. Centrele de 
legume și fructe din județul Alba 
au încheiat contracte cu cooperati
vele agricole pentru cantități care 
să satisfacă necesitățile județului, 
creîndu-se chiar disponibilități pen
tru a se livra produse și altor ju
dețe. In județul Hunedoara, princi
palele cantități de legume și fructe 
sînt aduse din alte județe. Tov. Vio
rel Bota, director adjunct al I.L.F. 
Hunedoara, ne-a relatat că, potrivit 
graficului, în perioada 1—28 august, 
în județul Hunedoara trebuiau să 
intre 4 636 tone legume Or. s-au 
primit doar 1 817 tone Restanțe mari 
înregistrează întreprinderile de le
gume și fructe din județele Timiș. 
Dolj, Olt Așa se explică de ce, în 
ultima săptămînă, roșiile, ardeii, vi
netele, cartofii s-au găsit în can
tități extrem de mici, ceea ce a deter
minat creșterea prețurilor pe piața 
neorganizată. Mal grav este că. 
așa stînd lucrurile, unele uni
tăți agricole vînd produse la 
piața liberă fără să-și fi achitat în- 
tîi integral obligațiile contractuale. 
Este cazul cooperativelor agricole de 
producție din Densuș (președinte 
Viorel Niculescu) și Rapolt (președinte 
Florea Emilian), care au vîndut ustu
roi, ardei gras și roșii pe piețele ora
șelor Mediaș și Orăștie.

Și în județul Alba, unități agricole, 
ca cele din Cunța (președinte Dumi-

tru Albu), Totoi (președinte Dumitru 
Gligor), Drîmbăr (președinte Nicolae 
Hărmănaș), Șona (președinte Daniel 
Roth), vînd pe piață tone de produse 
fără să-și fi onorat contractul. Coope
rativa din Cunța de exemplu, a li
vrat, direct la piață, circa 6 tone 
ceapă uscată și 8 tone alte produse.

Nici la Cugir lucrurile nu stau bine. 
Deși centrul de legume și fructe Sebeș 
trebuia să aprovizioneze orașele Cu
gir și Sebeș, ba chiar să furnizeze 
legume și altor județe, a ajuns în si
tuația de a trimite mașini în țară 
după marfă. Așa se explică xaprovi- 
zionarea sporadică, neritmică a a- 
cestor orașe, ceea ce favorizează 
creșterea prețurilor pe piața neor
ganizată.

Direct pe piață își vînd produsele 
și cooperativele agricole din Forțeni, 
Brădești, Odorheiul Secuiesc, Feli- 
ceni, Ciceu, Toplița-Ciuc și altele din 
județul HARGHITA, care nu și-au 
onorat în prealabil sarcinile contrac
tuale. O situație grea s-a creat, din 
această cauză,_ mai ales în centrele 
industriale mai mici. Secretarul con
siliului popular orășenesc Bălan 
ne-a informat totodată, că a- 
provizionarea magazinului din lo
calitate, aparținînd I.A.S. Lăza- 
rea, se face din 10 în 10 zile, în 
loc din două în două zile, așa cum 
s-a stabilit inițial, îneît o parte a 
produselor se depreciază. Directorul 
I.A.S. Lăzarea, inginerul Alexandru 
Bajko, și Zoltan Ambrus, directorul 
direcției comerciale județene, cu
nosc situația, dar măsuri corespunză
toare pentru _o mai bună aprovizionare 
a orașului Bălan n-au luat pînă acum.

Investigațiile făcute scot în evi
dență cîteva probleme care se cer 
rezolvate de urgență de către orga
nele județene de partid și de stat : 
depistarea tuturor cantităților de le
gume ce se află la producători și 
aducerea lor pe piețe j aplicarea pre
vederilor legale împotriva acelor pro
ducători care, eludînd contractele, își 
valorifică produsele pe piața neorga
nizată. încurajînd practicarea unor 
prețuri ridicate. în ce privește orga
nismele comerciale — întreprinderi, 
centre de achiziție—ele trebuie să se 
manifeste mai activ și, mai ales, mai 
operativ în preluarea mărfurilor de la 
producători și asigurarea unei abun
dente aprovizionări atît a orașelor 
mari, cît și a celor mai mici. Se cer, 
de asemenea, luate măsuri organiza
torice hotărîte, care să creeze tot
odată condițiile unei aprovizionări 
corespunzătoare în vederea iernii.

Raid realizat de :
Rodica SERBAN, Al. BRAD, Șt. 
CINICA, I. CHIUJDEA, L DEAKI
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\

■XC?

Sisssplu: izvmsl miahiiUiii

Fiecare oră cîștigată 
înseamnă:

0 marcă de prestigiu se află îb calitatea

MAI MULT PORUMB!
MAI MULTA FLOAREA-SOARELUI!
MAIfllULTE FURAJE!

De la o zi la alta, forțele și mij
loacele din unitățile agricole sînt tot 
mai intens angrenate la strîngerea și 
înmagazinarea recoltei, la efectuarea 
însămînțărilor și a celorlalte lucrări 
de toamnă. Un raid-anchetă întreprins 
în județele Brăila și Constanța — două 
dintre județele cu o mare pondere în 
agricultura țării — ne-a prilejuit con
statarea că, în marea majoritate a 
unităților, mașinile și forța do muncă 
sînt utilizate cu randament ridicat.

fn cooperativele agricole din jude
țul Brăila, principalele forțe sînt mo
bilizate la recoltarea florii-soarelui și 
la însilozarea furajelor. în unitățile si
tuate în sudul județului a început și 
recoltatul porumbului. Pînă în seara 
zilei de 10 septembrie, porumbul a fost 
recoltat de pe 6 584 ha, iar floarea- 
soarelui de pe 19 879 ha. în ultimele 
zile, și în cooperativele agricole din 
județul Constanța s-a intensificat re
coltatul celor 82 500 ha cu porumb și 
32 000 ha cu floarea-soarelui. Pentru 
coordonarea lucrărilor, direcția agri
colă și uniunea cooperatistă județeană 
au alcătuit un plan de măsuri cu ter
mene precise de realizare, în care se 
prevede, între altele, recoltarea cu 
prioritate a porumbului pentru boabe 
în faza de pîrgă, de la care cocenii 
urmează să fie însilozați.

Dar nu e destul să faci planuri 
judicioase; ele trebuie materializate 
prin măsuri de bună organizare a 
muncii, luate la fața locului, în uni
tăți. Or, din cauză că nu se acționea
ză energic pentru impulsionarea lucră
rilor, viteza zilnică la recoltatul po
rumbului și florii-soarelui este nesa
tisfăcătoare. în multe cooperative agri
cole din județul Constanța, recoltatul 
acestor culturi nici n-a început. Startul 
greoi se datorește faptului că organi
zarea și pregătirile necesare nu s-au 
făcut cu temeinicie. Pînă acum cîteva 
zile, un șir de cooperative agricole din 
acest județ nu cunoșteau, precis nici 
mijloacele mecanice de care vor dis
pune la recoltat, deoarece direcția a- 
gricolă a tărăgănat redistribuirea aces
tora, între unități, în funcție de nevoile 
reale.

Nici în ceea ce privește treieratul 
florii-soarelui lucrurile nu stau prea 
bine. în județul Brăila, toate coope
rativele agricole sînt avansate cu re
coltatul florii-soarelui. La cooperati
vele din comunele Ciocile, Colțea, 
Mircea Vodă și altele, această lucrare 
s-a terminat. Totuși, din cele aproape 
20 000 ha recoltate, pînă acum s-a 
treierat floarea-soarelui de pe numai 
6 468 ha. Principala cauză a acestei 
situații o constituie slaba preocupare 
pentru organizarea muncii, lipsa con
trolului asupra modului în care se a- 
plică măsurile stabilite. La coopera
tiva agricolă din Viziru nu s-au res
pectat indicațiile tehnice de a se face 
recoltatul în două faze. Aici, capita
lele de floarea-soarelui sînt strînse în 
grămezi și numai după multe manipu
lări începe treieratul. Pe pămîntul gol 
stau circa 100 tone de floarea-soare
lui supuse oricînd intemperiilor.

Că se poate lucra cu un mare cîș- 
tig de timp și cu economie de forță 
de muncă o demonstrează experiența 
cooperativei agricole din însurăței, ju
dețul Brăila, care a organizat recolta
tul în două faze : aici, după ce capi
talele de floarea-soarelui sînt răsucite 
pentru a se grăbi uscarea, se treieră 
cu combina îd lan De la combină, 
semințele sînt transportate direct la 
baza de recepție. Necesitatea organi
zării mai judicioase a muncii, a gene
ralizării unei asemenea experiențe bune 
este evidentă. Cu atît mai mult, cu 
cît recoltatul florii-soarelui e întîrziat 
în multe cooperative. La cooperativa 
agricolă din Vădeni s-au recoltat nu
mai 30 ha din 210, iar la Traianu nu 
s-a treierat nimic din recolta strînsă 
de pe 190 ha.

în această perioadă, cînd mijloacele 
de transport sînt suprasolicitate, se im
pun măsuri hotărîle pentru folosirea 
la întreaga lor capacitate. în această 
privință se constată multe deficiențe. 
Cele mai mari pierderi de timp au loc 
la bazele de recepție. La baza din 
Bărăganu nu s-a organizat decît un 
singur punct pentru analiza necesară 
Ia preluarea recoltei. Din această 
cauză se formează coloane de re
morci, autocamioane și căruțe, care 
așteaptă ceasuri la rînd ca să poată 
descărca produsele. Deși baza de re
cepție este dotată cu două bascule, 
nu se folosește decît una singură. 
Aceste carențe sînt deosebit de pă
gubitoare, în condițiile insuficienței 
mijloacelor de transport.

Cu mai multă grijă trebuie să se 
depoziteze recolta, pentru a preveni 
orice pierderi. în județul Constanța, 
abia cu cîteva zile în urmă s-a sta
bilit să se analizeze această problemă. 
Dacă acum „se analizează", cînd se 
vor înlătura neajunsurile existente, spre 
a se asigura spațiul 
depozitarea recoltei ?

O lucrare de sezon, 
gență și însemnătate, 
furajelor. Din planul

necesar pentru

de maximă ur- 
este însilozarea 

, planul de 162 000 tone
furaje prevăzute a se însiloza în coo
perativele agricole din județul Brăi
la, pînă în seara zilei de 10 sep
tembrie s-au realizat numai 61908 
tone, reprezentînd 38 la sută din 
plan. Deși s-a stabilit să fie recol
tate și însilozate tulpinile de porumb 
de pe 9 000 ha, această indicație nu 
este respectată în toate cooperativele. 
S-a însilozat pînă acum numai o can
titate recoltată de pe 2 977 ha.

în cooperativele agricole din jude-

țul Constanța s-au însilozat peste 
118 000 tone de nutrețuri, reprezen
tînd 43 la sută din plan. Dar din cele 
16 000 ha cu porumb prevăzute a fi 
recoltate pentru boabe și siloz, s-au 
realizat numai 2 375 ha. Din ce cau
ză ? „Există o reținere nejustificată la 
unii președinți și specialiști din uni
tăți — ne spune ing Constantin Ci
nic, director adjunct al direcției a- 
gricole. întregul nostru aparat, pre
cum și cel al uniunii cooperatiste ju
dețene se află pe teren pentru a 
impulsiona lucrările în campanie".

Am căutat să vedem care este si
tuația la fața locului. La Ciocîrlia de 
Sus, tov. Dumitru Priceputa, preșe
dintele cooperativei, întrevede greu
tăți în asigurarea furajelor, deoarece 
culturile duble, insuficient dezvolta
te, nu vor putea fi însilozate. în loc 
să acționeze pentru completarea de
ficitului balanței furajere, prin însi
lozarea tulpinilor de porumb în sta
re suculentă, el motivează că nu are 
asigurate gropi de siloz și forță de 
muncă. Dar toate acestea sînt pro
bleme de competența președintelui 
cooperativei, a consiliului ei de con
ducere, care pot și trebuie să le re
zolve operativ. De nenumărate ori au 
fost date indicații privind însilozarea 
furajelor la suprafața solului — me
todă aplicată cu deplin succes în 
sute de unități agricole. De ce această 
metodă, de mare randament, conti
nuă să nu fie apreciată în cadrul 
cooperativei amintite ? Situații a- 
semănătoare pot fi întîlnite și la coo
perativele Negureni, Murfatlar, Poar
ta Albă, Topraisar și altele. Ținînd 
seama de timpul scurt în care se mai 
pot însiloza tulpinile de porumb, se 
impune ca lucrările să fie urgentate 
în toate unitățile agricole.

Ce anume ar trebui subliniat în 
concluzie ? Pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltei este nece- ' 
sar ca organele de partid și de stat 
să acționeze cu promptitudine, con- 
centrîndu-și atenția asupra cooperati
velor care au cea mai mare nevoie 
de sprijin și îndrumare, unde tre
buie înlăturate grabnic deficiențele în 
organizarea recoltării. Fiecare oră cîș
tigată în campania de strîngere a re
coltei este în folosul ^unităților agri
cole socialiste, al întregii economii na
ționale.

IN INDUSTRIA
JUDEȚULUI PRAHOVA

Graficele de producție ale în
treprinderilor din județul Pra
hova oglindesc îndeplinirea an
gajamentelor luate in întrecerea 
socialistă pentru acest an. Pe 
ansamblul județului s-a realizat 
peste planul la zi o producție 
globală în valoare de 242 000 000 
lei, sumă care reprezintă 80 la 
sută din angajamentul anual. 
Un număr de 30 întreprinderi 
și-au îndeplinit de pe acum toa
te angajamentele luate pentru a- 
cest an. Industria petrolului — 
ramură de bază în economia ju
dețului — se află în fruntea în
trecerii. Datorită sporirii viteze
lor de lucru cu 8 la sută, son
dorii din foraj au săpat pînă a- 
cum 5 000 metri in plus față de 
plan. Totodată s-au obținut în
semnate cantități de țiței de 
bună calitate peste prevederi, 
precum și o producție suplimen
tară de benzină, uleiuri, moto
rine, polietilenă, fenol, acetonă, 
dimetiltereftalat, a cărei valoa
re depășește suma de 100 000 000 
lei.

(Agerpres)

Aparent, produse măruțe, dar 
necesare : stilouri, penițe, pixuri, 
pahare pentru termosuri, cîrlige 
pentru prins diverse obiecte, cutii 
pentru aparatele de ras, pioneze, 
ace de cusut, andrele, croșete, fe
lurite accesorii pescărești etc. Le 
enumerăm deoarece sînt articole 
extrem de căutate de cumpărători. 
Această multitudine de produse se 
realizează la „Flamura roșie" Si
biu, o întreprindere care împli
nește anul acesta o jumătate de 
veac de existență.

Cu cincizeci de ani In urmă, pe 
malul stîng al Cibinului se înfiripa 
o făbricuță a cărei principală pro
ducție o constituiau plicurile. E, 
desigur, considerabil saltul realizat 
tn anii construcției socialiste/ volu
mul producției fiind în acest an de 
15 ori mai mare în comparație cu 
cel din 1948.

Pe lingă numeroasele articole cu 
o largă destinație publică, între
prinderea realizează în prezent 
circa 1 500 de produse în cooperare 
cu sute de beneficiari. O mare par
te a producției întreprinderii „Fla
mura roșie" din Sibiu — piese de 
schimb și accesorii — este desti
nată utilajului textil. întreprinde
rea sibiană execută aceste produse 
de peste 15 ani, timp în care, pa
ralel cu creșterea volumului pro
ducției, a sporit și tehnicitatea 
pieselor de schimb necesare, in 
concordanță cu complexitatea teh
nologiilor de fabricație, a mașini
lor, cu vitezele lor de lucru mărite, 
cu gradul sporit de finețe al pro
ducției textile.

