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TOVARĂȘUL DUMITRU PETRESCU

0» partea

Român, a Consiliului deComunist

a ->->

al Frontului Unității Socialiste

A ÎNCETAT 0

Salutul Comitetuti Centra!

al Partidului Comunist Homân,

J
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Român, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste anunță cu profundă 
durere încetarea din viață, în ziua de 13 
septembrie, ora 16,20, a tovarășului Du
mitru Petrescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al Co-

mitetului Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, vi
cepreședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, vechi mili
tant al mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, fiu credincios al partidu
lui și al poporului român, luptător devo
tat pentru cauza socialismului, pentru în
tărirea și înflorirea patriei noastre.
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DUMITRU PETRESCU
La 13 septembrie a încetat 

din viață tovarășul Dumitru 
Petrescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, vicepreșe
dinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Activist de seamă al Parti
dului Comunist Român și al 
statului nostru socialist, tova
rășul Dumitru Petrescu și-a 
consacrat întreaga viață luptei 
revoluționare pentru elibera
rea oamenilor muncii, înfăp
tuirii celor mai înalte idealuri 
de libertate și progres ale po
porului român, construirii so
cialismului și înfloririi patriei.

Născut la 10 mai 1906 la 
București, într-o familie de 
muncitori, Dumitru Petrescu a 
cunoscut din fragedă tinerețe, 
ca ucenic la atelierele C.F.R. 
Grivița din București, viața 
grea pe care o duceau oamenii 
muncii, exploatarea burghezo- 
moșierească. Umilințele și pri
vațiunile la care erau supuse 
masele muncitoare îl îndreaptă 
pe calea luptei împotriva ne
dreptăților sociale. Dumitru 
Petrescu se înrolează de tînăr 
în mișcarea revoluționară, în
deplinind încă din vremea 
ceniciei, în 1921, funcții
răspundere în organizația de 
tineret din București.

Lucrînd ca muncitor strun
gar la atelierele Grivița, par
ticipă activ la acțiunile reven
dicative ale ceferiștilor, care 
îl aleg în 1928 secretar al sin
dicatului unitar.

în perioada marilor lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933, care au în
scris o pagină glorioasă în is- 

. toria mișcării noastre munci
torești și au influențat pro
fund viața social-politică a 
României, tovarășul Dumitru 
Petrescu, îndeplinind sarcini 
de răspundere încredințate de 
partid, s-a afirmat ca un ne
înfricat conducător revoluțio
nar, strîns legat de mase, a 
desfășurat o largă activitate, 
ca secretar al Consiliului sin
dical local București, pentru 
organizarea luptei muncitori
mii ceferiste din Capitală.

în cursul procesului intentat 
de reacțiune în 1933—1934 
conducătorilor muncitorimii

u- 
de

ceferiste, Dumitru Petrescu 
contribuie, alături de alți mili- 
tanți ai partidului comunist, 
prin atitudinea dîrză și cura
jul revoluționar, la demasca
rea regimului burghezo-moșie- 
resc, a politicii antipopulare a 
claselor dominante. Fiind con
damnat la ani îndelungați de 
muncă silnică, este deținut în 
închisorile Jilava, Văcărești și 
Craiova. în 1935 reușește să e- 
vadeze și activează în emigra
ție, la început în Cehoslova
cia și apoi în Uniunea Sovie
tică.

în anii celui de-al doilea 
război mondial se încadrează 
activ în lupta antihitleristă. 
Ca locțiitor politic al Coman
damentului Diviziei de vo
luntari „Tudor Vladimirescu" 
participă la luptele pentru iz
gonirea trupelor hitleriste și 
eliberarea întregului teritoriu 
al țării noastre, iar ulterior la 
luptele desfășurate pentru eli
berarea Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă Ia victoria fi
nală asupra fascismului.

După eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, partidul i-a 
încredințat sarcina de a con
duce, în perioada 1945—1948, 
munca de educație, cultură și 
propagandă în armată. Dumi
tru Petrescu a avut gradul de 
geheral-maior. între anii 
1948—1951 lucrează ca șef de 
secție în aparatul Comitetu
lui Central.

Din 1945, de Ia. Conferința 
Națională a P.C.R., pînă în 
anul 1955, a fost membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Din 1951 pînă în 1956, tova
rășul Dumitru Petrescu a în
deplinit funcții de răspundere 
în aparatul de stat, ca preșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru aprovizionare, ministru 
al finanțelor, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, adu- 
cînd o contribuție de seamă 
la înfăptuirea politicii parti
dului de construire a socialis
mului, de dezvoltare economi
că a țării.

Din anul 1965 a îndeplinit 
diferite funcții de răspundere 
pe linie de partid și de stat, 
în decembrie 1968 a fost ales 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, iar în martie 1969, 
Marea Adunare Națională l-a 
ales vicepreședinte al Consi

frunte al

și al Pre- 
al C.C. al

Consiliului sie JW
si Consiliului de Miniștri
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ale Hepuhlicff Socialiste

România adresat cadrelor

didactice si elevilor
\

cu prilejul deschiderii

noului an școlar

liului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La Congresul al IX-lea al 
P.C.R., tovarășul Dumitru Pe
trescu a fost ales membru su
pleant al C.C. al P.C.R., iar la 
Congresul al X-lea, membru 
al Comitetului Central, al Co
mitetului Executiv 
zidiului Permanent 
P.C.R.

Ca militant de
mișcării muncitorești și comu
niste din țara noastră, vechi 
membru al Partidului Comu
nist Român, în rîndurile că
ruia a activat din anul 1924, 
tovarășul Dumitru Petrescu 
și-a consacrat întreaga capa
citate și energie cauzei clasei 
muncitoare, luptei pentru eli
berarea socială și națională a 
poporului român, făuririi noii 
orînduiri în patria noastră. El. 
a desfășurat o activitate susți
nută pentru promovarea și 
respectarea principiilor și nor
melor statutare în viața parti
dului nostru, aducînd o con
tribuție importantă la întări
rea unității și coeziunii rîndu- 
rilor partidului, la afirmarea 
t.ot mai puternică a rolului său 
conducător în societate.

Partidul comunist și statul 
nostru socialist, oamenii mun
cii din România,' dau o înălță 
prețuire activității revoluțio
nare îndelungate a tovarășu
lui Dumitru Petrescu, merite
lor sale deosebite în mișcarea 
muncitorească, în lupta împo
triva exploatării capitaliste, 
în eliberarea țării de sub ju
gul fascist, în înfăptuirea re
voluției populare și con
struirea socialismului. Pentru 
devotamentul său neprecupe
țit față de popor și de patrie, 
el a fost distins cu numeroa
se ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Prin încetarea sa din viață, 
Partidul Comunist Român și 
statul socialist, întregul nos
tru popor suferă o grea și 
dureroasă pierdere. Amintirea 
tovarășului Dumitru Petrescu, 
fiu credincios al poporului 
român, luptător devotat pen
tru victoria socialismului, 
pentru înflorirea patriei noas
tre, va rămîne veșnic vie în 
inima și conștiința comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

Cu privire la funeralii
în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Dumitru Pe
trescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri și Consiliul 
Național al Frontului Unității So
cialiste au numit o comisie de 
partid și de stat pentru organi
zarea funeraliilor, alcătuită din to
varășii : Die Verdeț (președintele 
comisiei), Florian Dănălache, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, Chivu 
Stoica.

Zilele de 14 și 15 septembrie a.c. 
se declară zile de doliu.

în întreaga țară, în zilele de do
liu se vor arbora în berna dra
pelul de stat al Republicii Socia
liste România și drapelul Partidu
lui Comunist Român. în ziua de 
15 septembrie, ziua funeraliilor, 
manifestările distractive și sporti
ve, adunările festive și comemora
tive se suspendă. Teatrele, cinema
tografele, radioul, televiziunea și 
celelalte instituții de cultură își 
vor adapta programele în mod co
respunzător.

Corpul neînsuflețit al Iui Du
mitru Petrescu va fi înhumat la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

în Capitala Republicii Socialiste 
România, în ziua funeraliilor se 
vor trage, în semn de ultim oma
giu, 12 salve de artilerie.

partea Comisiei ih

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

de organizare a funeraliilor
Comisia pentru organizarea fu

neraliilor tovarășului Dumitru Pe
trescu comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Dumitru Petrescu va 
fi depus în holul palatului Marii 
Adunări Naționale. Pentru a-și lua 
rămas bun, publicul va avea acces 
luni 15 septembrie între orele 9—15.

Mitingul de doliu va avea loc 
luni 15 septembrie, ora 16, la pa
latul Marii Adunări Naționale, iar 
înmormîntarea în jurul orei 17,30, 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

Buletin medica!

Stimați tovarăși învățători și profesori.
Dragi elevi,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat 

și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România adresează 
« educatoarelor, învățătorilor, profesorilor și elevilor, tuturor celor care-șl 
Ș aduc contribuția lor nobilă la progresul și propășirea școlii românești, 

un călduros salut cu prilejul începerii anului școlar 1969/1970.
Pe întreg cuprinsul țării, școlile își deschid porțile în atmosfera do 

® entuziasm general și de puternic avînt constructiv pe care istoricele 
hotărîri adoptate de cel de-al X-Iea Congres al Partidului Comunist Ro
mân și însuflețilorul bilanț al aniversării unui sfert' de veac pe drumul 
vieții noi, socialiste, au imprlmat-o în toate sectoarele de activitate.