Realizarea unui produs de cali
tate depinde în mare măsură de 
colaborarea strînsă dintre execu
tantul acestuia și beneficiar. Con
lucrarea rodnică Intre „Flamura 
roșie" și numeroșii săi beneficiari 
a dat rezultate pozitive în obținerea 
unor produse cu caracteristici su
perioare, comparabile cu produse 
similare pe plan mondial.

Aspecte similare de colaborare 
există și tn cadrul producției de 
bunuri de consum — stilouri, cre
ioane cu pastă, flori. Numai că, în 
acest caz, studierea comportării 
produselor este mai dificilă, dato
rită lanțului intermediar dintre 
producător și cumpărător. Infor
mațiile culese de la întreprinderile 
județene cu ridicata șînt de multe 
ori neconcludente, nu reflectă opi
nia cumpărătorului. De aceea, este 
de dorit un sistem îmbunătățit de 
studiere a cerințelor și preferin
țelor cumpărătorilor, pentru a ri
dica creația de bunuri de consum 
pe o treaptă superioară.

auia de fiecare zi
Care este Izvorul ren

tabilității superioare a în
treprinderii „Hidromeca
nica" din Brașov ? Pro
ducția ei, cu un pronunțat 
caracter de mecanică fi
nă, gospodărirea judicioa
să a valorilor materiale 
și bănești, drămuirea me
talului — gram cu gram 
— revizuirea normelor de 
consum, lichidarea pier
derilor, sau toate la un 
loo 1 înainte de a da răs
puns la aceste întrebări, 
cîteva precizări : compa
rativ cu anul 1965, în a- 
cest an rata rentabilității 
este cu aproape . / 
sută mai mare. Pe 7 luni 
din anul curent, nivelul 
cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă a fost de 
numai 502 lei. Față de 
1965, acestea au scăzut cu 
177 lei. Reducerea cea mai 
substanțială a avut loc în 
decursul ultimului an, 
cînd s-a înregistrat o scă
dere cu aproape 100 lei 
a nivelului cheltuielilor 
la 1 000 lei producție 
marfă.

Deci, cum s-au atins a- 
ceste înalte cote de efici
ență economică ? Prin 
toate căile de care am a- 
mintit. Ne spunea Ingine
rul Viorel Metea, direc
torul uzinei :

— Sarcinile sporite de 
producție ce ne-au revenit 
după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. au Impus recon
siderarea totală a organi
zării fabricației. Produce
rea transmisiilor hidrau
lice pentru locomotivele 
hidraulice și a turbosu- 
flantelor — care dețin 
ponderea principală în fa
bricația uzinei — nu pu
tea fi asigurată cu organi
zarea existentă tn 1967.

Nu Intrăm în amănun
te. Reținem, doar, că s-a 
pus accentul pe reorgani
zarea, și specializarea pro
ducției, creîndu-se două 
secții în care-fluxul tehno
logic cuprinde fabricarea 
produselor de la prima 
la ultima operație, inclu
siv montajul. în timp ce 
una din secții este profi
lată pe transmisii hidrau
lice, pompg de ungere și

tabili tații 
sută la

turboambreaje, cealaltă 
produce turbosuflante, 
convertizoare hidraulice și 
alte asemenea mijloace 
tehnice. Pînă și magaziile 
de piese și subansamble 
au fost amplasate în acest 
flux tehnologic speciali
zat. Drumul parcurs de 
diferite repere și suban
samble s-a scurtat mult, 
asigurîndu-se o importan
tă economie de timp, fo
losirea judicioasă a mași
nilor și utilajelor, a forței 
de muncă. Ca urmare, 
s-au putut realiza impor
tante creșteri de produc- • 
tie. In 8 luni din anul tre
cut, uzina a produs 57 
transmisii hidraulice, pen
tru ca anul acesta numă-

zarea științifică a produc
ției și a muncii. Mă refer 
la' organizarea producției 
pe ateliere și linii tehno
logice mai raționale, la do
tarea fabricației cu 
S.D.V.-uri și, mai ales, la 
specializarea muncitorilor 
pe operații și produse.

Concludent, în acest 
sens, ni se pare următo
rul exemplu. Mai înainte, 
paletele, rotorii și difu- 
zorii, trei dintre cele mai 
importante repere ale tur- 
bosuflantelor, se executau 
dispersat în întreaga sec
ție uzinaj, fără un pro
gram precis de fabrica
ție. La sfîrșitul fiecărei 
luni se apela la ajutorul 
sculerilor în vederea rea-

0 experiență valoroasă la uzina 
„Hidromecanica“-Brașov

rul lor să se ridice la 100, 
fabricate pe aceeași su
prafață de producție și a- 
proximativ cu aceleași u- 
tilaje. Circa 96 la sută 
din sporul producției pe 
acest an se datorează 
creșterii productivității 
muncii.

Și, venind vorba de a- 
cest indicator principal al 
planului, demn de relevat 
este faptul că sporirea 
nivelului lui a influențat 
decisiv reducerea chel
tuielilor de producție. în 
primii trei ani ai cinci
nalului, productivitatea 
muncii In uzină a cres
cut într-un ritm mediu a- 
nual de 15 la sută, în anul 
curent creșterea fiind de 
16,5 la sută.

— Ritmul înalt de creș
tere a productivității 
muncii, ne-a relatat dr. 
Gheorghe Popescu, șeful 
serviciului plan al uzinei, 
are la bază, printre altele, 
utilizarea mai eficientă a 
forței de muncă, ridica
rea gradului de calificare 
a muncitorilor. O influen
ță pozitivă au avut și 
măsurile privind organi-

lizării planului. Prin în
ființarea unui atelier pro
filat pe prelucrarea celor 
3 repere și prin organiza
rea fabricației în flux, la 
ora actuală, cu același nu
măr de muncitori, se rea
lizează o producție aproa
pe dublă de tarbosu- 
flante.

Hotărîtoare, însă, în 
creșterea rentabilității 
producției a fost gospodă-, 
rirea rațională a mate
riilor prime și materiale
lor. Există un indice ilus
trativ în această pri
vință : raportul dintre 
consumul net și consumul 
tehnologic de metal. La 
transmisia hidraulică de 
300/600 CP, coeficientul de 
utilizare a metalului s-a 
îmbunătățit, în ultimii 3 
ani, cu 15 la sută, iar la 
compresorul de aer cu 11 
la sută. Realizările de a- 
cest gen se datoresc, în 
primul rînd, modificări
lor constructive și, mai a- 
les, perfecționării tehno
logiilor de fabricație, re- 
proiectării multor piese și 
repere. Cum spuneam, în
să, aceste îmbunătățiri au

vîzat ridicarea nivelului 
tehnio al producției de 
mecanică fină a Uzinei și, 
pe această cale, valorifi
carea superioară a meta
lului. în același timp, ele 
au fost însoțite de aplica
rea unor măsuri severe 
pentru lichidarea risipei 
și reducerea consumurilor 
specifice de metal. Semni
ficativ este totodată că 
au fost evitate în mare 
măsură și cheltuielile 
neeeonomicoase, sub for
ma plății undr amenzi și 
penalizări, a pierderilor 
din casări și declasări de 
materii prime și materia
le, Perseverînd în această 
direcție, uzina a diminuat 
simțitor ponderea cheltu
ielilor neproductive în 
prețul de cost.

Oricît de valoroase ar 
fi rezultatele de pînă 
acum, ele obligă la mai 
mult. Nu întîmplător, 
colectivul uzinei ă sta
bilit noi măsuri care se 
vor aplica, în continuaret 
și vor duce la creșterea si 
mai accentuată a eficien
ței producției. Amintim, 
între acestea schimbarea 
tehnologiei de forjare la 
încă 13 repere, prin care 
se va realiza o economia 
de 16 tone metal pe an, 
îmbunătățirea tehnologiei 
de execuție a roților din
țate, a rotoarelor și pom
pelor de la transmisiile 
hidraulice. Totodată, se 
lucrează intens Ia defini
tivarea unui nou studiu 
privind reamenajarea spa
țiului rămas liber prin 
mutarea sculăriei și a ser
viciului mecanic șef în- 
tr-un local propriu. Im
portant este că specialiștii 
uzinei, întregul colectiv 
nu sînt deloc mulțumiți șl 
se străduiesc să obțină npi 
și însemnate succese în 
domeniul rentabilității 
producției. De pe acum, 
studiile de organizare 
științifică a producției și a 
muncii prefigurează no! 
măsuri, implicit noi 
„culmi" pe planul efici
enței activității economice.
Nicolas MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Savin STELIAN 
Radu APOSTOL

(Publicitate)

Zona industrials a orașului Constanta Foto : Gh. Vințilă
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...10 septembrie a.c., ora 
14. La uzina de utilaj chi
mic „Grivița roșie" are loc 
o ședință de lucru. Se dis
cută o singură problemă : 
cînd vor fi livrate utilajele 
tehnologice care condițio
nează intrarea în funcțiune, 
în acest an, conform planu
lui de stat, a noilor capaci
tăți de producție de la fa
brica „Colorom“-Codlea. 
O investiție deosebită, prin 
care producția de coloranți 
și pigmenți organici va 
crește cu 1 400 tone anual. 
Participanți — constructori 
de mașini și chimiști — toți 
oameni cu funcții de răs
pundere, printre care ing. 
Iosif Opriș, adjunct al mi
nistrului industriei con
strucțiilor de mașini, și ing. 
Gheorghe Caranfil, adjunct 
al ministrului industriei 
chimice.

Dacă furnizorul respecta 
contractele încheiate cu 
„Colorom“-Codlea, ședința 
de care vorbim ar fi fost 
inoportună. Prevederile din 
contracte nu s-au ono
rat ■ însă. Data de 30 
iunie a.c. a rămas mult 
în urmă, La această 
dată trebuia să fie li
vrată cea mai mare parte 
dintre utilaje. Restul — 
pînă la 30 septembrie a.c. 
Iată, însă, că prima decadă 
a lunii septembrie a trecut 
și realizarea a 186 utilaje 
— cu un ciclu de fabricație 
de 1—2 luni și chiar mai 
îndelungat — în greutate de 
443 de tone, cuprinse în 107 
poziții de plan, se află sub 
semnul întrebării. Pînă a- 
cum s-au expediat bene
ficiarului doar 90 tone, din 
circa 600 tone utilaj tehno
logic contractat. Și aceasta,

după cum spuneam, tn con
dițiile în care termenul de 
intrare în funcțiune a noi
lor capacități de la „Co- 
lorom“-Codlea expiră în 
trimestrul IV a.c., iar pro
bele mecanice și tehnologi
ce trebuie să Înceapă la 2 
noiembrie a.c.

Cum s-a desfășurat șe
dința și cu ce rezultate s-a 
soldat ? Despre cauzele res
tanțelor nu s-a prea vor
bit. Așa, pe departe, tan
gențial, s-a amintit că un 
utilaj — e vorba de un so- 
iizificator — după cele spu
se de directorul general ad
junct al uzinelor „Grivița 
roșie", ing. Rovin Bustan, 
a... apărut ca fiind necesar 
uzinei din Codlea doar în 
analiza făcută sîn/bătă 6 
septembrie a.c. (Cîte ana
lize I) I s-a replicat că a 
analizat superficial cerințele 
beneficiarului. (Directorul 
general adjunct a lăsat ca
pul în jos : vorbea adjunc
tul ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, 
doar...).

în continuare, s-a discu
tat pe baza unui grafic de 
livrare a utilajelor tehno
logice 
după o an;
timp de

I

restante, întocmit 
laliză desfășurată 

două zile de 
uzina grivițeana. Din 
grafic se desprindea clar: 
63 utilaje nu pot fi ex
pediate pentru montaj 
decît după ■ 1 octombrie 
și chiar măi tîrziu. Cu 
alte cuvinte, termene ab
solut inacceptabile, așa cum 
a subliniat tov. Gheorghe 
Caranfil. Și, totuși, cei pre- 
zenți încep să „bifeze", a- 
dică să accepte, realizarea 
pozițiilor cuprinse în gra
fic. De față sînt și directo-

rul, Uzinei de utilaj chimic- 
Ploiești, ing. Toma Eugen, 
și cel al Uzinei mecanice 
de utilaj chimic București, 
ing. Gheorghe Ioniță. Lor 
li se stabilește sarcina — 
după o tocmeală penibilă — 
de a executa o serie de u- 
tilaje contractate inițial de 
„Grivița roșie" — în total 
25 utilaje, în greutate de 
00 de tone, cuprinse tn 13 
poziții de plan. Restul ră
mîne să fie fabricate de că
tre uzina grivițeana. Cu ce 
termene de livrare ? Oc
tombrie, noiembrie, unele 
utilaje sînt propuse chiar 
tn... ianuarie 1970 1

Bifăm și noi, a dată cu 
. ceilalți, și constatăm cu sur
prindere că unele din noile 
termene de livrare sînt a- 
mînate și se suprapun cu 
cele de efectuare a probe
lor tehnologice, de punere 
în funcțiune a noilor in
stalații ale fabricii „Co- 
lorom“~Codlea. Pentru ma
joritatea utilajelor tehnolo
gice, • a • căror execuție a

■ fost transferată la U.U.C.- 
Ploiești ,și U.M.U.C.-Bucu- 
rești, acestp termene sînt 
„împinse"' cu săptămîni de 
zile Directorul uzinei plo- 
ieștene nu acceptă execu
tarea comenzilor decît pe 
bază de... dispoziție.
> r-S Ți-o dau, tovarășe, de 
aceea sînt aici I — îl asi
gură adjunctul. ministrului 
îiidustriei construcțiilor ' .de 
mașini.

— în scris, nu în vorbe 
— se supralicitează.

După cum se vede, ’ o 
sarcină precis)! a pla
nului de stat s-a trans
format în obiect de tîrgu-

ială- Pînă la urmă, lucru
rile s-au lămurit. Cu ter
mene de livrare în octom
brie și noiembrie, utilajele 
vor fi executate de cele trei 
uzine. Cît timp mai rămîne 
pentru montaj și pentru 
punerea lor în funcțiune ? 
Pentru a afla răspunsul, ci
neva ia legătura telefonic 
cu' ing. Ion Tudose, ad
junct al ministrului con
strucțiilor pentru industria 
chimică și rafinării — fo
cul de resort al montorilor. 
Răspunsul vine prompt: 
„Nu ne asumăm nici o răs
pundere 1“ Noile termene 
sînt, totuși, acceptate de 
către chimiști, deși o în
doială planează : oare nu ar 
fi bine să se arate deschis 
că nu se poate conta, pe 
Intrarea certă In funcțiune, 
la termenul planificat, 
noilor 
ducție 
Codlea ?

Iată și replica ing. Gheor
ghe Caranfil : „în urmă cu 
luni și luni de zile ni s-au 
dat asigurări de către tov. 
Mihai Martinescu, adjunct 
al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, că 
vom primi utilajele în ter
men. Și uite unde am a- 
juns Iar Dumitru Do- 
brescu, inginer-șef la „Co- 
lorom“-Codlea, a precizat : 
„Din z aprilie umblăm după 
aceste utilaje. Furnizorii 
și-au bătut joc de noi 1“

Așadar, zeci de specia
liști s-au întrunit pentru 
a... cădea la învoială în ju
rul unei sarcini precise din 
planul de stat. Ce să des
prindem din aceste fapte ? 
Caracterul fictiv și formal 
al unor contracte, lipsa de 
răspundere în respectarea

a 
capacități de pro- 
de la „Colorom"-

lor, tendința de a ascunde 
adevăratele posibilități de 
care dispun cele trei între
prinderi constructoare de 
mașini, faptul că conduce
rile acestora acceptă^ reali
zarea unor prevederi pre
cise numai cînd sînt... strîn- 
se cu ușa ? Cele trei uzine 
furnizoare de utilaj chimio 
fac parte dintr-o centrală 
industrială, între ale cărei 
îndatoriri de căpătîi se află 
și redistribuirea sarcinilor 
de producție între între
prinderile din subordine, în 
vederea îndeplinirii necon
diționate a obligațiilor con
tractuale. Dar, după cît 
se pare, în cadrul Cen
tralei industriale pentru 
utilaj chimic' și rafină
rii, realizarea exempla
ră a sarcinilor este pri
vită ca avînd un caracter 
facultativ — și această în 
detrimentul economiei na
ționale.