Anul care începe are o semnificație deosebită înscriind în istoria !n- 
vățămîntului nostru debutul școlii generale de 10 ani, a cărei înfăptuire 
va reprezenta un nou și însemnat salt în dezvoltarea instrucției și edu
cației tineretului și va avea efecte deosebit de favorabile în pregătirea 
pentru muncă și viață a acestuia, în lărgirea orizontului de cultură al 
întregului popor. Se va continua înfăptuirea măsurilor stabilite pentru 
dezvoltarea și diversificarea învățămîntului liceal, a învățămîntului pro
fesional și tehnic, care, în anii următori, este chemat să asigure un nu
măr sporit de cadre necesare economiei naționale.

Dînd o înaltă apreciere învățătorilor și profesorilor, acordînd toată 
cinstirea muncii de răspundere pe care aceștia o desfășoară, ne expri
măm convingerea că membrii corpului didactic vor depune toate efor
turile pentru reușita deplină a acestor măsuri, pentru pregătirea temei
nică a tineretului, pentru înarmarea lui cu tot ceea ce gîndirea umană a 
făurit mai de preț în decursul veacurilor, ajutîndu-1 să se ridice la ni
velul de cunoaștere al contemporaneității, să fie receptiv Ia tot ceea ce 
este nou, înaintat în știință, în societate, în viață.

Vă revine dumneavoastră slujitorilor școlii, înalta îndatorire patrio
tică de a forma tineretul în spiritul concepției marxist-Ieniniste des
pre lume și viață, al politicii partidului și statului nostru, al ideilor 
progresiste, profund umaniste, pe care partidul le propulsează cu con
secvență în întreaga viață socială. Folosiți fiecare lecție și activitate 
desfășurată pentru a realiza educația politică, civică și etică a elevilor, 
pentru a Ie dezvolta sentimentele de prețuire și admirație față de tre
cutul glorios de luptă al poporului român, mîndria pentru tot ceea ce 
se făurește astăzi, prin efortul tuturor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, încrederea în viitorul tot mai luminos și înfloritor 
al țării, hotărîrea de a se pregăti temeinic pentru a duce mai departe 
măreața operă pe care o înfăptuiește poporul nostru. Cultivați în rîn- 
dul tineretului școlar prietenia de nezdruncinat și respectul reciproc 
dintre copiii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, 
dragostea fierbinte față de patria noastră, față de Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare a societății noastre socialiste. Dezvoltați Ia 
elevi prietenia și respectul față de popoarele țărilor socialiste, de cele
lalte popoare ale lumii, formați-i ca militanți neobosiți pentru cauza 
progresului, socialismului și păcii.

Elevi și eleve, aveți fericirea de a trăi în cea mai luminoasă epocă 
din istoria poporului nostru, în care vă sînt create toate condițiile pentru 
a vă realiza cele mai cutezătoare gînduri și aspirații. Datoria voastră este 
să învățați cu sîrguînță, să urmați cu încredere sfaturile învățătorilor și 
profesorilor, să folosiți din plin acești ani, anii dezvoltării și modelării 
personalității, pentru a vă însuși temeinic comorile științei și culturii, 
pentru a aprofunda și îmbogăți printr-un studiu perseverent și siste
matic cunoștințele dobîndite în școală. Răspundeți prin muncă și com
portare în școală și în societate, grijii pe care v-o poartă partidul șl 
întregul popor, dovediți prin rezultatele obținute la învățătură că vețî 
fi un schimb de nădejde al părinților și fraților voștri, animați de dorința 
de a ridica pe cele mai înalte culmi patria noastră socialistă.

Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist și organizațiile de pionieri, 
care cuprind cea mai marc parte a tineretului școlar, sînt chemate să 
se manifeste ca factori dinamici, să acționeze mai intens, prin mijloace 
variate, pentru educarea comunistă a elevilor, să sprijine activ efortu
rile școlii, cadrelor didactice și părinților pentru dezvoltarea în rîndurile 
tinerei generații a dragostei pentru învățătură, pentru munca fizică, 
pentru meseria și specialitatea aleasă, cultivarea sentimentului datoriei 
și responsabilității sociale, a unei atitudini disciplinate, de respectare a 
regulilor și normelor școlare.

Organizațiile de partid din școli, cărora Congresul al X-lea Ie-a 
acordat noi și importante atribuții, au datoria să militeze permanent 
pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a învățămîntului, să 
manifeste și să imprime în viața și activitatea colectivelor școlare un 
spirit de înaltă exigență partinică, de disciplină și responsabilitate față 
de îndatoririle ce le .revin, să mobilizeze comuniștii, toate cadrele didac
tice Ia înlăturarea neajunsurilor ce se mai constată în activitatea școlară, 
să promoveze spiritul înnoitor în întreaga muncă pe care școala o des
fășoară.

Dispunînd de tot ceea ce este necesar — un valoros corp didactic, 
un tineret harnic și entuziast, o bază materială în continuă dezvoltare 
și un program de perspectivă clar — sîntem încredințați că anul școlar 
care începe va înscrie noi șî însemnate rezultate pe drumul propășirii 
școlii românești.

Vă urăm, dragi tovarăși — educatoare, învățători, profesori, maiștri- 
instructori și elevi — multă sănătate, putere de muncă, spre binele școlii 
și înfloririi scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România,

I .'Jirf*

în ziua de 13- septembrie 1969, 
la ora 1 noaptea, tovarășul Du
mitru Petrescu, care se afla la o- 
dihnă în Republica Socialistă Ceho
slovacă, la Karlovy Vary, a avut 
o hemoragie digestivă superioară 
severă, pe fondul unei vechi sufe
rințe hepatice (ciroză hepatică), a- 
sociată cu un diabet zaharat vechi 
și complicat.

Tovarășul a fost internat de ur
gență în spitalul din Karlovy Vary, 
unde s-au efectuat imediat, de că
tre medicii spitalului, în frunte cu 
prof. dr. F. Wachtfeidl, tratamen
tele corespunzătoare pentru oprirea 
hemoragiei.

Transportat apoi sub suprave
ghere medicală cu elicopterul la 
Praga, tovarășul Dumitru Petrescu 
a fost internat în sanatoriul de stat 
din Praga, unde a avut loc imediat 
un consult, cu participarea prof.

dr. J. Karpisek, dr. St. Cejka,, di
rectorul spitalului și șef ai secției 
de medicină internă, dr. Fr. Kovar, 
directorul policlinicii sanatoriului, 
dr. E. Slezakova, chirurg anestezio- 
log, împreună cu prof. dr. docent 
D. Burlui, membru corespondent al 
Academiei române de științe me
dicale, dr. M. Cârstea, medic pri
mar chirurg, dr. R. Moisă, medic 
primar internist.

S-a hotărît continuarea trata
mentului de oprire a hemoragiei 
și reechilibrare a tulburărilor me
tabolice severe pe care le pre
zenta bolnavul.

Cu toate măsurile luate s-a pro
dus o nouă hemoragie, de astă- 
dată de tip cataclismic, care, îm
preună cu insuficiența hepato-re- 
nală, a dus la încetarea din viață 
a tovarășului Dumitru Petrescu, la 
orele 15,20, ora locală.

rrux. ur. x*. vvauuvxciui t Dr. F. Schee *, Prof. dr. J. Karpisek ; 
Dr. St. Cejka ; Dr. Fr. Kovar ; Dr. E. Slezakova ; Prof. dr. 

D. Burlui ; Dr. R. Moisă ; Dr. M. Cârstea.
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PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminică 14 septembrie 1969

FAPTUL
DIVERS
Bijuteria cea
mai de preț

Comportarea concetățenilor 
noștri peste hotare nu este, 
precum s-ar părea, o chestiune 
care-i privește exclusiv. Ne a- 
fectează pe noi toți. Mulțumind 
tuturor turiștilor noștri care .pes
te hotare țin la demnitate, în ace
lași timp vom dezaproba public 
orice act de incorectitudine. Ceea 
ce și facem. Un intelectual, om 
cu pretenții — medicul Marin 
Enea din Sebeș — a călătorit la 
Istambul ca turist. Nu l-au 
tentat monumentele și peisajul 
orașului de pe malul Bosforu
lui. Scopul călătoriei sale — s-a 
aflat, căci toate de pe lume pînă 
la urmă se află — era altul : co
mercializarea unor produse, în 
special medicamente (doar e me
dic 1) pentru a cumpăra bi in
terii. Meschină preocupare ! Nici 
o bijuterie din lume nu noato 
Înlocui demnitatea. Cînd și 
unde faceți excursia următoare, 
„domnu' doctor"?

SĂNĂTATEA 

PUBLICĂ 

nu se apără prin 
constatări platonice

Revedere
mult
așteptată

La direcfia Evidența populației 
(Inspectoratul General al Mili
ției) s-a prezentat o femeie. Ma
ria Olănescu, din București, își 
amintea că pe vremea cind a- 
vea 4 ani (după primul război 
mondial) s-a despărțit de sora 
sa, Ecaterina, cu care fusese in
ternată la orfelinatul din Cluj. 
Femeia ruga lucrătorii de mi
liție s-o ajute să-și găsească 
sora. Nu era deloc ușor. Nu 
cunoștea decît numele : Ecate
rina Nistor. Datele de stare 
civilă nu și le amintea. Cum 
s-o găsești — și unde ? După 
îndelungate căutări și corespon
dențe, Ecaterina Nistor a fost 
identificată la Ploiești. Emoțio
nanta intîlnire a avut loc in bi
roul unui ofițer de miliție. Două 
surori se revedeau după 49 
de ani.

Primim, prin scrisori, nume
roase dovezi de atitudine atentă, 
cetățenească, față de bunul ob
ștesc. Și este cunoscut rolul po
zitiv al opiniei publice. O do
rim prezentă în toate împreju
rările, chiar și în cele, aparent, 
mărunte. Deunăzi, în stația Bog
dana (Ialomița), opinia cetățe
nească a lipsit. In această sta
ție, trenul Constanța-București a 
oprit mai mult ca de obicei. Pe 
rampă, stivuite cu grijă — tone 
de floarea-soarelui așteptau să 
fie încărcate în vagoane. La în
ceput, cîțiva călători au coborît 
și s-au... servit din stivă. Apoi, 
ca la comandă, pasagerii tro
nului au „asaltat"... colina de 
floarea-soarelui. Zadarnice au 
fost protestele personalului 
C.F.R. La fel de ineficiente s-au 
dovedit și reproșurile cîtorva ce
tățeni corecți. N-am prezentat 
această întîmplare „de florile 
mărului". Ea are și o morală. 
Să sperăm că este pe înțelesul 
tuturor.

Nu-i poveste
în pădurile Sucevei a început 

sezonul de vînătoare — după ce 
in prealabil au fost deschise noi 
căi de acces, pe o distantă de 
142 km, s-au amenajat cabane 
vînătorești și au fost pregătite 
colibele de pindă. Acum, paznicii 
efectuează observații permanente 
pentru depistarea celor mai va
loroși purtători de trofee, stabi
lind totodată și locurile de ur
mărire. La acțiunile organizate 
de asociația județeană a vinâto- 
rilor vor lua parte circa 120 
de trăgători. De reținut că, la ul
tima expoziție internațională de 
la Novi Sad, vinătorii suceveni 
au cucerit 13 medalii de aur.

Și „Peco“ are
concurent!..,»

Un vagon cisternă, încărcat cu 
17 900 litri de benzină de 98 C.O. 
a fost expediat de la rafinăria 
„Ploiești11 spre orașul Găești. Nu 
l-a fost dat să ajungă la des
tinație. In stația Ghighiu, ben
zina s-a „evaporat". Șeful gării. 
Ion Achlm, în înțelegere cu Mi
hai Bălănoiu, șeful reviziei de 
vagoane, au garat cisterna pe li
nia secundară. Pasă-mi-te... se 
defectase. Și nici una, nici alta, 
au deschis pe loc un „Peco" pro
prietate personală, vînzînd ben
zină cui se nimerea. Nu erau 
la prima lor afacere de acest 
tel. Cercetările sînt în curs. Insă 
deznodămîntul se apropie ine
vitabil. E la semnal. Cine-i dă 
liber 7 Că șeful gării și amicul 
său... stau pe ace I
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DESERVIREA CIVILIZATĂ - 
pasager clandestin 
io trenuri și gări?

G. CUIBUȘ

Este cunoscut efortul medicilor 
igieriiști, al specialiștilor și al per
sonalului mediu din cadrul inspecto
ratelor sanitare de stat de a asigura 
în mod permanent o stare de 
sănătate pe întreg teritoriul țării 
printr-o susținută muncă de control 
sanitar curent și preventiv, prin or
ganizarea de anchete și sondaje pe
riodice în rîndul populației de la 
orașe și sate; inspectoratele sanita
re sînt totodată, unități medicale de 
specialitate, care au sarcina să pre
vină și să conducă lupta împotriva 
maladiilor contagioase, să realizeze o 
analiză și un studiu al relațiilor din
tre condițiile de viață și de mun
că și starea de sănătate a diferi
telor colectivități, promovarea unor 
condiții favorabile de mediu (igiena 
localităților, a colectivităților, alimen
tarea cu apă potabilă, protecția ae
rului, a solului, a apelor etc.).

Atribuirea unor competențe cores
punzătoare inspectoratelor sanitare 
de a constata și sancționa orice aba
teri de la prescripțiile și recomandă
rile sanitare constituie o măsură sa
lutară, necesară Numai că acest act 
ar fi trebuit să fie însoțit și de res
ponsabilități materiale directe pentru 
cei care provoacă asemenea daune. 
Or, în momentul de față, aceste res
ponsabilități sînt oarecum benevole, 
în asemenea condiții, întîlnim des 
persoane fizice și juridice (instituții, 
întreprinderi de orice fel, salariați cu 
munci de răspundere etc.), care aduc 
cu bună știință prejudicii sănătății 
publice prin deversarea de noxe în 
apă, atmosferă, producerea de zgo
mote, menținerea unei stări neigie
nice la locul de muncă, în mediul co
munal.

Este adevărat că există la noi un 
sistem de amenzi, conceput, desigur, 
cu intenții educative. Acest instru
ment, destinat să impună respec
tarea normelor și legilor sanitare ale 
țării, își dovedește eficiența în mod 
concret ? In loc de răspuns, interlo
cutorii noștri din Arad și Timișoara 
ne-au propus să analizăm mecanis
mul abaterilor de la normele sanitare 
și mai ales modul în care organele 
sanitare locale își îndeplinesc atribu
țiile în acest sens. Să numim mai în- 
tîi cîțiva contravenienți . Direcția de 
sistematizare, arhitectură, proiectare 
și construcții-Banat (D.S.A.P.C.) a 
fost amendată în 1968 cu suma de 
5 000 lei pentru proiectul deficitar al 
unei fabrici, care punea sub semnul 
întrebării mediul ambiant de muncă 
și cel comunal. Contravenientul a 
întreprins ulterior tot felul de demer
suri oficiale și neoficiale la Inspec
toratul sanitar central de stat pentru 
a obține anularea sancțiunii. în cele 
din urmă, acesta a redus amenda la 
1 000 lei. într-o asemenea situație 
s-au aflat în ultimul timp numeroase 
alte unități din cele două județe. 
Culpa acestora . grave contravenții 
la legile de protecție sanitară, coșuri 
de ardere defectuoase, sisteme de 
ventilație inadecvate, deversări de 
ape reziduale, desfacerea de produse 
alimentare alterate etc. Infracțiuni 
de acest gen, datorate în multe ca
zuri neglijenței, indiferenței și une
ori nepriceperii, întîlnim nu numai 
în județele citate mai sus, ci și în 
Ialomița, Brăila, Iași, Maramureș, 
Suceava, Constanța etc.

In mai toate cazurile, organele sa
nitare - fiind vorba de instituții și 
întreprinderi — au aplicat amenzi 
variind între 1 000—5 000 de lei. Cei 
vizați fac, de obicei, contestație : _ o 
întreagă corespondență începe să cir
cule între unitățile amendate și forul 
sanitar județean, apoi încep interven
țiile pentru anularea sancțiunii. Se 
consumă multă hîrtie, ba se mai fac 
și ceva drumuri pe la București, pe 
la diverse departamente. După mul
tă ^alergătură, reprezentanții unități-, 
lor amendate respiră ușurați : nu se 
poate ca Inspectoratul sanitar cen
tral de stat să nu dea dovadă de 
înțelegere, de clemență, și sancțiu
nea se reduce la cote derizorii sau 
se anulează pur și simplu, punîn- 
du-se astfel în discuție însăși com
petența și, mai ales, autoritatea or
ganelor sanitare județene. In multe 
cazuri, forul bucureștean solicită 
unităților din subordine noi dovezi, 
noi motivări, capabile să justifice —

de necrezut I — reducerea sancțiu
nilor. La Ministerul Sănătății ni s-a 
argumentat, dimpotrivă, că propune
rile de diminuare sau anulare a 
sancțiunilor provin direct de la sus- 
numitele foruri din subordine. Ori
cum, fapt este că abaterile de la 
legile sanitare sînt cocoloșite, în de
trimentul, desigur, al cetățenilor. 
Trustul de alimentație publică din 
Arad, de pildă, a primit anul trecut 
amenzi în valoare de 12 000 lei pen
tru repetate încălcări ale prescrip
țiilor igienice. Ca deobicei, s-a inter
venit la București. Ministerul Sănă
tății a trimis un delegat la fața lo
cului să cerceteze dacă este cazul sau 
nu să se aplice aceste amenzi. In 
modul cel mai ciudat cu putință, 
delegatul hotărăște suspendarea a- 
plicării amenzii, iar cei din Arad 
înțeleg prin aceasta amnistierea re- 
cidiviștilor I Practic, o adevărată în
curajare a abuzurilor de la normele 
sanitare in vigoare, abuzuri care a- 
fectează direct sănătatea populației.

Un alt aspect se referă la cei care 
se dovedesc buni platnici, dar... pe 
spezele statului. Anumiți conducători 
de instituții și întreprinderi, persoane 
cu responsabilități pe linie economi
că, comercială, invățămint, adminis
trație etc., acceptă să plătească amen
da fără să protesteze, dar, mai ales, 
fără să procedeze la remedierea foca
relor nesănătoase. Incepînd din de
cembrie 1968, unele organe sanitare 
județene — în urma recomandărilor 
Ministerului Sănătății — au aplicat 
sancțiuni persoanelor fizice care co
mit asemenea abateri. Numai că 
printre cei citați nu am întîlnit, la 
Timișoara și Arad, nici un condu
cător de întreprindere sau institu
ție, ci doar lucrători din alimenta
ția publică, din cantine, I.A.S.-uri.