Ne-am notat intervenția 
finală a tov. Gheorghe Ca
ranfil :

— Profitînd de faptul că 
sînt reuniți principalii 
noștri furnizori de utilaje, 
aș vrea să întreb . ce per
spective au utilajele teh
nologice pentru Combinatul 
de fibre artificiale Brăila ? 
Va fi nevoie de o nouă șe
dință de lucru ?

Sînt întrebări care re
levă existența unor seri
oase carențe în respecta
rea disciplinei contractua
le, punînd într-o lumină 
jenantă pe reprezentanții 
centralei industriale amin
tite și forurile de resort 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Dan MATEESCU

NOI PRODUSE
LA FABRICĂ

VIITORUL"-ORADEA
Vitrinele expoziției amena

jate Ia intrarea în noua și 
moderna fabrică de mase 
plastice din Oradea prezintă 
o bună parte a sutelor de 
produse ce se execută aici. 
Sînt expuse jucării, bunuri 
de larg consum, folii din po
lietilenă, rafie sintetică etc. 
Producția acestei întreprin
deri înglobează în prezent 
peste 600 de produse din care 
multe sînt exportate în 20 de 
țări. în nomenclatorul ei de 
produse sînt înscrise 26 de 
sortimente de articole tehnice, 
105 sortimente de menaj, 71 
jucării de tot felul, precum și 
155 sortimente de perii, pen
sule, bidinele șl o mare 
versitate de ambalaj.0 
materiale plastice.

Volumul producției în 
an este de 2,3 ori mai 
față de realizările 
creșterea datorîndu-se în 
bună măsură lucrărilor de in
vestiții. Acestea au permis 
lărgirea spațiilor productive, 
dotarea cu utilaje moderne, 
introducerea de noi tehnologii 
pentru fabricarea rafiei arti-

flciale, a firelor subțiri din 
policlorură de vinii, polipro- 
pilenă și poliamide. în ace
lași timp s-a trecut la asimi
larea producției de folii ca
landrate din policlorură de 
vinii și polistiren și s-au asi
gurat condițiile de imprimare 
în culori a foliilor din poli
etilenă și P.V.C. Investiția s-a 
dovedit rațională. La finele 
primului semestru al acestui 
an, investiția s-a amortizat 
complet, după numai trei ani 
de la intrarea în 
noilor capacități.

în prezent la 
mase plastice din
realizează o importantă pro
ducție în valoare de 100 mili
oane lei anual. Sarcini spo
rite revin acestei unități 
care în viitorul cincinal își va 
tripla producția. O creștere 
mai amplă va înregistra pre
lucrarea poliolefinelor și a 
altor mase plastice superioa
re ce vor fi produse în țară 
în anii următori. Paralel, se 
va dezvolta sectorul de arti
cole de menaj, de uz casnic, 
de cea mai bună calitate.

(Publicitate)
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LIGIA MACOVEl De ziua recoltei1

I?

numai 
obser- 
ce își 
de la

concep- 
mentalității 

exprimă și

Prof. univ. Al. DIMA 
membru corespondent al Academiei

Tematica actuală.

'Analiza multilaterală șl aprofun
dată pe care lucrările celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. au între
prins-o asupra celor mai importante 
probleme zile vieții economice, so
ciale și spirituale în patria noastră 
constituie, fără îndoială, premisa unor 
realizări fertile pe cele mai diverse 
planuri de activitate creatoare. în- 
tr-un asemenea context credem că 
se cuvine a fi apreciată și calda pre
țuire exprimată față de rolul și sem
nificația artei și literaturii în epoca 
actuală, față de contribuția lor spe
cifică la înfăptuirea progresului so
cial, la ridicarea conștiinței socialiste 
și înnobilarea spirituală a oamenilor 
ce construieso noul chip al țării.

De bună seamă, conceperea litera
turii ca un autentio și esențial fac
tor al- cunoașterii și al formării con
științelor nu constituie doar o cuce
rire a acestui timp istoric. Adevă- 
rații iubitori de literatură au înțeles 
dintotdeauna că domeniul a?tei nu 
trebuie considerat un simplu prilej de 
jocuri intelectuale și sentimentale, ci 
— mai ales r- un evident factor de 
cunoaștere, căruia, chiar cu milenii 
în urmă, i-a fost determinată direc
ția de investigare a realității sociale 
și umane. Era vorba, încă de pe a- 
tunci, de o cunoaștere concretă, in
dividuală și pitorească, de o viziune 
expresivă prin aspectele particulare 
ale lumii. Dar, se înțelege, o astfel 
de cunoaștere nu se poate confunda 
cu cea a științei. Aristot însuși ținea 
s-o deosebească de cunoașterea isto
rică, de pildă. Cunoașterea literară 
sau poetică reprezenta pentru „ma
gistrul" antichității capacitatea de a 
exprima verosimilul, posibilitățile 
realității și, prin aceasta, dintr-o dată, 
sfera restrînsă a faptelor particulare 
devenea — în fond — un repertoriu 
de simboluri expresive. Literatura 
contribuie deci nu numai la cunoaș
terea aspectelor particulare ale lu
mii, a personajelor, a peisajelor, a 
variatelor acțiuni, ci și a esențelor 
lor multiple. Această funcție a lite
raturii are, evident, un dubiu o- 
biectiv : reflectarea artistică a 
lumii externe și Interne, dar și, 
concomitent, formarea capacității 
de cunoaștere însăși. Rolul li
teraturii se lărgește astfel spre o 
finalitate formativă, întărind resor
turile intelectuale ale conștiinței. 
Trebuie adăugată însă aci o tendință, 
și încă una din cele mai însemnate. 
Prin caracterul ei concret și indivi
dual, literatura înlesnește procesul 
gnoseologic pentru cercuri foarte 
largi de cititori și, în acest fel, dobîn- 
dește accesibilitate, popularitate. Li
teratura n-a avut niciodată un aspect 
strict „de specialitate" ca științele, 
ci tocmai unul foarte general, adre- 
sîndu-se celor mulți. Implicata ei va
loare formativă e, prin urmare, înalt 
populară.

Contribuția literaturii la opera de 
formare a conștiințelor ne înfățișea
ză însă și o altă latură, nu mai pu
țin însemnată. Cunoașterea poetică 
nu are, firește, o structură pur inte
lectuală și abstractă. Ea e. însoțită, 
de îndată, de undele sensibilității în 
care „adevărurile literare" se învest- 
mîntă adecvat. Literatura — fie că 
este vorba de poezie, de proză sau 
de dramaturgie — se caracterizează, 
pînă la urmă, prin emoție și nu prin 
exprimarea unor idei pure. Cunoaș
terea intelectuală se prelungește ast
fel într-o cunoaștere afectivă și lite
ratura ne apare. încă o dată, cu o 
capacitate cognitivă mărită și întărită 
de sensibilitate.

Am insistat asupra acestor consi
derații pentru a putea aprecia din
tr-o perspectivă mai largă semnifi
cația deosebită a Ideilor formulate în 
documentele Congresului _al X-lea cu 
privire la rolul și sarcinile ce revin 
în etapa actuală a edificării societății

noastre socialiste creatorilor de fru
museți artistice. Căci, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ra
portul prezentat Congresului: „Parti
dul și statul acordă o înaltă prețuire 
artei și literaturii — factori esențiali 
de cunoaștere și înrîurire a gindirii 
și sensibilității umane". Desigur, ase
menea înaltă menire se poate împlini 
doar prin opere ancorate pe deplin în 
realitățile contemporane ale țării, 
căutînd să răspundă necesităților sdî- 
rituale ale omului zilelor noastre, și 
nu prin manifestări ale estetismului, 
prin imagism și sonorități goale, 
prin escamotări ale conținutului. 
Din păcate, unele manifestări lite
rare din ultimii ani — îndeosebi în 
poezie, asupra căreia voi mai re
veni în rîndurile ce urmează — n-au 
ocolit astfel de căi perisabile, con
damnate, de altfel, la uitare, de tra
diția autentică a artei literare.

Ele reapar chiar și în titlurile unor 
volume, dintre care cităm, la întîm- 
plare, cîteva i „Corabia autohtonă", 
„Dor negru", „Vocabule pe pirami
de", „Ochiul fără timp" etc. Unele 
din aceste volume sau plachete ar

puncte de vedere
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Î iuțea fi interesante prin conținutul 
or,' dar afișarea cu intenții ostenta

tive a unor titluri și imagini bizare, 
reluate de altfel și în cuprinsul mul
tor poeme, îl îndepărtează de la în
ceput pe cititorul obișnuit, dornic să 
afle în poezie un univers de frumu
seți și sensibilitate. Presupunînd că 
va depăși surprinderea pe care i-o 
provoacă, pe bună dreptate, un titlu 
ce se vrea neobișnuit și că va par
curge poemele cuprinse între coperți- 
le volumului, prin ce îi va putea reți
ne oare atenția un Peisaj ca cel schi
țat de Ion Cocora în volumul Palimp
sest — „Coarne hămesite în nările fe
melelor / alăptînd de-a lungul unor 
fructe uriașe / / amurg sensibil pînă 
și înlăuntrul cuvintelor". — sau ver
suri a căror finalitate rămîne obscu
ră asemenea celor din poezia intitu
lată Gol, inclusă de Iosif Moruțan 
în placheta sa Echinocțiu liric : 
„Sunt înecat și gol / Din rădăcini. I 
încerc și din alcool, / Anilor din 
mine să le cresc tulpini. / / îmi prind 
în brațe visul / Și-n seară mi-1 des- 
mierd. / Din nimicuri paradisul / 11 
adun și-1 pierd. / / Sunt înecat și 
gol, / înalt cer dărîmat, / Patimă, 
alcool, / Peste ape mal surpat" Am 
transcris aceste exemple pentru că 
ele impun, așa cum s-a mai subliniat 
și cu alte prilejuri, o exigență spo- 
rită în ceea ce privește selectarea 
manuscriselor ce văd lumina tipa
rului.

Subliniam mai înainte aspectul 
înalt popular al literaturii în sensul 
că specificul domeniului ei solicită 
posibilitatea unei largi difuziuni pe 
care rigurozitatea și specializarea 
științelor n-o îngăduie. Reliefînd a- 
ceastă fundamentală trăsătură a ar
tei literare, documentele Congresu
lui au demonstrat elocvent, că 
rolul literaturii este să sprijine 
efectiv, prin înrîurirea ei Ideologică, 
dinamica proceselor sociale. în acest 
fel s-a afirmat, încă o dată, inutili
tatea căutării cu orice preț . a ori
ginalității, indiferent de Ideile ve
hiculate. Este locul aci să interca-

lăm o observație cu privire la mult 
discutata problemă a diversității 
stilurilor utilizate în creația literară. 
Firește, nimeni nu contestă faptul că 
ideile de bază ale concepției noastre 
despre lume cîștigă în eficacitate 
dacă sînt comunicate cu mijloace 
artistice bogate și noi. Dar trebuie 
să intervină, socotim, precizarea că 
nu toate mijloacele stilistice sînt 
acceptabile și adecvate. Bizarele me
tode ale unor aspecte ale suprarea- 
lismului sau ermetismului nu pot 
concorda cu tezaurul de idei ce 
domină concepția noastră ma- 
tenalist-dialectică despre lume și 
viață. Se. uită atunci cînd se încear
că reînvierea unor asemenea proce
dee necesitatea organică a sudării 
cuprinsului cu expresia lui conso
nantă, unitatea fundamentală și esen
țială a. artei literare înseși. E locul 
cel mai potrivit să reamintim a- 
cele pasaje ale Tezelor și ale Re
zoluției Congresului care, recoman- 
dînd literaturii o atitudine militan
tă, solicită combaterea 
țiilor retrograde, a 
înapoiate care se ... ....... ..
prin acest dezacord dintre ideile 
ce se propagă și expresia lipsită de 
consonanță cu ele. A milita pentru o 
literatură care să se afirme ca un 
factor important de cunoaștere și 
înrîurire a conștiințelor nu înseam
nă însă numai respingerea totală a 
estetismului, a „finalității fără 
scop", ci și o direcție pozitivă, con
structivă în sensul în care în Rezo
luția Congresului se spune : „Parti
dul cere creatorilor de artă să-și în
chine talentul oglindirii vieții și 
muncii eroice a poporului român, 
înfățișării veridice a realităților so
cietății noastre, să contribuie, prin 
operele lor, Ia dezvoltarea spirituală 
a națiunii noastre socialiste, să slu
jească ideilor nobile ale progresului 
social, democrației și păcii, cauzei 
solidarității internaționaliste și prie
teniei între popoare". în această 
precizare se sudează trăsătura cog
nitivă a literaturii cu cea formativă, 
solicitînd scriitorului întărirea sim
țului său de răspundere socială. Dar, 
în această ordine de idei, se ivește, 
totodată, și însemnătatea stilului rea
list în cuprinsul artei literare. Va
loarea cognitivă a literaturii noastre 
actuale nu putea rămîne la sta
diul contemplativ. Un realism pur, 
fotografic și indiferent față de pro
cesul social nu poate exista ț de 
altfel, chiar și âșa-numiții „realiști 
critici" ai veacului trecut, de la 
Bâlzac și pînă la Flaubert, Inclusiv 
naturaliștii, au fost nevoiți să de
pășească faza „oglindirii" îndreptîn- 
du-se spre cea a înrîuririi sociale.

Am atras atenția, în observațiile 
noastre anterioare, asupra caracte
rului distinct al cunoașterii poetice 
spre deosebire de cea științifică pro- 
priu-zisă. E vorba, după cum se 
știe îndeobște, de trăsătura concretă, 
plastică, individuală a faptelor lite
rare. Unii dintre scriitorii noștri, 
mai cu seamă dintre cei mai tineri, 
nu sînt destul de atenți cu această 
caracteristică elementară a artei li
terare. Ei tind să înlocuiască sinceri
tatea emoției și pitorescul faptelor 
particulare prin construcții de idei 
sau combinații de cuvinte surprin
zătoare, vînînd — neapărat — 
ineditul. Se produce astfel o confuzie
— care se cuvine a fi înlăturată — 
între „poezia de idei" și jocul ca
pricios cu idei și cuvinte. Unora li 
se pare că merg, în acest fel, pe 
drumul deschis în poezia noastră de 
un Lucian Blaga, dar, evident, ei se 
află numai în fața unei iluzii. Poe
zia nu se confundă cu „filozofia", și 
ignorarea particularităților celei din
ții nu poate fi decît dăunătoare, atît 
literaturii, cît și înrîuririi ei sociale.

Considerațiile de mai sus, por
nind de la ideile importante expri
mate în înaltul forum al partidului
— Congresul — și de la perspecti
vele pe care acestea le deschid crea
ției literare și artistice, și-au pro
pus să reflecte unele aspecte ale 
concepției științifice care îi călău
zește pe creatorii noștri de frumos 
în procesul împlinirii nobilei lor 
misiuni de „mesageri spirituali" ai 
contemporaneității. Această concep
ție ne întărește credința temeinică 
într-o literatură ce poate constitui 
un factor hotărîtor al cunoașterii 
lumii, al cuprinderii unității ei in
telectuale și afective și — concomi
tent — al formării și dezvoltării pro
priei noastre conștiințe prin con
fruntarea eului cu frămîntările rod
nice ale momentului nostru istoric.