Alte inspectorate au înțeles că re
comandarea Ministerului Sănătății 
de a nu mai amenda întreprinderi și 
instituții echivalează cu invitația de 
a nu mai sancționa nici o persoană 
fizică — conducători de unități aflați 
în culpă Paradoxal, dar rolul orga
nului sanitar local a fost astfel re
dus, cu bună știință, doar la consem
narea abaterilor, deși aceasta repre
zintă doar o latură a activității sale 
și nicidecum cea esențială. Reprezen
tanții inspectoratelor sanitare recu
nosc, totuși, că daunele de acest gen 
ar trebui suportate, după cum 'ar' fi. ; 
normal, de către cei care le provoacă. 
Dar între vorbe și fapte este o mare 
deosebire din momentul în care 
Ministerul Sănătății a recomandat 
măsura de mai sus. constatăm cu 
uimire că nu mai există contrave
nient) la normele sanitare. în schimb, 
recidiviștilor din comerț li se aplică, 
în continuare, fantastica amendă 
de... 12,50 lei I Oare a calculat cine
va cît costă medicația, trata
mentul, concediul medical etc. de
terminate, de pildă, de o intoxica
ție printr-un produs alterat — ne- 
maivorbind de riscul pentru sănă
tate ? Practic,’ toleranța față de a- 
baterile de Ia normele sanitare este 
suportată înzecit de stat, de socie
tate !

Interlocutorii noștri socotesc că 
actualele inspectorate sanitare de 
stat ar trebui să aibă o concepție 
limpede și in ceea ce privește con
statarea și sancționarea abaterilor de 
la normele sanitare : nimeni din cei 
cu care am stat de vorbă nu a putut 
însă să ne citeze un singur departa
ment care să fi fost adus în fața 
unui tribunal pentru prejudicii aduse 
sănătății publice. Rareori s-a mers 
pe închiderea temporară a anumitor 
sectoare și linii tehnologice pînă_ la 
transpunerea în fapt, a recomandări
lor organului sanitar.

„Inspectoratul sanitar județean — 
ne-a confirmat dr Paul Costin, Ti
mișoara — s-a transformat, de la un 
timp, într-un organ cu puteri nelimi
tate din punct de vedere teoretic, dar 
cu posibilități minime ca acțiune 
practică". Considerată de pe această 
poziție, și activitatea sa a căpătat un 
caracter oarecum formal, de rezol
vare fictivă a deficiențelor pe li
nie de sănătate publică.

Este, fără îndoială, nevoie de ame
liorări și reglementări urgente în sis
temul de control sanitar, pentru 
înarmarea inspectoratelor sanitare cu 
instrumente eficiente de acțiune.

Varietate 
de sortimente 
in industria ' 
alimentară

Standul industriei alimentare 
din cadrul Expoziției „România 
1969“ prezintă industria alimen
tară corespunzător rolului și 
locului ce-1 ocupă în ansamblul 
economiei noastre.

îmbogățirea permanentă a 
gamei de bunuri alimentare se 
reflectă in toate sectoarele aces
tei industrii, care realizează în 
prezent mai mult de două 
cincimi din volumul producției 
bunurilor de larg consum. Creș
terea capacităților de producție, 
darea în exploatare a noilor u- 
nități și combinate de morărit și 
panificație, dotate cu linii tehno
logice moderne, permit realizarea 
a peste 450 de sorturi de produse 
de panificație ; diversitatea pas
telor făinoase, multe din ele ou 
adausuri ce le conferă o valoa
re nutritivă ridicată, asigură o 
varietate de preparate culinare.

în ajutorul gospodinelor, in
dustria alimentară produce 
semipreparate din foitaj, foi de 
plăcintă, rulouri, precum și pre
parate gata pregătite — plăcin
te cu carne, brinză sau cremă. 
„Pitic alb", „Pitic negru", „Des- 
pina", „Cotnari", alături de bis
cuiții zaharoși, de diferitele sor
timente de pișcoturi, sînt numai 
citeva din ultimele produse noi. 
Și tradiționalul cozonac se pro
duce în 25 de variante, între care 
panettonele, cu stafide, fructe 
confiate și rahat și lungă durată 
de conservare. Se produc, de 
asemenea, și sînt apreciate, 
blaturi de tort, simple și mar
morate, și creme („Cremtort") în 
pungi de polietilenă.

Conservele — de legume, 
fructe, carne și pește — ocupă, 
la rîndul lor, un loc important 
în activitatea industriei alimen
tare, fiind produse în 230 de 
sortimente. Cele realizate anul 
acesta se exportă în 30 de țări.

Lactatele și brînzeturile se bu
cură și ele de apreciere în rîn
dul consumatorilor. Amintim, 
dintre acestea, produse consa
crate cum sînt cașcavalurile de 
Dobrogea, Vrancea, Penteleu, a- 
fumat, îișor picant, brînza de 
burduf (fabricată din caș de oaie 
maturat), Cedar-ul, brînzeturile 
fermentate superioare, reco
mandate și in alimentația die
tetică, și brînzeturile moi — „Za
mora", „Italiană", „Postăvarul", 
„Alpina", precum și aperitivul 
„Turist" pentru excursii.

Produsele industriei alimenta
re sînt prezentate, atît în ca
drul expoziției, cît și în comerț, 
sub semnul exigenței pentru ca
litate, al preocupării pentru di
versificare și pentru a răspun
de prompt cerințelor consumato
rilor. (Publicitate)

Civilizația deservirii — notăm în
tr-un articol anterior privind sfera 
activității feroviare — pătrunde tot 
mai repede în- toate domeniile de 
activitate și calea ferată nu poate ră- 
mîne insensibilă la înnoiri și per
fecționări. în continuarea investiga
ției pe această temă, vrem să dis
cutăm despre serviciile comerțului 
în gări și în trenuri.

Să ne oprim, mai lntîi, în Gara 
de Nord. Alături de un restaurant 
care are ceea ce se cheamă ..față 
comercială", alături de magazinul de 
artizanat și de puținele automate, 
a răsărit un „Bufet-expres" (expres 
în ce ?), care practică, în realitate, 
cel mai periferic comerț. Renunțăm 
la a-1 mai descrie. Am mai făcut-o 
altă dată. Probabil că Inspecția sani
tară și conducerea gării s-au lăsat 
„impresionate" de argumentele I.H.R. 
„Lido" („Știm că nu-i prea bine or
ganizat, dar publicul solicită bufetul"). 
Care public? Chefliii care se adună 
aici din toate colțurile orașului? Co
merțul în Gara de Nord (dar nu nu
mai aici, și asupra acestui aspect vom 
reveni) simte organic nevoia unei re
profilări. Fie că pleacă, fie că vine, 
călătorul este întotdeauna grăbit. în
deobște, timpul lui este drămuit pînă 
la ultimul minut și comerțul trebuie 
(în fond, de aceea e comerț) să fie pri
mul care să-l înțeleagă. Or, în pre
zent, comerțul de aici nu se abate 
nici el de la „regula" generală, și 
cultivă fenomenul cozii pînă și la 
cumpărărea țigărilor. în locul unor 
chioșcuri, încărcate cu de toate ase
menea alimentarelor din cartiere, 
aici ar trebui să predomine servi
ciile automate sau. în orice caz, 
foarte bine organizate. Nu se prea 
găsesc însă nici de unele, nici de 
altele... >

Care este situația în celelalte 
gări ? Să fim drepți : rețeaua co
mercială are, în anumite locuri, cî- 
teva unități care se apropie de ceea 
ce am putea numi etalon (e vorba 
de restaurantele din Constanța, Bra
șov, Baia Mare), dar ele sînt atit .de 
puține, incit sînt pur și simplu „în
ghițite" de masa celor necorespun
zătoare. De ce ? în loc să fie pioni 
avansați ai alimentației publice (gara 
este doar una din principalele porți 
ale orașului), multe din bufetele și 
restaurantele gărilor — ca să nu 
spunem toate — au devenit adevă
rate „bombe", certate zdravăn cu igie
na, cu cel mai elementar spirit 
urban. Cităm, absolut la întîm
plare, citeva : Ploiești-Sud, Bu
zău, Focșani, Iași, Tr. Severin, Si
biu, Satu Mare, Tg. Jiu etc. Ne oprim 
aici întrucît fenomenul e atît de ge
neralizat îneît, orice altă alegere am 
face, nimeni nu ne va putea con
testa afirmația. Restaurantele din 
gări prezintă aproape invaria-

bil un aspect dezolant — muște, 
murdărie, preparate alimentare înve
chite. dubioase, sortiment sărac, cu 
excepția indivizilor în stare de ebrie
tate, singura „marfă" ce se poate găsi 
din abundență în acest „paradis uitat" 
al inspecțiilor sanitare, subiectul vecin 
în această pagină.

Revenim asupra ideii de „profil 
comercial". Ce trebuie să fie un 
bufet sau un restaurant amplasat în 
gară ? Un depozit de băuturi, o „ali
mentară" a orașului ? Nu, o unitate 
organizată, în primul rînd, pe con
sumul rapid, pe preparatele „la co
mandă", pe preparate transmisibile și 
în timpul călătoriei. O unitate care 
să pună la dispoziția călătorului 
multiple servicii — de la micul de
jun pînă la răcoritoare de sezon... 
Dacă asistăm la apariția unui feno
men de degradare a comerțului în 
gări — și, cum spuneam, fenomenul e 
izbitor — faptul nu trebuie să ne 
surprindă prea mult. Organizatorii 
comerțului — trusturile locale de a- 
limentație publică și uniunile jude
țene ale cooperativelor de consum (a- 
colo unde au unități) — „conduc" 
cu perseverență acest proces de de
gradare, sub privirile nepăsătoare 
ale consiliilor municipale și orășenești. 
„De ce să ne mai batem capul cu or
ganizarea restaurantelor, cu îmbu
nătățirea serviciilor lor?" — își spun 
ei. în numele acestei „concepții", spre 
restaurantele din gări se „pompează" 
mereu băuturi alcoolice, încit au de
venit adevărate cîrciumi, unde se 
poate bea la discreție nu numai ziua, 
ci și noaptea. O intervenție energică 
este absolut necesară. M.C.I., prin 
direcțiile comerciale ale consiliilor 
populare județene, ar trebui să re
vadă hotărît și cu promptitudine 
„conceptul" de restaurant de gară.

Șefii unor stații cu care am stat 
de vorbă făceau și următoarea re
marcă : „Călătorul nu știe că aceste 
restaurante nu ne aparțin. El a fost 
servit în gară și, dacă nu este mul
țumit, aruncă vina pe C.F.R.". Nu 
contestăm această observație. De ce 
însă — întrebăm atunci — comerțul 
patronat direct de către calea ferată, 
cel din trenuri, nu păstrează nici el 
curat obrazul C.F.R.-ului ? Cînd am 
adus în discuție această problemă, 
organele comerciale ale Ministerului 
Transporturilor — Direcția exploată
rii comerciale și întreprinderea de 
exploatare a vagoanelor de dormit 
și restaurante — au luat imediat în 
brațe greutățile obiective. „Știm, to
varășe, că pasagerii noștri sînt ne
mulțumiți. Ce putem face ? Este a 
realitate — pe drept cuvînt critica
bilă — că nu avem suficiente va
goane restaurant". E adevărat că lu
crurile stau, deocamdată, așa. E ade
vărat că, în ansamblul deservirii pu
blicului, aceste greutăți se resimt

Un element nou care se cristali
zează în următorul plan cincinal 
în domeniul producției de bu
nuri de consum — și la care 
mă refer în rîndurile de față 
— este solicitarea industriei casnice 
de a contribui atît la creșterea can
titativă a producției, cît și Ia diver
sificarea gamei de sortimente, la 
completarea produselor industriale 
cu obiecte lucrate manual — mai o- 
riginale datorită fanteziei creatorilor, 
specificului local, prelucrării tradi
țiilor folclorice ale diferitelor zone 
ale țării.

Sistemul muncii la domiciliu, apli
cat cu succes în cooperația meșteșu
gărească, poate constitui și în indus
tria ușoară o pîrghie însemnată de 
sporire a volumului și a.diversității 
bunurilor de consum. Demnă de sub
liniat este și însemnătatea socială a 
acestui sistem care valorifică cu 
excelente rezultate îndeosebi poten
țialul forței de muncă feminine dis
ponibil în unele județe, ca și îndemî- 
narea multor oameni vîrstnici sau a 
celor cu o capacitate de muncă mai 
redusă. El asigură realizarea unei 
producții suplimentare, îmbogățirea 
gamei sortimentelor de bunuri de 
consum și, totodată, creșterea venitu
rilor acestor persoane, ale familiilor 
lor.

Sistemul muncii la domiciliu pre
zintă însemnate avantaje și pentru e- 
conomia națională : fără cheltuieli de 
investiții pentru clădiri și utilaje, uti
lități etc., se poate realiza un spor 
de producție, în mod deosebit la sor
timentele de modă și de serie scurtă, 
care cer un mare volum de muncă 
manuală. Un exemplu este conclu
dent în acest sens : în timp ce la 
mănușile de serie mare, confecțio
nate mecanic, se realizează 5 pe-

rechi de om în 8 ore, la cele cusute 
manual se realizează numai 1,5 pe
rechi de om în 8 ore. De asemenea, 
la încălțămintea care se confecțio
nează din împletituri de piele, se 
consumă multă manoperă suplimen
tară în comparație cu încălțămintea 
confecționată din fețe obișnuite. 
Croirea fîșiilor din piele, împletirea, 
lipirea sau coaserea, precum și con
fecționarea propriu-zisă sînt opera
țiuni migăloase, care cer răbdare și 
mai ales ‘imp — un element foarte 
prețios în producția industrială afla
tă în permanentă luptă cu minutele. 
In schimb, prin produsele care în
corporează o cantitate de muncă 
mai mare se obține o valorificare 
superioară a materiei prime, respec
tivele sortimente fiind solicitate în 
mod deosebit la export.

Munca la domiciliu mai prezintă 
și alte avantaje economice : elibe
rează importante spații industriale 
și unele utilaje de mare productivi
tate, ocupate în prezent cu produse

care se pot efectua mult mai econo
mic prin munca manuală la domi
ciliu. în spațiile și cu utilajele rămase 
disponibile se pot realiza sortimente 
de mare serie, care să contribuie, în 
întreprinderile industriale de stat, la 
creșterea productivității muncii, la 
reducerea cheltuielilor de producție 
etc. în industria ușoară, munca la 
domiciliu permite o diversificare 
continuă a gamei de sortimente și 
prin folosirea unor resturi de par- 
tizi, a unor deșeuri, care nu pot fi 
valorificate superior în întreprin
deri

Din studiile ș! analizele efectuata 
în cadrul Ministerului Industriei U- 
șoare rezultă că sistemul muncii la 
domiciliu dă rezultate bune în spe
cial în sectorul pielărie-încălțăminte 
și al articolelor de marochinărie. în 
anul 1968 s-a realizat, prin acest sis
tem, o producție de 270 mii perechi 
mănuși cu detalii complexe și împle
tirea fețelor pentru 300 mii perechi 
de încălțăminte tip „Romarta", Pen-

tru anul 1969 se prevede extinderea 
muncii la domiciliu la sortimentele 
arătate, cît și la altele. Este un în
ceput bun, încurajator, care ne în
dreptățește să ne gîndim la extinde
rea acestui sistem și, în alte sectoare 
ale industriei ușoare. Căci, după pă
rerea noastră, în raport cu posibili
tățile pe care le oferă, el nu s-a a- 
plicat în suficientă măsură. Conside
răm că munca la domiciliu se poate 
extinde și Ia confecțiile textile cro
șetate, brodate, la acelea cu motive 
naționale etc., cît și la alte asemenea 
articole, solicitate pe piața internă 
și la export

Subliniind importanța economică 
și socială a muncii la domiciliu, Di
rectivele Congresului al X-lea pre
văd noi măsuri, în perioada care ur
mează, pentru extinderea acesteia. 
Ca urmare, în perioada 1971—1975 
M.I.U. a prevăzut executarea, prin 
munca Ia domiciliu, a circa 4 mili
oane perechi mănuși din piele, ceea 
ce reprezintă 23 la sută din producția

totală de mănuși a perioadei. Prin 
același sistem se preconizează reali
zarea împletiturilor pentru 500 mii 
perechi fețe de încălțăminte tip „Ro
marta". Aceasta permite economisi
rea unor importante fonduri de in
vestiții, pentru asemenea bunuri ne- 
maiprevăzîndu-se dezvoltarea capa
cităților de producție.

Extinderea muncii la domiciliu ne
cesită însă și rezolvarea unor pro
bleme de natură economico-organiza- 
torică. între acestea, socotim a se 
număra îmbunătățirea prețurilor de 
vînzare a produselor, în sensul ca a- 
cestea să devină mai accesibile unor 
mase largi de cumpărători, studiin- 
du-se posibilitatea stabilirii unor cote 
diferite de acumulare, care să stimu
leze desfacerea ; totodată se impune 
mai multă operativitate în stabilirea 
prețurilor la noile sortimente realiza
te pe această cale. în soluționarea a- 
cestor aspecte, ca și a altora, este ne
cesară o conlucrare mai strînsă a or
ganelor interesate, spre a se crea 
condițiile cele mai favorabile extin
derii în viitor a muncii la domiciliu. 
Cu atît mai mult cu cît recente acte 
normative au fixat condițiile muncii 
la domiciliu în cadrul întreprinderilor 
de industrie ușoară și acordă compe
tențe sporite M.I.U. în rezolvarea pro
blemelor legate de organizarea aces
tei activități, de modul de remunerare 
etc. S-au creat astfel condiții priel
nice pentru lărgirea gamei de sorti
mente ce pot fi realizate total sau 
parțial prin acest sistem și pentru 
îndeplinirea și pe această cale a pre
vederilor de sporire a producției bu
nurilor de consum destinate popu
lației.

Ing. Alex. PANAIT
director în Ministerul Industriei 
Ușoara

întrebarea pe care o punem vizează 
însă o problemă „fără greutăți" : 
de ce măcar bruma de comerț care 
se practică în trenuri nu e organi
zată cum trebuie ?

Să ne explicăm : oricît de puține 
vagoane restaurant ar fi, sînt totuși 
suficiente, după cite cunoaștem, ca 
măcar în trenurile de „rang supe
rior", care circulă pe distanțe lungi, 
să se asigure pentru public servirea 
unei mese calde in condiții civili
zate. Or, nici măcar la toate aceste 
trenuri nu sînt atașate asemenea va
goane ; acceleratul 815, de pildă, care 
circulă pe ruta Timișoara—Mangalia 
Nord — și nu este un exemplu 
singular — nu are vagon restau
rant.

Nu numai atît. C.F.R.-ul se joacă 
literalmente ,,de-a v-ați ascunselea" 
cu călătorii. Anunță în „mers" tre
nuri cu bufete sau vagoane restau
rant — pe care apoi le cauți degeaba. 
Am călătorit, în ziua de 5 septembrie, 
cu acceleratul 209 pe ruta București— 
Deva.

— Unde se află vagonul restau
rant ? — întrebăm conductorul.