Sudori de pe nave"

Pentru a înțelege mai deplin va
loarea și semnificația amplei expozi
ții, deschisă în sala Dalles, trebuie 
să se aibă în vedere că ea urmează 
doar la cîteva luni după o mare bie
nală republicană, după o expoziție 
a tineretului și că este însoțită, în 
țară, de numeroase expoziții.

Fără să supralicităm latura canti
tativă a expoziției, vom preciza 
că pe simezele ei se află 538 lu
crări, selecționate cu grijă din nu
mărul total de 1504 lucrări pre
zentate in fața juriului. Adunate 
din toate centrele artistice ale ță
rii, lucrările acestea reprezintă în 
ansamblul lor o expresie a unită
ții mișcării noastre artistice, căreia 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român i-a deschis noi și 
impresionante perspective.

Ocupîndu-ne, deocamdată, 
de pictură, va trebui să 
văm o serie de caracteristici 
făceau simțită prezența încă 
ultima , bienală.

In primul rînd vom aminti 
cesul de armonizare și echilibrare 
a vieții noastre artistice în sensul 
că' ponderea contribuției artiștilor 
din filiale în cadrul manifestărilor 
republicane este 
tot mai însemna
tă. Simptom al 
unui fenomen 
deosebit de im
portant în varia
tele sale implica
ții — economice, 
sociale, cultural- 
artistice — aceas
tă îmbogățire a 
prezențelor din 
țară în expozițiile

' centrale va avea, 
cu siguranță, rod
nice urmări. în- 
tr-adevăr, dina
mizarea vieții ar
tistice din diver
sele centre ale țării, ca rezultat al 
infuziei de entuziasm și tinerețe, pro
mite să asigure o nuanțare și o îm
bogățire a peisajului artistic autohton.

Vorbind despre procesul de ma
turizare, în sens larg, a artiștilor 
noștri, este util să amintim accen
tuarea interesului pentru lucrările 
cu caracter tematic. Acest fenomen, 
semnalat încă la expozițiile de anul 
trecut (expoziția consacrată aniversă
rii revoluției de la 1848 și expoziția 
bienală) se traduce nu numai pe pla
nul cantitativ, al numărului de com
poziții tematice prezente cît mai 
ales pe planul calității, capacitatea 
de emoționare, de transmitere a me
sajului fiind asigurată atît prin 
nuanțarea limbajului plastic, cît și, 
mai ales, prin înțelegerea tot mai 
adîncă a mesajului însuși.

Deosebit de semnificativ este nu
mărul mare de lucrări care oglin
desc, cu variate soluții plastice, as
pecte ale realității contemporane. 
Prin compoziții, portrete sau peisa
je, artiștii expozanți mărturisesc 
o caldă comunicare cu prezentul, cu 
oamenii și înfăptuirile lor, reușind să 
descifreze valorile perene ale noilor 
frumuseți, limpezile lor orizonturi. O 
observație care se extinde asupra în
tregii expoziții este aceea că, depă
șind folclorismul de suprafață, artiștii 
au înțeles sensurile mai adînci ale 
tradiției, încercînd să se apropie de 
permanențele estetice reprezentative. 
Datorită acestei legături intime cu 
valorile perene ale artei autohtone, 
asociată cu o mai directă inserție în 
contemporaneitate, a devenit posibilă 
realizarea unor lucrări care conving, 
care se recomandă ca succese de du
rată. Vom aminti lucrările semnate 
de Ion Pacea (Consfătuire — monu- 

■ mentală și gravă), Pavel Ilie (Tîrla — 
vioaie și plină de farmec), Nicolae 
Groza (Agricultura nouă, cu o sesi
zantă încărcătură poetică), Constan
tin Blendea (Ecouri hunedorene, In
dustrie chimică, ambele ordonate cu 
un sens al armoniilor calme), Lucia 
Dem. Bălcescu (Bibliotecă pentru co
pii, toată doar bucurie), Vasile Babo- 
ie (Masa secerătorilor, cu calde scă
părări cromatice). In cadrul încercă
rilor de valorificare a inovațiilor 
moderne de limbaj plastic sînt cu 
deosebire meritorii lucrările semnate 
de Vladimir Șetran (Un strigăt al 
vieții, Valori contemporane), Eu-
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O My fair lady : PATRIA — 9 I
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
© Angelica șl "* ‘
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 :
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30. GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Tigrul : VICTORIA —
11.30 ; 14,30
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
21, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — a..»i ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARE
NELE ROMANE — 20, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 19,30, GRĂDINA 
DOINA — 19,30.
© Micii luptători : CENTRAL — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 , 17 ; 19 ; 21.
o Creola, ochti-țl ard ca flacăra j 
LUMINA — 9,30—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30, COSMOS —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Cavalerii aerului : DOINA —
13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, ARTA —
9,15—15,45 în continuare; 18. la
grădină — 20.
O Singurătate In doi : UNION —
15.30.
© Desene animate : UNION — 18. 
o Totul de vînzare : UNION —
20.30.
O Totul pentru rîs s TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.

© Vîrsta Ingrată : GRIVIȚA 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 2C 
TOMIS — 9 ; 11 ; 13 î 15 ; 17 
la grădină
© Contesa Cosei : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
© O chestiune de onoare : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină — 
20, VOLGA — 9,30—14,30 în con
tinuare ; 17,30 ; 20,15.
O Noaptea generalilor : DACIA — 
8—20,30 în continuare, POPULAR
— 15,30 ; 19, GIULEȘTI — 15,30. 
© Iconostas : GIULEȘTI — 19,30. 
© 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. 
e Am două mame și doi tați t 
UNIREA — 15.30 ; 18, la grădină
— 20.
© Aruncați banca In aer s LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20.
© A trăi pentru a trăi : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
O La dolce vita : COTROCENI — 
15,30 ; 19.
© Dragoste ia Las Vegas : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19,30, PACEA — 16 ; 18 î 
20.
© Neîmblînzita Angelica : CRTN- 
GAȘI — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,15, RA
HOVA — 15.30 ; 18, la grădină - 
20.
O Sherlock Holmes : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
18,15, la grădină — 20.
o Comisarul X și banda 
cîini verzi" : VIITORUL — 
18 ; 20,30, VITAN — 15,30 : 
grădină — 19,30.
© Tinerețe fără bătrînețe : 
CA - 16; 18 ; ” ----------
— io: 15,30;
— 20.
o în umbra coltului : FLACARA 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
$ Bun pentru serviciul auxiliar : 
FERENTARI — 15,30 ; 18

PETRE BRÎNCUȘI

15,30 ;
18, la

I 
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© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comediaj : Heidel-
bergul de altădată — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : Sfîntul Mitică Blajinu — 
20.

O Teatrul Mic (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Ofițerul re- 
crutor — 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Um
bra doctorului Nagvan — 19.30. 
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(la grădina Boema) : Nu te 
Stroe ! — 20.
o Ansamblul „Perinița* (la 
trul de vară „23 August") : 
nița mea — 20.

I

)

(
J

17,25 — Fotbal : Petrolul-Unl- 
versitatea Cluj (repriza a II-a) — 
Transmisiune de la Ploiești. 18,30 
— „Cheia orașului" — emisiune- 
concurs realizată de redacția de 
tineret în colaborare cu Biroul 
de turism pentru tineret al C.C. 
al U.T.C. — Transmisiune de la 

Bala Mare 19,30 — Telejurnalul de seară — Buletin meteorologic, 20,00 — 
Tele-enciclopedia : Arta aplicată ; Sare ; Palya. 21,00 — Metamorfoze la 
cîmple — Reportaj filmat realizat de Studioul de Televiziune pe ogoarele 
din sudul Olteniei. 21,25 — Muzică ușoară românească Interpretată de 
Margareta Pîslaru, Mihaela Mlhal, Denlse Constantinescu, Dorin Anasta- 
siu, Florin Bogardo și orchestra de estradă a Radloteleviziunil. 22,00 — 
Telejurnalul de noapte. Buletin meteorologic. 22,15 — Publicitate. 22,20 — 
Film seria! „Comisarul Maigret" : „Ce s-a întîmplat cu Emile Gallet ?“. 
23,10 — Seară de romanțe. Interpretează : Ana Bălăci, Viorica Albulescu 
și Sergiu Cioiu. Acompaniază o formație condusă de George Carabulea. 
23,30 — închiderea emisiunii.

19,30 — Telejurnalul de seară — Buletin meteorologic. 20,00 — Potpuriu 
de valsuri și arii din operete de Strauss, Zeller, Dendrino, Kalman, Dunaev- 
ski, interpretate de Maria Dumitreasa. Acompaniază formația de estradă 
a Ansamblului Armatei. 20,10 — Recitalul de sîmbătă seara : Ion Danie la 
oboi. Acompaniază la pian Marilena Ilea, Constantin Ionescu-Vovu la 
pian. 20,30 — Roman-folleton „Lunga vară fierbinte" — episoadele „O zi fur
tunoasă" si ..Prevenirea". 22.10 — închiderea emisiunii.

muzicii româ- 
mult aștepta

tă I în ultimele două dece
nii au apărut cîteva studii 
de sinteză, raportate la a- 
ceastă problemă : „Opera 
românească", „Muzica ro
mânească după 23 August", 
„Muzica corală româneas
că", „începuturile muzicii 
culte românești" și mai re
cent „Creația muzicală ro
mânească în secolele 19-20". 
Iată însă că acum Edi
tura muzicală a Uniunii 
Compozitorilor anunță apa
riția unei prime istorii a 
muzicii românești de la o- 
rigini pînă în zilele noas
tre — de Petre Brîncuși. 
Nu 
eseu,

ne îndoim că acest 
scris cu o totală 

dăruire, o sinceră și pro
fundă admirație pentru mu
zica autohtonă, va fi con
tinuat de generațiile actua
le și viitoare de muzico
logi români I Sub acest ra
port o consider ca fiind o 
lucrare de o Importanță 
deosebită, umplînd un mare 
gol în literatura genului și 
dovedindu-ne în același 
timp, în mod convingător.

că între trecutul șî prezen
tul artei noastre sonore 
există o trainică fuziune. 
Petre Brîncuși este perfect 
conștient că un cercetător, 
animat de un profund spirit 
contemporan, privește tre
cutul de pe poziția prezen
tului, iar prezentul în pers
pectiva viitorului, înlătu- 
rînd în acest fel orice as
pecte tehniciste aride ca și 
nedoritul anacronism Tot
odată ne vorbește de vita
litatea unei arte străbătute 
din plin de un umanism 
vibrant care nu-și va istovi 
niciodată actualitatea. Cu 
alte cuvinte, muzica româ
nească ne oferă o vie ima
gine a vieții ce-și distilea
ză esența.

Lucrarea se ocupă de pe
rioadele vechi, reliefînd 
faptul în virtutea căruia 
„clasicismul nostru" îl con
stituie marea tradiție a ar
te! folclorice păstrată pînă 
azi, vie și nealterată prin 
cîntecul popular, vigurosul 
dans țărănesc eto. Accentul 
este pus — cum era fireso

să fie — pe creația secolu
lui trecut și pe aceea rea
lizată în zilele noastre. Sînt 
evidențiate tendințele de a 
valorifica concepția modală 
și varietatea ritmică a cîn- 
tecului popular românesc Ia 
Gavriil Musicescu și mai 
ales Ia D. G. Kiriac și 
George Cucu, pregătindu-se 
în acest fel marele moment 
al cristalizării operei enes- 
ciene. In continuare ne 
sînt înfățișate genera
țiile enesciene în frun
te cu Dimitrie Cuclin, 
Mihai! Jora, Mihail Andri- 
cu, Marțian Negrea. Sabin 
Drăgoi, Ludovic Feldman, 
generațiile post-enesciene 
dominate de compozitori ca 
Paul Constantinescu, Ion 
Dumitrescu. Georghe Du
mitrescu, Sigismund To- 
duță. Zeno Vancea, Tudor 
Ciortea și în sfîrșit, tinerii 
muzicieni formați în ultimul 
pătrar de veac Concepîn- 
du-și lucrarea ca pe un la
conic studiu închinat istori
ei muzicii noastre, autorul 
nu apelează la tehnica de 
amănunt sau la portret, în 
sensul volumului lui Zeno 
Vancea, de pildă, ci contu
rează mai degrabă o imagi
ne generală — însă cu
prinzătoare I — asupra fe
nomenului artei sonore au
tohtone. Prin aceasta, „Is
toria muzicii românești", 
destinată muzicienilor, ca 
și publicului larg, tși do
vedește pe deplin utilitatea.

Recentul studiu al com
pozitorului și muzicologului 
Dumitru Bughici — „For
mele muzicale" — este o 
firească continuare a volu
mului său anterior „Suita 
și sonata". După cum afir
mă autorul în prefața căr
ții, „studiul formelor cla
sice este necesar nu numai 
pentru înțelegerea capodo
perelor pe care marii maeș
tri ai muzicii le-au creat 
în trecut, sau pentru a ne 
orienta asupra diferitelor 
aspecte ale evoluției muzi
cii contemporane El con
stituie pe mai departe, după 
părerea noastră, baza teo
retică a artei componistice 
și, alături de celelalte dis
cipline fundamentale, baga
jul de cunoștințe strict ne
cesare oricărui profesionist 
în arta muzicii".

în felul acesta Dumitru 
Bughici tși exprimă un 
vechi crez estetio și proce
dează în consecință reali- 
zînd o minuțioasă trecere 
în revistă a elementelor de 
formă propriu-zise, a liedu-

gen Popa (Pagini do istorie), Șerban 
Epure (Strungari).

Sînt lucrări cu modalități diversa 
în expresie, dar între care există pu
ternice legături, o densă rețea da 
idei comune care privesc tocmai ati
tudinea militantă a artistului-cetă- 
țean, a. artistului care se vrea rezo
nator și interpret al marilor idealuri 
de umanitate și progres hrănite de 
epoca socialismului.

In același timp, reține atenția în
cercarea unor maeștri de a actualiza 
în forme de expresie mai sintetice, 
mai moderne totodată, compoziții pro
prii, intrate de mult în fondul da 
aur al artei noastre. Este cazul cele
brului tablou Ana Ipătescu, pe care 
maestrul Alexandru Ciucurencu îl 
reinterpretează, reținînd din baga-; 
jul de forme al primei compoziții 
numai strictul esențial, pentru a po
tența ideea revoluției care nu poate 
fi zăgăzuită. Pe un fond vibrant de 
griuri colorate, figurile se decupea
ză cu valoare de simbol. în același 
sens este gîndită și compoziția 23 Au
gust 1944, în care este exprimată la
pidar înfrîngerea invadatorilor hitle- 
riști. Este important de subliniat că 
sensurile simbolice sînt puse în va

loare nu numai 
prin condensarea 
elementelor com
poziționale, ci și 
prin raporturile 
cromatice, cu ful
gerări scurte dar 
expresive. O re
marcabilă reeva
luare plastică este 
compoziția Grivița 
1S|33 de Marius 
Cilievici. Faptul 
concret este co
mentat în semnifi
cația sa Istorică, 
dobîndind o func
ție de simbol pen
tru întregul șir de 

lupte eroice ale clasei muncitoare.
Compoziții istorice . de un real 

Interes expun și alți pictori, notabilă 
fiind varietatea soluțiilor în măsură 
să valideze ideea că genul istoric, 
considerat desuet la un moment dat, 
departe de a-și fi epuizat resursele 
este pe de-a-ntregul apt să răspundă 
exigențelor contemporane. Intrare 
triumfală, lucrare de Geta Năpăruș, 
este o evocatoare pagină de cronică 
închinată zilelor de glorie ale domni
ei lui Mihai Viteazu.