— A fost oprit în București.
— De ce ?
— De unde vreți să știu eu ?
Am văzut mai sus ce nu oferă 

comerțul în tren. Să vedem ce oferă. 
Cu prilejul unei convorbiri la 
I.E.V.D.R., cu tovarășul Tudor Ște
fan, aflăm că, „în mod cert, în tre
nurile noastre, călătorii găsesc per
manent preparate proaspete (calde 
sau reci), băuturi — mai puțin din 
cele alcoolice și mai mult răcori
toare — prăjituri pregătite în uni
tățile proprii". Așa ar fi normal, așa 
am crezut și noi, dar — eternul „dar"
— am vrut să ne și convingem. 
Ne urcăm în rapidul 16 (în ziua de 
4 septembrie), de la Tr. Severin la 
București. Cerem apă minerală, „Nu 
servim decît cu vin". Cerem răco
ritoare — suc, citronadă, pepsi. „N-a
vem, le-am terminat". Cerem o ca
fea. „Nu vă putem servi. Noi nu 
pregătim cafele". Cerem atunci un 
coniac mare, o baterie de vin și chel
nerul se luminează la față : „Știam 
eu că mă încercați. Cum o să beți 
dv. răcoritoare !“...

...Schimbăm ruta șl batem la ușa 
comerțului într-un tren personal
— 3003 (București-Predeal). înainte 
de a pleca, asistăm, în gară, la pro
cesul de aprovizionare. Bufetierul 
scoate niște bani mototoliți și-i in
troduce repede în buzunarul unuia 
dintre „oamenii aprovizionării". Pe 
drum, mă dau bine pe lîngă bufe
tier și-i zic :

— Știi să ungi osia...1'
— Ce să fac, tovarășe, ca să mă 

aprovizioneze repede și să-mi dea 
marfă bună. Călătorii se uită chiorîș 
la mine dacă n-am cu ce să-i ser
vesc.

Dar marfă de bună calitate tot n-a 
primit. Sandvișurile nu le puteai 
consuma pentru simplul motiv că ris- 
cai să-ți rupi dinții în niște pietroaie 
numite chifle.

Renunțăm la alte exemplificări 
pentru a discuta o problemă de prin
cipiu. Comerțul feroviar și-a creat 
organismele sale proprii — pentru 
aprovizionare și prepararea produse
lor (I.E.V.D.R.). Dar și-a creat, fț.». 
dată cu aceasta, și deficiențele sș,.e 
propriii I.E.V.D.R.-ul aprovizionează 
toate trenurile pentru dus și întors 
cu „marfă proaspătă". Ce înseamnă 
însă dus și întors în cazul unor tre
nuri ? înseamnă, uneori, intervale de 
la o zi pînă la trei zile. Aici este 
„cuiul lui Pepelea". Sistemul de a- 
provizionare atît de „centralizat" 
obligă comerțul din trenuri să fie 
victima propriei sale organizări. Dacă 
într-un tren s-a terminat marfa, se 
trag obloanele. Oare nu există o so
luție mai simplă : aceea a colabo
rării comerțului feroviar cu alte uni
tăți aie comerțului? Este, totuși, clar 
că interesul bunei deserviri cere cu in
sistență simplificarea sistemului de 
aprovizionare : comerțul feroviar să 
aibă posibilitatea de a se mișca în 
voie pe piața neceferistă, aprovizio
narea să se facă în raport cu nece
sitățile și de la unitățile comerciale, 
și de la cele de alimentație publică 
din localitățile pe unde trec sau sta
ționează mai mult trenurile.

★
Aceste însemnări — alăturîndu-se 

celor anterioare — aduc în discuție 
măsuri despre care așteptăm să fim 
informați de către forurile de re
sort, spre a le putea comunica, la 
rîndul nostru, cititorilor.

Constantin PRIESCU

INAUGURAREA 
AEROGĂRII CLUJ

CLUJ (coresp. Scînteii). — 
Ieri a fost inaugurată noua 
aerogară a municipiului Cluj. 
Executată de un colectiv al în
treprinderii construcții speciale 
transporturi București și alte 
unități specializate, după un 
proiect al Institutului de pro
iectări transporturi, aerogara 
este compusă dintr-un complex 
de clădiri moderne. Pavilionul 
principal cuprinde un hol de 
primire, sală de așteptare, un 
salon oficial, bufet-bar, cameră 
pentru mamă și copil, telefoa
ne publice, birouri adminis
trative. La etaj se află 
părțile 'tehnice: centrul me
teorologic, centrul regional 
de dirijare a zborurilor, radio- 
telegrafie, serviciul de radio- 
telegraf, cabinet medical. In 
partea superioară a clădirii 
este amplasat turnul de diri
jare a zborurilor, instalații de 
radio-locație, care asigură 
securitatea zborurilor, instala
ții de înregistrare magnetică 
a convorbirilor de dirijare a 
zborurilor etc. Separat, se află 
clădiri anexe care asigură o 
bună desfășurare a activității 
pe aeroport.



Au mceput acfanarife general® 
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LA UZI HA „METALUL ROȘU" DIN CLUJ 
Dacă dezbaterea

CEA DE-A ll-A CONFERINȚĂ 

A ELECTRICIENILOR

Uzina „Metalul roșu" din Cluj se 
afirmă tot mai viguros ca o mare 
și puternică întreprindere industrială 
și a devenit principala unitate cons
tructoare de mașini a Ministerului 
Industriei Ușoare. în ultimii ani, aici 
au fost asimilate numeroase utilaje 
de înalt nivel tehnic. Profilul actual 
al uzinei cuprinde 6 grupe mari de 
utilaje, printre care instalații pentru 
tăbăcării, de transport intern, mașini 
de tricotat, instalații de aer condițio
nat și altele. în 8 luni, planul a fost 
îndeplinit și depășit la toți indica
torii, iar volumul exportului în acest 
an este mai mare de peste trei ori 
decît cel consemnat anul trecut

Relevînd aceste rezultate de pres
tigiu, precum și hotărîrea întregului 
colectiv al uzinei de a munci cu ab
negație și dăruire pentru îndeplinirea 
cu succes a planului pe ultimele 
luni din acest an și a sarcinilor ce-i 
revin în anul 1970, darea de seamă 
a comitetului de direcție a lăsat să 
se înțeleagă că toate problemele pot 
fi- soluționate, că activitatea acestei 
întreprinderi — cu mici excepții — 
nu ridică semne' de întrebare. Iată, 
însă, că unii vorbitori au început să 
pună... probleme. Practic, în pro
gramul de fabricație a utilajelor pe 
1970 sînt nominalizate doar 48 la sută 
din sarcinile de producție prevăzute. 
O atare situație, subliniau inginerul 
Gheorghe Chiorean, șeful serviciu
lui tehnic, și Emil Onaca, șeful ate
lierului de proiectare, va crea greu
tăți în realizarea exemplară a pla
nului. Mai întîi, nu se pot pregăti 
din timp condițiile tehnice necesare 
desfășurării judicioase a procesului 
de fabricație, este greu de asigurat 
decalajul între secții, precum și baza 
tehnico-matdrială a producției, în 
special la materiale din import. Apoi, 
nu se știe cum va decurge colabora
rea cu alte întreprinderi din țară, 
în realizarea unor piese și repere, 
absolut necesare producției uzinei 
clujene. Nu trebuie să ne mire că 
cei doi vorbitori au cerut Ministeru
lui Industriei Ușoare, forului de re
sort respectiv, să nominalizeze în cel 
mai scurt timp producția prevăzută 
pentru ca sarcinile din anul viitor să 
nu plutească, undeva, în generalități.

S-a adus în discuție și o altă pro
blemă. Inginerul Emil Oachiș, pre
ședintele comitetului de direcție 
al uzinei, a contestat doi indicatori 
de bază ai planului — și anume, pro
ductivitatea muncii care, conform 
sarcinii date de forul de resort, ur
mează să crească cu 26,3 la sută față 
de anul acesta, precum și nivelul ma
xim de cheltuieli la mia de 
lei producție marfă, ’ stabilit la 
665,8 lei. S-a afirmat că uzina 
n-ar avea posibilități reale de
cît pentru o creștere a productivității 
muncii de 6,5 la sută, iar cheltuielile 
maxime pentru 1 000 lei producție 
marfă nu pot fi reduse sud nivelul 
de 690 lei. De menționat, că acest 
„diferend" dintre forul de resort și 
conducerea uzinei durează de mai 
bine de două luni. „Oare de atunci și 
pînă acum — se întrebau, pe bună 
dreptate, tov. Gheorghe Giurgiu, se
cretar al Comitetului municipal Cluj 
al P.C.R., și alți vorbitori — nu a fost 
timp suficient pentru a se pune de 
acord nivelul acestor indicatori ? Nu 
se puteau face calcule exacte, în acest 
sens, ținînd seama de capacitățile 
noi de producție ce urmează a intra 
în funcțiune, de cele existente, de 
potențialul tehnic, uman și material 
al uzinei 7 Ori există o bază reală 
pentru fixarea unor indicatori mo
bilizatori de plan — și atunci con
ducerea întreprinderii trebuie să or
ganizeze astfel producția și munca 
pentru a-i realiza exemplar, ori co
mitetul de direcție are dreptate și 
nu dorește să se... amețească cu apă 
de trandafiri".

Toți ochii erau îndreptați spre re
prezentantul ministerului, tovarășa 
Diaconescu, director general adjunct 
în acest for de resort. Era de aștep
tat să ia cuvîntul pentru a clarifica 
problemele ; nu a făcut acest lucru, 
mărginindu-se doar să le noteze în 
carnet. Poate nici nu era în măsură 
să ia cuvîntul. întrucît nu răspunde 
de' acest sector. Atunci de ce a ve
nit ? Și nu e pentru prima oară cînd 
lucrurile se petrec așa. La ședința 
comitetului de direcție din luna iu
lie, ca delegat al ministerului a fost 
trimis un director general al unei 
alte direcții decît cea care răspunde 
de uzina „Metalul Roșu". De ce ? 
Numai așa, pentru a arăta că... to
varășii cu funcții de răspundere din 
minister „fac teren" ?