O evocare respirînd o rară nobleță 
prin armoniile cromatice decantate, 
iată ce ne oferă Virgil Almășanu 
prin compoziția intitulată Nicolae 
Bălcescu. Cu foarte multă vervă, 
valorificînd mai ales calitățile inci
sive ale liniei, Constantin’- Piliuță, în 
compoziția Răscoala, imaginează o 
sugestivă îngenunchere a nobililor 
înfrînți de iobagi.

Portretul înregistrează numeroase 
reușite în expoziția de la Dalles și 
faptul merită să fie pus în evidență 
tocmai pentru că dovedește posibili
tățile încă foarte largi ale acestui 
gen și capacitatea pictorilor noștri dp 
a-l servi. Convingerea că genul por
tretului dispune de resurse foarte 
bogate încă — practic inepuizabile 
întrucît omul este el însuși inepui-. 
zabil — este întărită în expoziție de 
căldura învăluitoare pe care o de
gajă cele mai multe lucrări, de fap
tul că, în moduri diferite, artiștii 
caută să definească acele trăsături 
esențiale sare defineso o personali
tate.

Horia lui Traian Brădean este o 
imagine monumentală cu valoare 
de simbol, în timp ce I. C. Frimu, în 
interpretarea Rodicăi Lazăr, pare 
să-și fi concentrat întreaga energie 
în liniile figurii și în ochii cu adîn- 
cimi insondabile. Pentru Constantin 
Piliuță, Ștefan Luchian apare ca un 
pictor al bucuriilor solare i durerile 
lui omenești au rămas în urmă, pen
tru a face sensibil doar zîmbetul se
nin al florilor pe care le-a iubit atît 
de mult. Aurel Nedel realizează un 
admirabil portret al lui Ion Barbu. 
Ca și altă dată, Corneliu Baba 
se dovedește un maestru al genu
lui (Portret), figura bărbatului 
portretizat desprinzîndu-se din stră
lucirile misterioase ale pastei, tritu
rate și evocatoare. Un lirici ireme
diabil al portretului este Ion Musce- 
leanu, mereu discret și sensibil, me
reu cuceritor prin fiorul autentic al 
tinereții pe care o știe descifra prin 
armoniile cromatice calme și mîn- 
gîietoare.

Peisajul, mai puțin reprezentat de- 
cît altă dată, are în această expozi
ție ca principal motiv de inspirație 
marele șantier de la Porțile de Fier, 
în a cărui gigantică desfășurare pu
tem descifra patosul construc
tiv al epocii noastre socialiste. 
Varietatea interpretărilor asigură 
descoperirea numeroaselor fațete de, 
frumusețe ale realității, de care ar
tiștii s-au apropiat cu vădită emoție. 
Catul Bogdan, Viorel Mărginean, 
Brăduț Covaliu, Horia Bernea, Adri- --- , -------:x:_ ca

un

DE LA SALA DALLES

lui, rondoului, variațiunilor 
și fugii.

Desigur că despre a- 
ceastă problemă s-au scris 
multe studii în litera
tura universală. Dumi
tru Bughici aduce însă 
contribuții proprii, simțin- 
du-se nu numai viziunea 
muzicologului, ci și a com
pozitorului. Dar ceea ce ne 
impresionează în mod deo
sebit este dragostea și 
competența cu care anali
zează muzica românească 
contemporană

Asistăm, așadar, prin cele 
două valoroase cărți pe 
care le-am semnalat aici 
la un progres continuu al 
muzicologiei românești, pe 
care l-a relevat și compo
zitorul Wilhelm Berger tn- 
tr-un recent articol. Fapt 
cu atît mai important cu 
cît efortul cercetătorilor 
noștri este de un real aju
tor atît operei de inițiere 
a marelui public, cît și cu
noașterii valorilor muzicii 
noastre naționale.

an Benea au îmbogățit expoziția 
peisaje de calitate care ar merita 
popas mai îndelungat.

In afară de lucrările care se 
scriu în genurile tradiționale (și 
am amintit ii/ , 
moarte semnate de Corneliu Baba, A- 
lexandru Ciucurencu, Henri Catargi, 
Gheorghe Vînătoru, sau florile cu 
străluciri de nestemate plăsmuite de 
penelul lui Dumitru Ghiață), expo
ziția cuprinde numeroase pînze in 
care interpretările picturale recurg 
cu precădere la mijloacele de expre
sie proprii culorii, referirile la' con
cret avînd doar un caracter aluziv. 
Amintim aici lucrările pictorului Ion 
Gheorghiu (Kiul negru, Anotimpuri), 
Virgil Almășanu (Peisaj), Elena Gre- 
culesi (Omagiu), deopotrivă remarca
bile prin rafinamentul armoniilor, 
prin subtilitatea corespondențelor 
plastice.

Nu ne propunem să insistăm aici 
asupra multiplelor aspecte de ordin 
formal, asupra deschiderilor pozitive 
de perspectivă în domeniul limbaju
lui pe care această expoziție le face 
evidente. S-a mai amintit că în 
marea lor majoritate, dincolo de gra
dul realizării propriu-zise, lucrările 
de pictură aflate la Dalles statorni
cesc o atitudine calitativ nouă față 
de problemele tematicii, față de va
lorile stabile ale expresiei.

in- 
nu 

aici prețioasele naturi

Vasile DRĂGUȚ
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VIZITA PREȘEDINTELUI FEDERAL

AL REPUBLICII AUSTRIA, FRANZ JONAS

DEJUN OFICIAL OFERIT
DE PREȘEDINTELE FRANZ JONAS

(Urmare din pag. I)

Mulțumind președintelui Consi
liului de Stat al României pen
tru că a răspuns invitației de a 
participa la acest dejun și arătînd 
că se simte foarte bine în țara 
noastră, președintele federal, 
FRANZ JONAS, a spus : „Vă 
sîntem foarte recunoscători pentru 
ospitalitatea dumneavoastră cunos
cută și recunoscută în toată lumea.

Azi de dimineață am avut prilejul 
să purtăm discuții foarte intere
sante cu domnul președinte și co
laboratorii săi. Ele ne-au oferit 
posibilitatea de a ne forma o ima
gine foarte cuprinzătoare despre 
punctul de vedere al părții române, 
al guvernului român, cu privire la 
problemele bilaterale, cit și Ia pro
blemele internaționale. Domnul 
președinte ne-a prezentat în mod 
foarte deschis punctul de vedere 
al guvernului său fața de proble
mele internaționale, lucru care, 
pentru noi, este deosebit de va
loros".

în continuare, președintele Aus
triei a subliniat că într-o serie de 
probleme internaționale Austria și 
România au puncte de vedere ase
mănătoare și a apreciat schimbul 
de păreri făcut în cadrul convor
birilor drept cea mai valoroasă 
parte a vizitei.

„După o săptămînă de vizită — 
a spus în continuare președintele 
federal al Austriei — o să ne reîn
toarcem în țara noastră, in Aus
tria, cu convingerea că, în ce pri
vește problemele internaționale, am 
găsit în România puncte de vedere 
care coincid, că am întîlnit pro
puneri asemănătoare cu privire la 
ameliorarea și la rezolvarea pro
blemelor existente.

Am avut astăzi posibilitatea de 
a transmite domnului Ceaușescu 
invitația de a vizita Austria. Dom
nul președinte a fost atît de amabil 
și a acceptat această invitație și 
sperăm că într-un timp previzibil 
o să avem plăcuta ocazie de a salu
ta pe domnul președinte la noi, în 
Austria. Ne bucurăm de pe acum

Intîlnire la Consiliul Central

ol U» G. SL !L

la timișoara Teatrul Mit din Moscova
și-a început turneul in țara noastră

Vineri, tovarășul Florian Dănâ- 
lache, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, s-a întîlnit cu 
membrii delegației Comitetului Con
sultativ al Centralelor Sindicale din 
Olanda, condusă de Jân Lanser, pre
ședintele Centralei Olandeze a sindi
catelor protestant-creștin — C.N.V.

La convorbiri au participat tovară
șii Ion Cotoț și Larisa Munteănu, se
cretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., activiști ai Consiliului 
Central.

pentru că vom continua discuțiile 
și pentru faptul că vom putea 
sublinia din nou părerile asemănă
toare ale celor două părți cu pri
vire Ia relațiile — economice, cul
turale și de altă natură — dintre 
țările noastre și, de asemenea, la 
problemele privind politica interna
țională".

în încheiere, președintele Franz 
Jonas a mulțumit încă o dată pen
tru primirea deosebit de călduroa
să făcută delegației austriece și a 
toastat în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușeseu, pentru adincirea rela
țiilor româno-austriece, pentru vii
torul pașnic și fericit al poporului 
român.

Luînd cuvîntul, .președintele 
Consiliului de Stat, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus: „Este o 
deosebită plăcere pentru mine de 
a participa la dejunul pe care ni 
l-ați oferit. Doresc și cu acest pri
lej să exprim mulțumirile noastre 
pentru acceptarea invitației și 
pentru vizita pe care o faceți în 
România. Sînteți de două zile în 
România ; ați putut vedea primi
rea călduroasă pe care v-a făcut-o 
poporul român.

în discuțiile de astăzi am putut 
să abordăm problemele dezvoltării 
în continuare a relațiilor dintre 
România și Austria și unele as
pecte ale vieții internaționale. Ca 
și dumneavoastră, apreciem că 
sînt perspective bune pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
economice, tehnico-științifice și de 
altă natură între țările noastre, 
în problemele internaționale con
temporane sîntem animați de do
rința de a contribui Ia realizarea 
securității europene, la asigurarea 
păcii în lume.

Din discuțiile avute a reieșit că 
sîntem însuflețiți de liotărirea de a 
așeza Ia baza relațiilor dintre ță
rile noastre și dintre toate statele 
principiile egalității în drepturi, 
respectului suveranității și inde
pendenței naționale. Noi apreciem 
că dezvoltarea colaborării dintre 
noi în problemele internaționale

Cu acest prilej, oaspeții și-au ex
primat satisfacția pentru primirea 
cordială de care s-au bucurat în Ro
mânia. Președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a mulțumit pentru 
aprecierile elogioase la adresa țării 
noastre, subliniind utilitatea contac
telor bilaterale între centralele sin
dicale din diferite țări pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, pentru 
întărirea solidarității internaționale 
a oamenilor muncii.

(Agerpres) 

poate servi atît intereselor popoa
relor noastre, cît și cauzei securi
tății și păcii în lume.

Țin să exprim și cu acest prilej 
mulțumiri pentru invitația adresată 
de a vizita Austria. Va fi pentru 
mine și pentru tovarășii mei o deo
sebită plăcere de a ne reîntîlni la 
Viena și de a continua discuțiile în 
vederea dezvoltării colaborării în

VIZITĂ PROTOCOLARĂ LA CONSILIUL
POPULAR MUNICIPAL AL CAPITALEI

Președintele federal al Repu
blicii Austria, Franz Jonas, a fă
cut vineri după-amiază o vizită 
protocolară primarului general al 
Capitalei, Dumitru Popa, la sediul 
Consiliului popular municipal.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă de prietenie, au luat 
parte Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, și membri ai 
Consiliului.

Președintele federal și-a amintit 
cu plăcere de vizita făcută în urmă 
cu 10 ani în București, în timpul 
cînd era primar al Vienei, și a a- 
preciat în mod deosebit dezvolta
rea urbanistică a orașului în acest 
răstimp.

Convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe
La Ministerul Afacerilor Externe 

au avut loc, vineri după-amiază, 
convorbiri între ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și mi
nistrul federal al afacerilor ex
terne al Austriei, dr. Kurt Wald
heim.

La întrevedere au luat parte 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Gheorghe Pele, 
ambasadorul României la Viena, 
Dumitru Mihail, director ad-inte-

Vineri seara, Teatrul Mic din Mos
cova, care se află intr-un turneu în 
țara noastră, a prezentat pe scena O- 
perei din Timișoara un spectacol cu 
piesa „Unchiul tău, Mișa", de G. D. 
Mdivani. Regia spectacolului a apar
ținut maestrului emerit al artei V. B. 
Monahov, iar scenografia a fost sem
nată de V. A. Kloț. In rolul principal 
a apărut actorul Victor Hohreakov, 
artist al poporului al R.S.F.S. Ruse.

Spectacolul, la care au asistat re
prezentanți ai organelor locale de 

tre țările noastre în toate dome
niile de activitate.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor multila
terale dintre popoarele român și 
austriac, în sănătatea președintelui 
federal al Austriei, pentru fericirea 
și prosperitatea poporului austriac.

Primarul general al Capitalei, 
Dumitru Popa, a înfățișat înaltului 
oaspete unele aspecte din activita
tea edilitar-gospodărească și social- 
culturală a Consiliului popular 
municipal.

în amintirea vizitei făcute, pre
ședintelui Franz Jonas i-a fost ofe
rit în dar un album cu imagini din 
Bucureștiul de astăzi și o casetă 
de argint, avînd încrustat în exte
rior simbolul orașului — Ateneul 
român — iar în interior o stampă 
reprezentînd Bucureștiul de acum 
500 de ani. Președintele federal al 
Austriei a semnat apoi, pentru a 
doua oară, în cartea de aur a Con
siliului popular municipal al Ca
pitalei.

(Agerpres)

rim în MA.E., și Ion Mirescu, se
cretar III în M.A.E. Din partea aus
triacă au participat dr. Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei la 
București, dr. Georg Schlumber
ger, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar în Ministerul fe
deral al Afacerilor Externe, și Ru
dolf Bogner, secretar al Ambasa
dei Austriei.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă.

(Agerpres)

stat, oameni de artă și cultură, pre
cum și un numeros public, s-a bucu
rat de un frumos succes.

In cursul șederii sale la Timișoa
ra, colectivul Teatrului Mic din 
Moscova a vizitai diferite cartiere, in
stituții și monumente culturale, luind 
cunoștință de viața artistică locală. 
Conducerea teatrului, împreună cu un 
grup de artiști, a avut o intîlnire 
prietenească cu reprezentanți ai Co
mitetului județean Timiș pentru cul
tură și artă.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Partidului Socialist Belgian
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, vi
neri după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Socialist 
Belgian, care va face o vizită în 
țara noastră.

Delegația este alcătuită din tova
rășii Georges Dejardin și Josef Ra- 
maekers, membri ai Biroului Națio
nal, senatori, Leon Hurez și Willy 
Claes, membri ai Biroului Național, 
deputați, și Charles Rahier, membru 
al Biroului Național, directorul pu
blicației „Le Monde du travail".

PLECAREA PREȘEDINTELUI
PARLAMENTULUI FINLANDEZ

Vineri dimineața a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre patrie, preșe
dintele Parlamentului finlandez, 
Vieno Johannes Sukselainen, cu so
ția, care, la invitația Biroului Marii 
Adunări Naționale, și-a petrecut o 
parte din vacanță în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,
★

în timpul șederii în România, pre
ședintele Parlamentului finlandez a 
avut întrevederi la Marea Adunare 
Națională și la consiliile populare din 
județele Iași și Suceava, a vizitat o- 
biective industriale și social-culturale 
din Capitală, precum și din județele

Lucrările Comisiei juridice 
aMarii Adunări Naționale

In zilele de 11 și 12 septembrie a.c. 
au avut loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale, sub președinția tovarășu
lui prof. univ. Traian Ionașcu, ședin
țe ale Comisiei juridice a Marii Adu
nări Naționale, în cadrul cărora au 
fost examinate, din însărcinarea Con
siliului de Stat, unele proiecte de de
crete.

La lucrările comisiei au luat parte 
și deputați membri ai Comisiei eco- 
nomico-financiare, ai Comisiei pen
tru industrie, construcții și transpor
turi, ai Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de stat și ai 
Comisiei pentru problemele de apă
rare ale Marii Adunări Naționale.

Proiectul de decret privind organi
zarea și funcționarea Ministerului Co
merțului Exterior a fost prezentat de 
către tovarășul Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior.

Tovarășul Pavel Ștefan, ministrul 
transporturilor, a expus Proiectul de 
decret privind organizarea și func
ționarea . Ministerului Transporturi
lor.

Proiectul de decret privind regimul 
de pază a frontierei de stat a Re
publicii Socialiste România a fost prePRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului, de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Pățan, a primit, vineri 
după-amiază, pe ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Populare 
Ungare, Jozsef Biro, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, precum și Jozsef Vince,

La sosirea pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană și Virgil Trofin, 
membri ai Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Mihai Levente și Tudor. 
Ionescu, membri ai C.C. al P.C.R.,’ 
Ștefan . Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

oaspetele a fost condus de președin
tele Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, cu soția, Mia Groza și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., și alte persoane oficiale.

Au fost de față Kaarlp Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

*
Brașov, Constanța, Iași, Neamț și 
Suceava. De asemenea, a fost vizi
tată Expoziția realizărilor economiei 
naționale. în onoarea președintelui 
Parlamentului finlandez și a soției 
sale, Biroul Marii Adunări Naționale 
a oferit un dineu.

(Agerpres)

zentat de către tovarășul Mihai Burcă, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate.

Tovarășul Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, a prezentat Proiectul de 
decret pentru modificarea Decretului 
nr. 221 din 1 iulie 1960 cu privire la 
executarea silită împotriva persoane
lor fizice a plății impozitelor și a 
taxelor neachitate în termen și a 
creanțelor bănești ale organizațiilor 
socialiste, precum și cu privire la 
executarea confiscării, Proiectul de 
decret pentru modificarea unor dis
poziții din Codul de procedură civilă 
și din Decretul nr. 779 din 8 octom
brie 1966, pentru modificarea unor 
dispoziții legale privitoare la divorț 
și Proiectul de decret privind modi
ficarea Decretului nr. 281/1954 pentru 
organizarea și exercitarea avocaturii.

în timpul discuțiilor, miniștrii au 
răspuns la întrebările și observațiile 
formulate de deputați.

După dezbateri, proiectele de decre
te, cu unele observații, au fost avizate 
favorabil, în unanimitate.

Rapoartele comisiei, exprimînd con
cluziile referitoare la proiectele de 
decrete examinate, au fost înaintate 
Consiliului de Stat.

ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

★
Vineri, ministrul comerțului exte

rior al R.P. Ungare, Jozsef Biro, a 
continuat convorbirile cu ministrul 
comerțului exterior, Cornel Burtică.

Oaspetele, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc, a vizitat noi 
cartiere de locuințe ale Capitalei și 
împrejurimi ale Bucureștiului. • 

(Agerpres)
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Cronica sâEeâ
TELEGRAMĂ

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Orientale a Uruguayului, Ve- 
nancio Flores, a transmis ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, o telegramă prin care mul
țumește pentru felicitările și urările 
adresate cu prilejul Zilei Naționale 
a Republicii Orientale a Uruguayu- 

. Iui.
•Ar

Vineri dimineață s-a deschis în Ca
pitală expoziția de fotografii „Indus
tria metalurgică și constructoare de 
mașini din R. P. D. Coreeană", or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, cu 
prilejul aniversării creării Republicii 
Populare Democrate Coreene. în 
continuare, a fost prezentat filmul 
artistic coreean „Ochi ageri".

★
Cu prilejul apropiatei sărbători a 

Zilei naționale a Statelor Unite Me
xicane — la 16 septembrie — In
stitutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea a organizat, vi
neri seara, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o seară culturală. Cuvîn
tul de deschidere a fost rostit da 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe
dinte al I.R.RC.S. în continuare, dr. 
Gabriel Cherebețiu a prezentat con
ferința „Mexicul ieri și astăzi". Pro
gramul serii culturale s-a încheiat 
cu prezentarea unui film artistic me
xican.

★
Intre 10 și 12 septembrie au avut 

loc în Capitală lucrările sesiunii Co
mitetului administrativ al Uniunii 
Internaționale a sindicatelor din in
dustriile de textile, îmbrăcăminte și 
pielărie.

La sesiune au luat parte membri 
ai Comitetului administrativ — re
prezentanți ai sindicatelor de ramură 
din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cipru, Franța, R. D. Germană, Italia, 
Polonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, iar ca invitați au par
ticipat reprezentanți ai sindicatelor 
din Chile, Finlanda și Japonia.

Ar
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu" din Capitală, au început vi
neri lucrările celei de-a 23-a sesiuni 
a Comisiei permanente a Reuniunii 
internaționale a laboratoarelor de în
cercări și cercetări pe materiale și 
construcții — R.I.L.E.M., organizată 
de Consiliul național al inginerilor și 
tehnicienilor din România. La lucră
rile sesiunii participă delegați și spe
cialiști din 25 de țări, precum și re
prezentanți ai Comisiei internaționale 
a betonului ■— C.I.B. și Societății a- 
mericane de încercări a materialului 
— A.S.T.M.

★
Vineri s-a întrunit la Brașov Co

mitetul mixt de coordonare ai Uni
unii medicale balcanice și al Asocia
ției internaționale pentru cercetări 
medicale și schimburi culturale.

★
Vineri s-au încheiat în Capitală lu

crările seminarului bilateral româ- 
no-american în probleme de < analiză 
„lnput-output" organizat de Comite
tul de Stat al Planificării în colabo
rare cu Centrul internațional pentru 
studii de conducere economică de pe 
lingă Consiliul național I.M.C.A. cu 
sediul în Statele Unite ale Americii.

■Ar
Vineri seara s-a înapoiat din Po

lonia delegația română condusă de 
prof. univ. Miron Constantinescu, mi
nistrul învâțămîntului, care a parti
cipat la Conferința internațională a 
miniștrilor învățămîntului superior 
din țările socialiste.

★
Sub auspiciile Uniunii Artiștilor 

plastici, vineri a avut loc, în sala 
Galeriilor de Artă din Bd. Magheru 
din Capitală, vernisajul expoziției 
pictorului suedez Gunnar Janser.

★
Acad. Stanislaw Lescinski, direc

torul Institutului de geografie al 
Academiei din Varșovia, președin
tele Uniunii Internaționale de geo
grafie, a fost vinerj oaspetele oame
nilor de știință din Iași.

(Agerpres)

O □ O o □ □ o

Primire la C. C. al U. T. C. S P O B
Tovarășul Ion Iliescu, membru su

pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a primit ieri dele
gația unor organizații de tineret din 
Finlanda care, la invitația C.C. al 
U.T.C., face o vizită în țara noas
tră. Din delegație fac parte : Olavi 
Konttinen, președintele Uniunii ti
neretului centrist, Unto Kanerva, 
secretar al Uniunii tineretului cen
trist din Finlanda, Matti Laine, se
cretar al Uniunii centrale a tineretu

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România în Republica India
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Petre Tănăsie a fost numit 
în calitatea de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica In
dia, în locul tovarășului Aurel Ar- 
deleanu, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară : vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, 
temporar noros. Cu totul izolat s-au 
semnalat ploi slabe în Oltenia și Do- 
brogea, Vîntul a suflat potrivit, pre- 
zentînd unele intensificări în sudul și 
estul țării. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 15 grade la Borsec 
și 25 de grade la Arad, Oradea, Chi- 
țineu-Criș și Viziru. în București; 

lui social-democrat, Laila Rautajoki, 
vicepreședinte al Uniunii tineretului 
centrist, Suhani Mattila, președinte al 
Uniunii social-democrate a tineretului 
finlandez, Annette Liljestro, vicepre
ședinte al Uniunii tineretului suedez 
din Finlanda, Leena Gelo, secretară 
a Uniunii asociației studenților din 
Finlanda, Marianne Laxen, secretar 
general al uniunii tineretului școlar, 
Matti Koekelo, reprezentantul Aso
ciației de prietenie Finlanda-Româ- 
nia, Kanisto Tuulikki, secretar al 
Federației sindicale S.A.K. cu pro
blemele tineretului.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

12 septembrie 1969 :

EXTRAGEREA I : 61 5 44 64 20 4
57 79 70 48 45 11.

FOND DE PREMII : 544 124 lei.
EXTRAGEREA A II-A : 20 68 3 34.
FOND DE PREMII : 282 809 lei.

Plata premiilor la această tragere 
face astfel :

In Capitală de la 20 septembrie 
pînă la 27 octombrie 1969 ;

In provincie de la 23 septembrie 
pînă la 27 octombrie 1969.

vremea a fost relativ frumoasă, cu 
cerul temporar noros. Vîntul a su
flat potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 septembrie. în țară : vre
mea se menține ușor instabilă, cu ce
rul temporar noros. Vor cădea aver
se locale, însoțite de descărcări elec
trice. Vint slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele între 
17 și 27 de grade. în București : vre
me ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros, favorabil averselor de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

Săptămînă dinaintea finaki

România—S.U.Â. In „Cupa Davis“
Au mai rămas doar cîte- 

va zile pînă la debutul u- 
nuia dintre cele mai însem
nate evenimente sportive 
ale anului : finala „Cupei 
Davis" („Salatiera de ar
gint"). Acest ultim act al 
marii competiții va fi ju
cat, după zum se știe, de 
echipele de tenis ale Sta
telor Unite și României, pe 
„scena" de asfalt a orașu
lui Cleveland.

Meciul se anunță dificil, 
spectaculos și interesant. Ca 
atare, in acest oraș de pe 
malul lacului Erie, și-au a- 
nunțat Încă de pe acum 
prezența peste C0 de co
mentatori și reporteri spor
tivi ai principalelor agenții 
internaționale și cotidiene 
sportive, posturi de radio 
și televiziune din diferite 
state ale S.U.A. și din alte 
țări. De asemenea, vor fi 
prezenți numeroși condu
cători de cluburi profesio
niste și de amatori, atît din 
Statele Unite, cît și din di
ferite colțuri ale lumii, in 
special din Europa.

Echipa României, forma
tă din Năstase și Țiriac, ca
re se află în prezent la 
Cleveland, și-a început, 
încă de luni, antrenamen
tele de acomodare sub di
recta îndrumare a căpita
nului ei, Gh. Cobzuc. Sîm- 
bătă și duminică, tenisme- 
nii noștri au mai făcut 
teva antrenamente pe tere
nurile de asfalt aparținînd 
clubului „Concorde", si
tuate la 160 km depărtare 
de New York. Aici au a- 

vut ca parteneri de antre
nament pe cunoscuții jucă
tori americani McManus și 
David Scott, pe care i-au în
trecut în cadrul a două me
ciuri amicale de dublu și 
simplu.

La Cleveland, Țiriac și 
Năstase s-au antrenat, în- 
cepînd de luni după-amia
ză, cite 4—5 ore pe zi, ju- 
cînd pe terenul de asfalt 
pe care va avea loc finala. 
Pe același teren se antre
nează și echipa americană, 
formată din Arthur Ashe, 
Bob Lutz, Stan Smith și 
Richey. Echipele se antre
nează alternativ, una di
mineața, cealaltă după-a
miază.

Căpitanul echipei Româ
niei, Gh. Cobzuc, ne spu
nea intr-o convorbire : 
„Năstase ți Tiriac au in 
prezent o ușoară febră mus
culară datorită antrenamen
telor pe terenul cu supra- 
față dură, care solicită alte 
grupe de mușchi ai corpu
lui jucătorului decît tere
nurile de gazon sau zgură. 
Articulațiile picioarelor, in 
special, sînt suprasolicitate 
de starturi și opriri bruște, 
obosind mai repede jucăto
rul. Pe zgură sau gazon, e- 
forturile sînt mai mici da
torită posibilității de a lovi 
mingea prin alunecare. Te
renul acesta de asfalt este, 
deci, complet antiderapant, 
așa că opririle sînt bruște 
și starturile la fel". Nu 
poți aluneca nici măcar 
doi-trei centimetri. Așadar

jucătorii români trec în 
prezent printr-o fază esen
țială a antrenamentului de 
acomodare, fază de care de
pinde măsura în care vor 
reuși la meci să facă uz de 
întreaga lor gamă tehnică 
și tactică.

Terenul de la Cleveland 
este extrem de rapid dato
rită suprafeței sale foarte 
netede, făcută dintr-un as
falt special, peste care, zi
lele trecute, s-a tras un 
nou strat de vopsea pen
tru a-1 face mai rapid. Cu
loarea sa este verde des
chis, iar tușele sînt albe. 
Cele 4 laturi ale sale sînt 
flancate de o pistă drep
tunghiulară lată de 6 m și 
vopsită în culoare roșie. Te
renul este înconjurat de 
un gard de sîrmă, împleti
tă în figuri patrate, situat 
la o distanță de 14 m de 
tușele de fund și laterale. 
Din Imediata apropiere a 
gardului pornesc cele 4 
tribune înalte de circa 8 
m. Una dintre ele a fost 
construită zilele trecute 
pentru a putea face față 
solicitărilor miilor de iubi
tori ai sportului cu rache
ta, dornici să participe la 
finala „Cupei Davis". Pînă 
în prezent, s-au vindut pes
te 18 000 de bilete.

Țiriac ne-a spus că și-a 
revenit complet de pe ur
ma fisurării unei coaste din 
partea dreaptă a toracelui. 
Fisura s-a sudat ca urmare 
a unei pauze de șase zile. 
Mai rămîne un singur

dezavantaj : terenul dur cu 
care jucătorii români nu 
sînt obișnuiți.

„Suprafața foarte rapidă 
a terenului din Cleveland, 
ne spunea Gh. Cobzuc, 
dezavantajează în mod cert 
jucătorii români. Știu că ea 
a fost pregătită și aleasă 
de organizatorii americani 
pentru echipa Angliei, a- 
ceștia scontind pe victoria 
englezilor asupra noastră la 
semifinala de pe Wimble
don. Dar asta nu schimbă 
cu nimic coordonatele pro
blemei. Trebuie să mai a- 
daug faptul că jucătorii a- 
mericani sînt foarte obiș
nuiți cu terenurile repezi, 
ca cel din Cleveland, așa 
că aci au un atu in plus fa
ță de noir Au însă și ei pro
blemele lor, dintre care cea 
mai dificilă este absența lui 
C. Graebner din echipă. Că
pitanul echipei americane, 
Donald Dell, conta foarte 
mult pe aportul lui Graeb
ner in meciul cu România".

întrebîndu-1 dacă are cu
rajul să avanseze vreun 
pronostic, Gh. Cobzuc ne-a 
declarat : „E foarte greu de 
spus. Meciul va fi dificil și 
va solicita echipele la ma
ximum. Putem spune că 
sintem hotăriți să jucăm cu 
dirzenie, să apărăm cit vom 
putea mai bine șansele pe 
care le avem și să scoatem 
un rezultat cit mai onora
bil în finala din 19—21 sep
tembrie.