Nu se poate, trece cu vederea — 
și această chestiune merită o mai pro
fundă analiză — dacă nu cumva 
comitetul de direcție al uzinei oco-, 
lește neajunsurile și nu ia toate mă
surile pentru ca rezervele interne 
ale producției să fie din plin fructi
ficate. Anumite indicii există în acest 
sens. Procentul de pierderi din fon
dul de timp este în creștere în al 
doilea trimestru, față de primul tri
mestru, datorită absențelor nemoti
vate, a învoirilor, a concediilor fără 
plată. în primul semestru al anului 
s-au irosit din această cauză o pro

eimostmtă
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ducție de zeci și sute de mii de lei. 
„Conducerea uzinei — sublinia Au
rel Pătraș, președintele comitetului 
sindicatului — a cerut aprobări pen
tru a se presta 12 000 ore suplimen
tare. Eu zic că putem acoperi aceste 
ore prin rezervele interne, insufi
cient valorificate, printr-o exigență 
sporită la acordarea învoirilor și 
concediilor, la fixarea normelor de 
muncă. Trebuie să punem capăt 
trambalărilor de colo-colo și pier
derii de timp din cauza plimbăreți
lor prin uzină. Și, apoi să nu 
uităm că din cauza slabei asistențe 
tehnice randamentul muncii în schim
burile II și III este foarte scăzut". 
Iată și o altă părere: „Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri, cu privire la reglementa
rea timpului de lucru și întărirea 
disciplinei în muncă nu este întoc
mai respectată, observa inginerul 
Viorel Gaghi, de la montaj. împo
triva chiulului și a lucrului de mîn- 
tuială trebuie să luptăm cu energie".

Muncitorul Viorel Fărcaș, de la 
sectorul de prelucrări mecanice, și 
alții s-au referit — în continuarea 
dezbaterilor — la deficiențele ce 
persistă în aprovizionarea locurilor 
de muncă cu scule și dispozitive, cu 
pietre de polizor. „Pentru a ascuți 
un cuțit, pentru a face un filet tre
buie să stai la coadă, preciza vor
bitorul. Sîntem dotați cu electrocare 
dar, uneori, acestora le lipsesc acu
mulatorii. Același lucru se întîm- 
plă și cu aprovizionarea cu unele 
materiale foarte mult utilizate, cum 
este oxigenul".

Desigur, nu pot fi cu nimic mini
malizate meritele organizației de 
partid, ale conducerii uzinei și comi
tetului sindicatului, .mai ales în do
meniul creșterii cadrelor de munci
tori calificați, de care uzina are

AGRICOLĂ DE TOAMNĂ
sofcită din plin hărnicia

și priceperea lucrătorilor ogoarelor
Toamna este anotimpul care mar-. 

chează împlinirea unui an agricol și 
începutul altuia. Este perioada de 
interferență a recoltelor, de azi și de 
mîine, de suprapunere a numeroase 
lucrări urgente în agricultură. Mai 
mult ca oricînd, anul acesta, din cau- 

Iza întîrzierii vegetației, recoltatul 
multor culturi are loc aproape con
comitent. La floarea-soarelui, care 
ocupă mari suprafețe îndeosebi în su
dul țării, el se suprapune, în prezent, 
cu strînsul porumbului, legumelor și 
altor culturi. Peste cîteva zile va în
cepe din plin însămînțarea griului.

Intensificarea acestor lucrări, fo
losirea -judicioasă a mijlbacelor me
canice și de transport, a forței de 
muncă constituie sarcini de însem
nătate majoră în actuala perioadă. 
Datele centralizate la Consiliul Su
perior al Agriculturii arată că ritmul 
muncilor agricole de sezon s-a ac
centuat. Atît în întreprinderile agri
cole de stat, cît și în cooperativele 
agricole, pînă în ziua de 11 septem
brie, recoltarea florii-soarelui s-a 
efectuat în proporție de 31 la sută, 
în cooperativele agricole din jude
țele Brăila, Ilfov și Ialomița realiză
rile sînt mai mari, fiind cuprinse în
tre 66—83 la sută. Dar, în condiții 
asemănătoare, între județe și unități 

I agricole vecine, rezultatele sînt mult 
diferite. în județele Buzău, Dolj, Ga
lați, Prahova și Teleorman, recolta
tul la floarea-soarelui s-a efectuat 
în proporție de 24—30 la sută, ceea 
ce reprezintă puțin față de posibili
tăți.

Cauzele acestor întîrzieri nu se 
rezumă la întîrzierea vegetației, așa 
cum caută să justifice unii specia
liști ; mult mai adesea se constată 
deficiențele în organizarea muncii, în 

I activitatea de îndrumare și control.
Pe alocuri se observă o atitudine de 
resemnare față de întîrzierea vegeta
ției, în loc să se acționeze cu promp
titudine pentru a se grăbi procesul 
de maturare al capitalelor de floa
rea-soarelui prin simpla lor răsucire 
sau tăiere. Este o operație simplă, 
care nu necesită decît spirit de iniția
tivă și, desigur, brațe de muncă judi
cios folosite.

Zilele și orei» cîștigate prin orga- 

9

atîta nevoie în această perioadă de 
dezvoltare a ei. Au fost recrutați 
487 elevi ucenici, care se califică la 
locul de muncă și prin cursuri de 
scurtă durată. Este în curs de orga
nizare un alt ciclu similar pentru 
220 de ucenici. Aceștia trebuie să 
fie repartizați, însă, pe lîngă mun
citorii cu calificarea cea mai înaltă, 
pentru a pătrunde mai repede în 
„tainele" meseriei și a-și forma de
prinderi solide, corespunzător orga
nizării și bune! desfășurări a proce
sului de producție

Dat fiind volumul ridicat al pro
ducției ce trebuie realizat în trimes
trul IV și în anul viitor, numeroși 
participant la dezbateri au insistat 
asupra accelerării ritmului constiuc- 
ției noilor spații productive. Mutarea 
în aceste spații trebuie să se facă 
operativ, din mers, pe baza unui plan 
bine conceput, pentru a nu stînjeni 
producția. La instalarea utilajelor 
trebuie să se țină seamă de fluxul 
tehnologic al fabricației, de necesi
tatea organizării judicioase a produc
ției și a muncii.

Adunarea reprezentanților salaria- 
ților de la uzina „Metalul Roșu" a 
aprobat un plan de măsuri cuprin
zător, cu date și responsabilități pre
cise, angajîndu-se să realizeze 10 ti
puri de utilaje în condiții competi
tive cu cele fabricate pe plan mon
dial, să reducă în 1970 cheltuielile la 
mia de lei producție-marfă cu 2,3 la 
sută, în comparație cu nivelul atins 
în 1969, să diminueze consumul de 
metal pe tona de utilaj cu 6,1 la sută, 
în suspensie a rămas, însă, problema 
unor indicatori de plan, a sprijinu
lui ce trebuie acordat de forul de 
resort din Ministerul Industriei 
Ușoare.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

© ESTE IMPERIOS NECESARĂ ORGANIZAREA EXEMPLARĂ 
A MUNCII ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE PENTRU INTEN
SIFICAREA RECOLTATULUI © SĂ FIE APLICATE, ÎN MOD 
DIFERENȚIAT, RECOMANDĂRILE CONSFĂTUIRII CONSA
CRATE CULTURII GRIULUI © GOLURILE DIN BALANȚA 
FURAJELOR POT FI UMPLUTE CU MILIOANELE DE TONE 

DE TULPINI SUCULENTE ALE PORUMBULUI

nizarea exemplară a recoltatului la 
toate culturile pot fi de mare folos, 
deoarece se evită nu numai pierde
rile de produse, ci se previrfe și su
prapunerea cu alte lucrări. în afara 
avantajelor de moment, poate rezulta 
un cîștig substanțial prin faptul că 
terenurile eliberate mai devreme se 
pot pregăti în condiții corespunzătoa
re pentru însămînțarea griului.

în structura producției întreprin
derilor agricole de stat și a coopera
tivelor agricole, o mare pondere are 
porumbul. Recoltatul, transportai și 
depozitatul în condiții corespunză
toare a acestei prețioase culturi, e- 
vitarea oricărei risipe este în intere
sul fiecărei unități agricole, al econo
miei naționale. în județele situate 
în sudul țării, precum și în alte zone, 
culesul porumbului se desfășoară cu 
intensitate crescîndă. Pînă în ziua de 
11 septembrie s-au recoltat 9 la sută 
din suprafețe în întreprinderile agri
cole de stat și 7 la sută în coope
rativele agricole. Condițiile specifice 
acestui an impun să se treacă cu 
toate forțele la recoltat în zone mai 
largi, astfel ca această lucrare să 
nu întîrzie nici o zi în lanurile unde 
s-a ajuns la stadiul de coacere a- 
decvat.

O acțiune de amploare și în ace
lași timp urgentă, care nu poartă pe
cetea obișnuinței, este recoltarea 
știuletilor de porumb în faza de coa
cere „în pîrgă", concomitent cu în- 
silozarea tulpinilor în stare suculen
tă. Această importantă lucrare con
tinuă să fie tergiversată, deși prin 
recoltarea știuleților și însilozarea 
tulpinilor, care conțin 40 la sută din 
valoarea nutritivă a' întregii plante 
de porumb, se pot acoperi mai deplin

!n zilele de 23—26 septem
brie a.c. se vor desfășura la 
Universitatea din București lu
crările celei de-a ll-a Confe
rințe a electricienilor.