A. CONSTANTIN

BALCANIADA DE BOX
® Șapte pugiliști români în finala 
© Ion Atee învins de Pandov I
Galați (prin telefon). — Cea de-a 

doua reuniune a balcaniadei de box 
a cuprins meciuri deosebit de dispu
tate, participanții luptînd din răspu
teri pentru un loc în finală. Repre
zentanții noștri au mai reușit două 
victorii. La categoria 51 kg Gruescu 
Constantin (România) l-a întîlnit pe 
Erin Denizer (Turcia). A fost un meci 
greu pentru boxerul român. Denizer 
a luptat atent și în același timp în 
forță, dar Gruescu l-a surprins totuși 
prin viteză, tn rândul al doilea, un 
croșeu fulgerător urmat de o serie 
prelungită i-a dat superioritate ro
mânului. In ultimul rund, Gruescu 
preia definitiv inițiativa, controlează 
precis lupta și reușește să cîștige cu 
un avantaj substanțial. La categoria 
57 kg cunoscutul boxer Seyfi Tatar 
(Turcia) l-a învins prin abandon în 
rundul prim pe Pușcaș Gheorghe (Ro
mânia). Calistvat Cuțov (România) a 
șters impresia proastă lăsată publi
cului de către Pușcaș. Adversarul lui, 
Bocici Ivan (Iugoslavia), a intrat de
cis în luptă dar campionul european 
l-a temperat repede prin scurte de
plasări cu reveniri prompte. Apoi 
Cuțov a preluat calm inițiativa și, 
urmărind cu precizie punctele desco
perite, a lovit cu puternice. croșee și 
upercuturi. în repriza a doua, Cuțov 
a greșit lăsîndu-și adversarul să se

IERI, ÎN SEMIFINALELE CAM
PIONATELOR EUROPENE MASCU
LINE DE CANOTAJ ACADEMIC, 
ECHIPAJELE ROMÂNIEI AU REU
ȘIT SĂ SE CALIFICE ÎN DOUĂ 
FINALE. Clasîndu-se pe locul doi 
in cursa de 4 plus 1, cu timpul de 
□’43” 19/100 echipajul României și-a 
cîștigat dreptul de a participa în 
finală alături de echipajele R.F. a 
Germaniei, Elveției, R.D. Germane, 
U.R.S.S. și Olandei. Echipajul de 2 
plus 1 al României va evolua, de 
asemenea, în finală. 

apropie și a primit destule lovituri. 
Dar talentul și vitalitatea campionu
lui nostru s-au impus pînă la urmă, 
Cuțov cîștigînd meritat partida, la 
puncte, în entuziasmul publicului gă- 
lățean.

La categoria mijlocie-mică, Naiden 
Stancev (Bulgaria) a reușit să-1 în
vingă la puncte pe Gyorfi Ion (Ro
mânia). N-a fost însă acesta ultimul 
rezultat neplăcut pentru noi. La ca
tegoria grea, Kiril Pandov (Bulgaria) 
a cîștigat la puncte în fața campio
nului nostru Alexe Ion. Fostul fina
list european a intrat decis să-și ia 
revanșa, a trimis serii prelungite și, 
în general, s-a arătat mai activ decît 
Alexe. Riposta campionului european 
a fost sub nivelul așteptat de noi.

Iată și celelalte rezultate ale galei: 
muscă : Miloșlavevici (Iugoslavia) 
b. p. Milev (Bulgaria) ; pană : Zifko- 
vici (Iugoslavia) b. ab. II. Mihailov 
(Bulgaria) ; ușoară : Sîzen (Turcia) 
b. p. Gheorghiev (Bulgaria) ; mijlo
cie mică : Bozovici (Iugoslavia) b. p. 
Dagen (Turcia) ; grea : Vukusici (Iu
goslavia) b. p. Ozbey (Turcia).

Astăzi este zi de odihnă. Finalele 
vor avea loc duminică de la ora 19. 
In finale s-au calificat șapte pugiliști 
români : M. Aurel, Gruescu, Nedel- 
cea, Dobrescu, Cuțov, Silberman și 
Constantinescu.

Eustajiu MĂRGĂRIT

TURUL CICLIST AL FRANȚEI, 
rezervat amatorilor (Tour de l’A- 
venir) a continuat vineri dimineața 
cu . desfășurarea unei semietape, 
Savigne — Leveque — La Fertă 
Mace (93,500 km). Primul a trecut 
linia de sosire danezul Jan Hoegh, 
cronometrat în 2h 11’36”. Grosul 
plutonului în care se aflau și cicliș
tii români Ciumeti (locul 18), Sofro- 
nie (locul 24) și Tudor Vasile (locul 
30), a fost cronometrat în 2h 11’45”. 
în clasamentul general continuă să 
conducă suedezul G. Petterson.
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România
PEKIN 12. ■— Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Vineri dimineață, delegația de par
tid și de stat a Republicii Socialiste 
România formată din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației, Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Peterfi, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a partici
pat la funeraliile președintelui Ho 
Și Min, a părăsit Pekinul.

La aeroport, delegația română a 
fost condusă de Ciu En-lai, 'mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ciao Kuan 
Hua, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și funcționari supe
riori ai acestui minister.

Au fost prezenți Aurel Duma, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin, și membri ai 
ambasadei, precum și Ngo Minh 
Toan, ambasadorul R.D. Vietnam 
în capitala chineză.

Circulația pe căile ferate ale Franței a fost vineri aproape complet para
lizată din cauza grevei a 35000 de feroviari. Există perspectiva ca întregul 
personal feroviar, care numără 300 000 de salariați, să înceteze lucrul.

In fotografie : gara St. Lazare din Paris în timpul grevei
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PHENIAN

O DECLARAȚIE

A LUI KIM IR SEN

De la bordul avionului, 
șui Ion Gheorghe Maurer 
sat următoarea telegramă 
rului Consiliului de Stat 
publici! Populare Chineze, 
șui Ciu En-lai : „Părăsind terito
riul Republicii Populare Chineze, 
vă adresez, în numele delegației 
de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România și din partea 
mea personal, cele mai calde

tovară- 
a adre- 
premie- 
al Re- 
tovară-

mul-

țumiri pentru primirea tovărășeas
că de care ne-am bucurat în tim
pul șederii noastre la Pekin.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
convingerea că relațiile de priete
nie frățească și colaborare multi
laterală dintre partidele șl țările 
noastre se vor dezvolta continuu, 
spre binele popoarelor român și 
chinez, al cauzei socialismului șichinez, 
păcii".
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EXPUNEREA LUI ALDO MORO ASUPRA
PRINCIPALELOR ASPECTE

ALE POLITICII EXTERNE A ITALIEI

ZAGREB 12 (Agerpres). — Joi, 
la Zagreb a fost inaugurată cea 
de-a 60-a ediție jubiliară a Tîrgu- 
lui internațional. La festivitate au 
fost de față președintele Iugo
slaviei, Iosip Broz Tito, condu
cători de partid și de stat iugo
slavi, reprezentanți ai unor firme 
și cercuri de afaceri de peste ho
tare, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Belgrad.

La ediția de toamnă din acest 
an, pe o suprafață de 200 000 
metri pătrați, 5 000 de firme și 
organizații comerciale din 50 de 
țări, precum și 1 200 firme iugo
slave își prezintă produsele în pa
vilioane și pe platforme deschise.

In pavilionul țării noastre sînt 
expuse instalații, mașini și utilaje, 
materiale de construcții, produse 
chimice și petrochimice, produse 
ale industriei textile și de încălță
minte, articole de artizanat, garni
turi de mobilă, produse alimen
tare.

După festivitatea de deschi
dere, președintele Iosip Broz Tito 
și alți conducători iugoslavi au 
vizitat o serie de pavilioane.

PHENIAN 12 (Agerpres). — Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al ~
punzînd la 
delegație a 
mocrat din 
o vizită în 
subliniat că pentru preîntîmpina- 
rea unui război în Coreea este ne
cesar să se înlăture focarul acestui 
război prin retragerea trupelor 
S.U.A. și a armamentului lor și 
încetarea acțiunilor ostile împotri
va R.P.D. Coreene.
' După cum transmite agenția 
A.C.T.C., Kim Ir Sen a declarat: 
„După plecarea trupelor agresive 
ale imperialismului american, noi 
am putea încheia un acord paș
nic de neintervenție reciprocă în
tre Coreea de sud și Coreea de 
nord și să luăm măsuri pentru re-

R.P.D. Coreene, răs- 
întrebări puse de o 
Ligii Tineretului De- 
Finlanda, care a făcut 
R.P.D. Coreeană, a

ducerea substanțială a armatelor 
Coreei de sud și celei de nord pînă 
la 100 000 de oameni și mai pu
țin. Aceasta 
zășie sigură 
trainice în

ar servi drept o che- 
a păstrării unei păci 
Coreea".

★
— Reprezentantul 
în Comisia militară 

general-maior Ri
PHENIAN.

R.P.D. Coreene 
de armistițiu,
Choon Sun, a adresai o scrisoare Co
misiei țărilor neutre de supraveghe
re a armistițiului din Coreea în care 
se arată că în ultimul timp partea 
americană a introdus noi tipuri de 
armament și echipament militar în 
Coreea de sud. Scrisoarea mențio
nează că aceste acțiuni constituie o 
violare a acordului de armistițiu, 
care prevede asigurarea încetării 
complete a ostilităților și a tuturor 
actelor militare din Coreea de sud 
și interzice introducerea de echipa
ment de luptă în această țară.

SPRE 0 NOUA RUNDA
DE CONVORBIRI năzuiesc

Tovarășul Ion Gheorghe 
rer a adresat de la bordul 
nului următoarea telegramă 
rășului Jumjaaghiin 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.P.R.M., președintele Con-

Mau- 
avio- 
tova- 

Țedenbal,

de Miniștri al R. P. Mon- 
„Survo-

siliului
gole, în care se spune : 
lînd teritoriul țării dumneavoastră, 
vă transmit salutări tovărășești și 
urări de prosperitate poporului 
frate mongol".

ROMA 12 (Agerpres). — Noul mi
nistru de externe italian, Aldo 
Moro, a expus în comisia pentru

Camerei deputa- 
aspecte ale poli

peru Sechestrarea
definitivă a bunurilor 

societății I. P. C.
a Republicii So- 
care a participat 
Ho Și Min, pre- 
Partidului celor

MOSCOVA 12. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
în drum spre patrie, delegația de 
partid și de stat 
cialiste România, 
la funeraliile lui 
ședințele C.C. al
ce muncesc din Vietnam, președin
tele Republicii Democrate Viet
nam, a făcut o scurtă escală teh
nică la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost salutată de Vladimir 
Novikov, membru al C.C. al 
P.G.U-S., vicepreședinte al Consi-

liului de Miniștri al U.R.S.S., S. P. 
Kozîrev, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S.

Erau de față Nguyen Tho Chan, 
ambasadorul R. D. Vietnam, și 
Dang Quong Minh, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud la Moscova.

Au fost prezenți Ion Ciubotaru, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Moscova, și 
membri ai ambasadei române.

■A- ★

De la bordul avionului, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a adresat 
tovarășului Aleksei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., următoarea telegramă:

„Părăsind teritoriul Uniunii So
vietice, vă transmit, în numele de-

legației de partid șl de stat a Re
publicii Socialiste România și al 
meu personal, dv., și poporului 
frate sovietic, un salut tovărășesc 
și urări de noi succese în construc
ția comunismului".

LIMA 12 (Agerpres). — Autori
tățile peruviene au anunțat se
chestrarea definitivă a bunurilor 
mobile și imobile aparținînd so
cietății nord-americane Internatio
nal Petroleum Company. Măsura 
a fost luată după ce la 9 septem
brie a expirat termenul legal pînă 
la care societatea I.P.C. trebuia să 
plătească guvernului Peruvian 690 
milioane dolari pentru exploata
rea ilegală a zăcămintelor petro
lifere din zonele Las Brea și Pa- 
rinas în douj rîndurî compania 
amerioană a beneficiat de c amî- 
nare a termenului, ultima oară cu 
15 zile, interval în care, potrivit 
legilor peruviene, putea să înain
teze un apel judiciar pe căile obiș
nuite împotriva hotărîrii guvernu
lui din Lima. La 9 septembrie a- 
cest termen a expirat, fără ca 
I.P.C. să fi înaintat un apel judi
ciar, astfel tncît a fost ordonată 
sechestrarea definitivă a bunurilor 
societății.

afaceri externe a 
ților principalele 
tlcii internaționale a Italiei. Decla- 
rînd că țara sa va continua să 
coopereze cu partenerii ei din a- 
lianța atlantică, ministrul italian a 
subliniat, în același timp, că „lichi
darea blocurilor militare, într-o 
societate întemeiată pe încredere și 
pe alte garanții decît simplul echi
libru de forțe, este un obiectiv 
nobil. Italia, a spus el, va con
tinua să sprijine ideea convocării 
unei conferințe a statelor europene 
pentru dezbaterea problemei secu
rității continentului". Ministrul a 
scos în evidență importanța Orga
nizației Națiunilor Unite pe care 
a caracterizat-o a fi „un instrument 
de pace imposibil de înlocuit".

Vorbind despre necesitatea multi
plicării și adîncirii relațiilor in
ternaționale, Aldo More a făcut 
cunoscut că „sînt în curs contacte 
în vederea stabilirii relațiiloi di
plomatice între Italia și Republica 
Populară Chineză".
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Evoluția situației NIGERIANO-BIAFREZE la o viață

Cwhmța A h Casa Albă

ffl problema războiului din Vietnam

LONDRA 12 (Agerpres). — Pen
tru prima oară din 1966, balanța de 
plăți a Marii Britanii pe un semestru 
a înregistrat un excedent Datele pu
blicate de Ministerul de Finanțe in
dică un surplus de 100 milioane lire 
sterline al balanței de plăți în al doi
lea trimestru al acestui an. Avînd în 
vedere că în primul trimestru fusese 
înregistrat un deficit de 52 milioane 
lire sterline, rezultă pentru prima ju
mătate a anului 1969 un excedent de 
48 milioane lire sterline.

Acest rezultat este apreciat a fi o 
importantă ameliorare a situației eco
nomice și financiare a Marii Britanii. 
Potrivit observatorilor, excedentul are 
două cauze principale : în primul rînd, 
desfășurarea foarte favorabilă a comer
țului invizibil al acestei țări, care in
clude venituri dintr-o gamă largă de 
servicii efectuate în străinătate ; în al 
doilea rînd, rezultatele bune ale co
merțului exterior.

OWERR1 12 (Agerpres). — Biafra 
este gata în orice moment să trimită 
o delegație Ia o întîlnire cu repre
zentanții guvernului federal nigerian 
— a anunțat vineri un purtător 
cuvînt al guvernului biafrez. El 
referit la declarația făcută după 
uniunea O.U.A. la nivel înalt de 
ful statului federal nigerian, gene
ralul Yakubu Gowon, care a afirmat 
că guvernul de la Lagos este dispus 
să înceapă convorbiri cu o delegație 
biafreză, fără condiții prealabile.

Purtătorul de cuvînt biafrez a pro
pus ca cele două părți să-și desem
neze cîte un mediator (o țară prie
tenă) în vederea stabilirii cît mai 
urgente a datei și locului negocieri
lor.

El a ținut, însă, să precizeze că 
oficialitățile biafreze nu intențio
nează să renunțe la secesiune, renun
țare considerată de guvernul federal 
nigerian condiția eșențială pentru în
cetarea ostilităților.

eliberată

de 
s-a 
re
țe

de asuprirea
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Lucrările celei de-a 9-a sesiuni a Consiliului
U.N.C.T.O. ^Conferința O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare) se apropie 
de sfîrșit. Luînd ouvîntul în ședința plenară, șeful delegației române, Gheorghe 
Dolgu, a subliniat necesitatea multiplicării acțiunilor inițiate de țările care fac 
parte din diferite organisme ale U.N.C.T.A.D., pentru ca acest organism să se 
transforme tot mai mult dintr-un for de confruntare într-un organ de cooperare 
internațională. El a chemat la promovarea unor metode de lucru de natură 
să asigure o participare cît mai directă a fiecărei țări la activitatea consiliului.

Mitterer, a făcut la 12 septembrie o 
vizită la Belgrad ca oaspete al gu
vernului iugoslav. El a fost primit 
de Mitia Ribicici, președintele Vecei 
Executive Federale, și a avut convor
biri cu membri ai guvernului iugoslav 
cu privire la dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări.

apar-

a-șl
re-

Vineri dimineața s-au în
trunit la Casa Albă prin
cipalii lideri politici, mili
tari, ai agenției centrale de 
informații (C.I.A.), precum 
și consilieri în problemele 
militare cu scopul de a fi
naliza situația din Vietnam.

La această conferință, 
care se desfășoară cu ușile 
închise și este învăluită în 
cel mai strict secret, par
ticipă în afara președinte
lui Richard Nixon — care 
o prezidează — secretarul 
de Stat William Rogers, 
ministrul apărării Melvin 
Laird, consilierul special al 
președintelui în probleme 
de securitate națională, dr. 
Henry Kissinger, președin
tele comandamentului unit 
al șefilor de stat major, 
generalul Earle Wheeler, 
comandantul forțelor S.U.A. 
din Pacific, amiralul John 
McCain, și directorul C.I.A., 
Richard Helms. De aseme
nea, iau parte ambasado
rul S.U.A. la Saigon Els- 
worth Bunker și generalul 
Creighton Abrams, coman
dantul forțelor americane 
din Vietnam.

Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, 
după ce a anunțat tema 
conferinței și numele par- 
ticipanților, a subliniat că 
vor fi abordate în discuții 
toate aspectele problemei 
vietnameze, inclusiv posibi
litatea retragerii unor noi 
trupe din Vietnamul de 
Sud și cea a încetării focu
lui.

încercările ziariștilor, 
prezenți în număr mare în 
sala presei de la Casa Albă, 
de a afla amănunte în le
gătură cu poziția de pers
pectivă a administrației

față de războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam, s-au lo
vit de impenetrabilul „no 
comment" (nu comentez I).

în aceste condiții, presa 
americană este de părere că 
întrunirea liderilor politici 
și militari ai S.U.A. direct 
implicați în problema viet
nameză — prima de acest 
gen din perioada celor opt 
luni de guvernare republi
cană — are drept scop de a

și scopul „de a asigura opi
nia publică americană că 
problemei războiului din 
Vietnam i se acordă 
mum de atenție din 
administrației".

în același timp 
cercurile militariste 
cită presiuni în 
derea escaladării războiu
lui. „După părerea mea — 
spunea generalul Westmo
reland, fost comandant

CORESPONDENȚA DIN S.U.A. 
DE LA C. ALEXANDROAIE

trasa coordonatele esențiale 
ale politicii noii adminis
trații în probl&ma războiu
lui din Vietnam. Unii ob
servatori politici și diplo
matici împărtășesc această, 
părere și subliniază că, po
trivit unor indicii, confe
rința va pune punct înde
lungatei perioade de „stu
diere", „tatonări", 
țări" și „explorări", 
a întîrziat întreprinderea 
unor inițiative în direcția 
încetării războiului din 
Vietnam. Există și alte pă
reri.

întrunirea liderilor poli
tici și militari ai țării are 
loc într-un moment în care, 
după cum subliniază coti
dianul
STAR", 
lieri ai 
dau perfect de bine seama 
că opinia publică america
nă este sătulă pină în gît 
de războiul din Vietnam". 
Față de aceasta, ziarul 
„WASHINGTON POST" 
consideră că întrunirea are

,cău- 
care

„THE EVENING
„principalii consi- 
președintclui își

maxi- 
partea

insă, 
exer- 

ve-

al

trupelor americane 
Vietnamul de Sud — 
boiul ar fi fost acum ... 
minat dacă forțelor armate 
ale Statelor Unite li s-ar fi 
permis să se dezlănțuie". 
Asemenea păreri vin, desi
gur, în totală contradicție 
atît cu experiența amară 
acumulată de pe urma tre
cutelor escaladări a râzbo-

din 
răz- 
ter-

iului, cît și cu părerea 
cercurilor lucide din S.U.A. 
care consideră că perseve- 
rînd pe calea războiului 
S.U.A. nu vor cunoaște de
cît noi înfrîngeri. Chiar 
senatorul republican Jacob 
Javits a avertizat împotri
va recrudescenței opiniilor 
unor lideri militari privind 
„escaladarea" războiului, a- 
rătînd că „mai persistă 
încă pericolul ca politica 
S.U.A. în problema vietna
meză să cadă din nou în 
captivitatea unui fals opti
mism și a unei lipse de 
realism". Senatorul s-a pro
nunțat pentru retragerea a 
încă 200 000 de militari a- 
mericani din Vietnam. 
„Suspendarea unor noi re
trageri de trupe a creat în 
aceste zile un sentiment de 
neliniște în rîndurile mul
tor cercuri, sentiment care 
ar putea duce la eroziunea 
încrederii opiniei publice 
față de felul în care admi
nistrația caută să pună ca
păt războiului din 
nam“, releva Jacob

Primul ministru al tadiei, 
Indira Gandhi, și-a exprimat hotărî
rea, în cadrul unui discurs rostit la 
Patna, capitala statului Bihar, de a 
urma politica economică începută prin 
naționalizarea principalelor 14 bănci 
ale țării. Indira Gandhi, care între
prinde în prezent un tumeu prin prin
cipalele orașe indiene, a arătat că va 
continua această politică de transfor
mări fundamentale în ciuda opoziției 
elementelor de dreapta din conduce
rea partidului de guvemămînt Con
gresul Național.

Președintele Comitetului 
pentru folosirea energiei 
atOSnSOe, Andranik Petrosianț, l-a 
primit pe John Hill, președintele ofi
ciului britanic pentru energia atomică, 
care face o vizită în U.R.S.S. Au fost 
discutate probleme de Interes reciproc 
referitoare la dezvoltarea energeticii 
atomice, folosirea izotopilor radioactivi, 
precum și la perspectivele dezvoltării 
colaborării bilaterale dintre U.R.S.S. și 
Marea Britanie în domeniul energiei 
atomice.

★ ★

Viet-
Javits

anun-WASHINGTON 12 (Agerpres). .— După cum au 
țat agențiile de presă, în cursul serii de vineri, reuniu
nea de la Washington în care a fost examinată situația din 
Vietnam s-a încheiat. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a declarat ziariștilor că președintele Nixon 
a hotărit continuarea misiunilor bombardierelor „B-52" în 
Vietnamul de sud. Ziegler a refuzat să răspundă la alte 
întrebări ale ziariștilor în legătură cu cele discutate în 
cursul reuniunii.

Liderul majorității democrate din Senatul S.U.A., Mike 
Mansfield, și-a exprimat regretul față de hotărîrea de a se 
continua operațiunile militare din Vietnamul de. sud, sub
liniind că Statele Unite „trebuie să folosească orice pri
lej" pentru a se pune capăt războiului. El a adăugat că 
regimul saigonez „încearcă să obțină o influență prea 
mare asupra politicii S.U.A.". „Vreau să sper — a decla
rat Mansfield — că alte retrageri de trupe americane 
vor fi anunțate în curînd".

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Jozef Cyrankiewicz, l-a primit pe 
Paolo Emilio Taviani, ministru fără 
portofoliu în guvernul italian, care face 
o vizită în Polonia. Au fost discutate 
probleme de interes reciproc.

ta Ftala&da se aftă o de
legație de mediei ramâni 
condusă de prof. dr. Ana Aslan, direc
tor al institutului de Geriatrie din 
București, și prof. dr. Ion Stoia, direc
torul Centrului metodologic de reuma
tologie. Membrii delegației iau cunoș
tință de activitatea instituțiilor medi
cale din Finlanda și dezbat cu per
sonalități medicale de frunte probleme 
de interes reciproc.

Minisîrai afacerilor ex
terne al Japoniei, Kiichi. Aichi> 
a sosit la Washington joi noaptea, pen-

tru a avea o serie de întrevederi cu 
secretarul de stat al Statelor Unite, 
William Rogers. Potrivit unei declara
ții a purtătorului de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A., în cursul 
acestor întrevederi vor fi abordate pro
bleme legate de Okinawa, precum și 
alte probleme cu caracter economic.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului fîiacerilor Ex
terne al R. D. Germane a dat 
publicității o declarație în care subli
niază că încercarea de a atrage pe 
locuitorii Berlinului occidental la a- 
legerile în Bundestag constituie o în
călcare a statutului acestui oraș, 
nu aparține R. F. a Germaniei.

Ministrul ducerilor ex
terne ui Cubei, Raul Roa>a sosit 
vineri în capitala mexicană, în drum 
spre New York, unde va participa la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U., 
ce urmează să se deschisă marțea 
viitoare. Raul Roa va avea o întreve
dere cu președintele Mexicului, Gus
tavo Diaz Ordaz, în cursul căreia 
vor fi discutate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări.

care

Ministrul federal al 
merjului al Austriei, ott°

CO

tatre miniștrii de externe 
ui R.F.G. și Olandei, W 
Brandt și Joseph Luns, a avut loc vineri 
o întrevedere la Bonn. Potrivit unui 
comunicat oficial, cei doi interlocutori 
au aprobat, în principiu, propunerea 
franceză de convocare a unei confe
rințe la nivel înalt a celor șase țări 
membre ale Pieței comune.

ISTORIA LUNII
descrisă de cercetători ai laboratoarelor N. A. S. A.

WASHINGTON 12 
(Agerpres). — Misiunea 
„Apollo—U" n-a reu
șit, cel puțin pină in 
prezent, să pună capăt 
controversei care există 
in 
de 
vire 
tului 
tului, 
cercurile NASA, In a- 
ceastă privință există 
trei teorii :

1. — Selena este 
bucată desprinsă 
globul terestru.

2. — Ea este o plane
tă soră, formată in a- 
celași timp 
tul.

3. — Luna 
tere undeva 
solar și a 
captivă a timpului gra
vitațional terestru..

Totuși oamenii de ști-

oamenilor 
cu pri-

rîndul
știință
la originea sateli- 
natural al Pămîn- 

se afirmă in

o
din

cu Pămîn-

a luat naș- 
in sistemul 
devenit o

ință au ajuns, se pare, 
la o concluzie comună 
in ceea ce 
virsta rocilor 
care este evaluată 
tre 2,3 și 3,7 miliarde 
ani. Cele mai vechi roci 
terestre datează din a- 
ceeași perioadă. S-a 
constatat, de asemenea, 
că rocile lunare conțin 
numeroase elemente cu 
un inalt grad de fuzio

nare, ca titan, zirconiu 
și crom, precum și 
foarte puține elemente 
formate pe baza unei 
temperaturi ridicate, ca 
potasiu și sodiu.

Dr. Robin Brett și co
legii săi de la labora
toarele NASA au de
scris astfel istoria sate
litului natural al Ter- 
rei :

După ce tempera

privește 
lunare, 

iu-

acestei 
ac ti

se 
lovit 
vas-

tura sa a crescut timp 
de aproximativ 500 de 
milioane de ani, ajun- 
gind pină la starea de 
fuziune, activitatea vul
canică a luat sfirșit (in
tre 2,3 și 3,7 miliarde 
ani) ea devenind un as
tru fără viață.

în timpul
scurte perioade de 
vitale „ceva" (nu 
știe ce — n. r.) a 
Luna și a format 
tele „mări", care văzu
te de pe Pămint for
mează pete întunecate 
pe suprafața sa și care 
ulterior au fost umplu
te de lava și praful de
gajate de 
cânilor.

Lipsită 
suprafața 
continuu bombardată de 
meteoriții care au săpat 
actualele cratere.

erupțiile vul-
ce atmosferă, 
Lunii a fost
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Windhoek, o mică localitate pier
dută undeva, în Africa meridională, 
are pentru namibieni valoare de sim
bol. Ea este capitala patriei lor, Na
mibia (Africa de sud-vest), căreia 
rasiștii sud-africani îi refuză drep
tul la autodeterminare și indepen
dență Poate cea mai activă dintre 
instituțiile create de autoritățile co
loniale este Curtea Supremă din 
Windhoek, unde procesele împotriva 
patrioților namibieni se țin lanț. De 
curînd, aici a avut loc un nou proces 
împotriva a șase patrioți namibieni, 
arestați pentru „activitate subversi
vă". Cinci sînt condamnați la închi
soare pe viață, iar al șaselea — la 
18 ani detențiune. Toți șase au luptat 
în rîndul trupelor de partizani con
duse de Organizația poporului din 
Africa de sud-vest.

Ignorînd rezoluțiile O.N.U. și neso
cotind voința și interesele fundamen
tale ale poporului namibian, guvernul 
de la Pretoria încearcă să impună cu 
forța pe teritoriul Namibiei aceleași 
rînduieli ca și în Africa de sud, să 
întroneze nefasta politică de 
theid.

încercarea Africii de sud de 
menține dominația în această
giune este strîns legată de avuțiile 
de care ea dispune. Această țară 
este a cincea producătoare de dia
mante din lume ; teritoriul ei, 
dă peste 15 la sută din pro
ducția mondială de diamante. ES 
dispune de rezerve mari de plumb, 
cupru, zinc, tungsten, magneziu, aur, 
pietre semiprețioase și marmură. Bo
gățiile țării se află în mîinile grupu
rilor monopoliste anglo-americane și 
sud-africane. Numai diamantele au 
adus în 1967 cunoscutului concern 
„Harry Oppenheimer" un profit de 
circa 20 milioane lire sterline.

Ținuturile bune pentru agricultură 
sau pășunat sînt ocupate de albi. 
Astfel. 5 000 de fermieri albi ocupă 
48 la sută din suprafața totală a te
ritoriului, în timp ce majoritatea 
populației de culoare trăiește în re
zervații. Băștinașii sînt obligați să 
se angajeze ca mineri sau să lucreze 
pe pămînturile fermierilor. Pentru 
munca din mină ei primesc un sala
riu care este de 15-20 de ori mai mio 
decît salariul unui muncitor alb.

în ciuda terorii dezlănțuite de au
toritățile rasiste, namibienii își in
tensifică acțiunile de protest, reven- 
dieîndu-și cu tot mai multă hotărîre 
dreptul la o existență demnă, la o 
viață liberă, independentă. Tot mai 
mulți namibieni se înrolează în de
tașamentele de partizani. Lupta ar
mată pentru independența țării a 
fost declanșată la 26 august 1966.

Acțiunile patrioților din Africa de 
sud-vest au avut un larg răsunet în 
lume. Sub presiunea forțelor pro
gresiste, Adunarea Generală a O.N.U. 
a luat în octombrie 1966 hotărîrea 
de a pune capăt mandatului R.S.A. 
asupra Africii de sud-vest. R.S.A. — 
se arată în rezoluția O.NJJ. — „nu 
mai are dreptul să administreze te
ritoriul care se află acum sub răs
punderea directă a O.N.U.".

Ignorînd rezoluția O.N.U., guvernul 
de la Pretoria a continuat însă să 
nesocotească voința de libertate a 
namibienilor. în aceste condiții, pa- 
trioții namibieni și-au intensificat 
acțiunile împotriva autorităților co
loniale. Organizația poporului din 
Africa de sud-vest. care conduce 
lupta de eliberare, a elaborat un 
program care cuprinde următoarele 
obiective : 
eliberarea 
ploatare, 
lipsite de
tribală sau religioasă. îmbunătățirea 
condițiilor de viață pentru poporul 
namibian în prezent, patrioții con
trolează suprafețe mari în cinci din 
cele șapte 
bucură de 
populației

cucerirea independenței, 
poporului de sub orice ex- 
construirea unei societăți 

orice discriminare rasială,

regiuni ale țării și se 
sprijinul și simpatia
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