Conferința, organizată de 
Consiliul Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de

ADMITEREA IN INVĂTĂMÎNTDL P0ST-LICEA1 
K CONSTRUCȚII $1 ARHITECTURĂ• »

Intre 23—30 septembrie va 
avea loc concursul de admitere 
la școala de specializare post- 
liceală de construcții și arhitec
tură din București. Se pot pre
zenta la înscriere absolvenți ai 
liceului — cu sau fără diplomă 
de bacalaureat — precum și ab
solvenți ai școlilor medii, indife
rent de vîrstă. înscrierile se fac 
pînă la 22 septembrie, ora 22,00. 
Concursul va consta din probe 
(lucrări grafice) de aptitudini, 
examene scrise sau orale la ma
tematică, fizică, chimie.

în anul școlar 1969—1970, 

Pregătirea terenului pentru semănatul griului la C.A.P. Bratovoiești, județul 
Dolj

necesitățile de hrană ale animalelor,, 
creîndu-se și rezerve de furaje 
însilozate. Pînă la 11 septembrie, 
în cooperativele agricole, din 165 300 
ha prevăzute a fi recoltate în acest 
mod, s-au realizat numai 20 000 ha. 
Pentru intensificarea acestei acțiuni 
de mare interes economic se impu
ne ca organele agricole să depă
șească stadiul transmiterii de in
dicații tehnice și să ia măsuri 
concrete de organizare a lucrărilor, 
în așa fel îneît sarcinile stabilite să 
fie realizate integrai. în ultimul timp 
au fost alcătuite multe planuri de 
măsuri și proiecte privind dezvolta
rea zootehniei. Modul cel mai efici
ent de a contribui la realizarea aces
tora este impulsionarea strîngerii și 
depozitării fără pierderi a tuturor 
resurselor de furaje.

Ținînd seama de volumul mare al 
lucrărilor de sezon, de urgența și în
semnătatea lor este nevoie să se co
releze mai judicios eforturile mem
brilor cooperativelor agricole cu 
cele ale tractoriștilor din secțiile 
pentru mecanizarea agriculturii, pen
tru utilizarea cu maximum de randa
ment a tractoarelor, a mașinilor și 
mijloacelor de transport Necesitatea 
acestor măsuri corelative, a organiză
rii temeinice a muncii reiese cu preg
nanță dacă luăm în considerație că 
volumul producției principale și se
cundare care trebuie recoltată și 
transportată în această toamnă însu
mează zeci de milioane de tone. 
O bună parte a acestor pro
duse o reprezintă cartofii, sfecla de 
zahăr, legumele, fructele, strugurii 
etc. care necesită o maximă aten
ție pentru prevenirea deprecierilor 
calitative.

Mașini și Ministerul Energiei 
Electrice, va prilejui un inte
resant schimb de idei, bucu- 
rîndu-se de o largă partici
pare a unor specialiști din 
țară și de peste hotare.

Deschiderea Conferinței va 
avea loc în aula mare a Uni
versității, la orele 10.

școala va funcționa cu următoa
rele specialități: arhitectură și 
sistematizări; arhitectură de in
terioare, mobilier și decorați uni ; 
construcții civile și industriale; 
instalații tehnico-sanitare, încăl
ziri centrale și ventilații; devize 
și măsurători în construcții; to
pografie în construcții și sistema
tizare ; laborator în construcții și 
materiale de construcții.

înscrierile se fgc la sediul școlii 
din str. Occidentului nr. 12, sec
tor 8, de unde pot fi obținute și 
alte relații în legătură cu admite
rea.

Toamna este timpul cînd se pun 
bazele viitoarei recolte de grîu și 
alte culturi. Pozitiv este faptul că în 
multe unități recomandările consfă
tuirii consacrate culturii griului au 
fost adaptate condițiilor locale, spe
cifice. Aplicarea acestor recomandări, 
precum și a propriei experiențe, au 
contribuit ca un șir de cooperative 
agricole din județele Ialomița, Galați, 
Buzău, Teleorman, Constanța ș.a. să 
se afle într-un stadiu avansat de 
pregătire pentru însămînțări. Există 
însă serioase rămîneri în urmă la 
pregătirea terenului — lucrare care 
s-a efectuat în proporție de numai 
2—3 Ia sută în județele Cluj, Caraș- 
Severin, Sibiu, ^Dîmbovița și altele. 
Or, tocmai în aceste județe condițiile 
climatice impun ca însămînțările de 
toamnă să înceapă mai devreme, 
pentru a se putea încheia cel mai 
tîrziu pînă la 15—20 octombrie, în 
limitele optime recomandatei

Producția de grîu este condiționa
tă' în foarte mare măsură de calita
tea semințelor. Din analiza datelor 
privind situația semințelor reiese că, 
anul acesta, s-a acordat o mai mare 
atenție verificării calității prin la
boratoarele pentru controlul semin
țelor. Datele înscrise în buletinele de 
analiză arată că valoarea calitativă 
a semințelor trimise de unele coo
perative agricole este mai redusă, 
nu oferă garanția că dintr-un bob 
vor ieși „o mie". Astfel de cazuri au 
fost semnalate în județul Cluj, unde 
nu numai calitatea, ci pe alocuri și 
cantitatea de sămînță este insufici
entă. Cum este posibil să se porneas
că Ia semănat fără semințe ?

Recolta de azi și recolta anului vii
tor. cantitatea și calitatea producți
ei depind în cel mai înalt grad de 
modul cum organele și organizațiile 
de partid, organele agricole vor ac
ționa pentru ca hărnicia și pricepe
rea țărănimii cooperatiste, a meca
nizatorilor din întreprinderile agri
cole de stat și întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii să se ma
nifeste cu toată plenitudinea, cu în
treaga forță creatoare.

ECOURI LA ARTICOLUL:

„Răspunderii materiale 
o definire riguroasă, 
un cadru legal!"

VALOAREA DE NECONTESTAT
A MĂSURILOR PREVENTIVE

O regulă de fier a activității ges
tionare și de gospodărire a fondu
rilor materiale și bănești este a- 
ceasta : eforturile să fie concen
trate cu prioritate spre prevenirea 
abaterilor și a neajunsurilor și, 
nicidecum, spre sesizarea acestora, 
după ce ele s-au produs. Și aceasta 
este lesne de realizat, dacă ținem 
seama că multe deficiențe consti
tuie abateri evidente — ușor de 
evitat. Cu o condiție, însă, și anu
me : controlul financiar preventiv 
să funcționeze ca un mecanism de 
mare precizie, prompt, intransigent 
și, mai ales, nepărtinitor. Era oare 
greu să se sesizeze că, în semestrul 
I a.c., în cadrul unităților Ministe
rului Energiei Electrice s-au efec
tuat plăți nelegale de salarii și, 
alte drepturi de personal în sumă 
de peste 600 000 lei ? Asemenea 
daune aduse avutului statului au 
fost depistate și în cazul întreprin
derii 8 construcții-montaj, între
prinderii 3 izolații sau Combina
tul de cauciuc Jilava — toate din 
București, întreprinderii forestiere 
Beiuș sau I.C.F. Caransebeș.

Deci, maximă operativitate !n 
deplasarea centrului de greutate — 
în ansamblul activității de con
trol — de la controlul financiar ul
terior Ia cel preventiv. Controlul fi
nanciar preventiv trebuie, însă, să 
se debaraseze de formalism și su
perficialitate, să fie competent, o- 
biectiv, continuu, să fie exercitat 
de cadre cinstite și sincere ; pe mă
sura necesităților, el trebuie să se 
bazeze pe o verificare faptică, pe

EXISTA Șl 0 IERARHIE
A RESPONSABILITĂȚII

Sînt întru totul de acord cu pă
rerea exprimată în ziarul „Scîn- 
teia" că a venit timpul ca respon
sabilitatea materială să nu mai ac
ționeze invers proporțional cu 
funcția și mărimea pagubei aduse 
statului, adică, acele cadre — in
diferent ce muncă de răspundere 
au — care provoacă daune, printr-o 
decizie eronată, insuficient, gîndită, 
întemeiată pe considerente pripite 
ori superficiale, trebuie să plă
tească pentru faptele lor.

La Combinatul de zahăr și ulei 
„Oltenia" de la Podari, împreună 
cu cadrele de control financiar ale 
combinatului, ș-au depistat mari 
lipsuri în gestiunea materialelor și 
produselor finite — ulei, zahăr, am
balaje și saci. Direcția generală de 
resort din Ministerul Industriei A- 
fimentare — informată la timpul 
potrivit asupra pagubelor descope
rite — a cercetat faptele prin orga
nele sale de specialitate și a ajuns 
la concluzia că lipsa uleiului, în 
valoare de aproape 2 milioane lei, 
se datora gravelor neajunsuri 
care au existat in organizarea e- 
videnței primare a activității de 
control a combinatului. La reco
mandarea organelor de specialitate, 
conducerea întreprinderii din Po
dari a aplicat sancțiuni acelor sala- 
riați care s-au făcut vinovați de 
raportări ireale, care întrețineau 
dezordinea și frauda în evidențele 
gestionare și însăși în gestiunile 
respective.

Dar numai cei cîțiva salariați de 
la serviciul producție sau de la de
pozitul de produse finite erau sin
gurii răspunzători de aceste nere
guli ? Categoric nu I Pentru dezor
dinea care stăruia în evidența pri
mară și contabilă a combinatului —

CONSECINȚE
REGLEMENTĂRI

Personal, socotesc că problema 
răspunderii materiale este aborda
tă de suficiente acte normative. 
Astfel, pentru precizarea răspunde
rii gestionarilor de bunuri materi
ale s-a emis regulamentul aprobat 
prin H.C.M. 463/1960 ; pentru casier' 
— R.O.C. nr. 859, iar pentru ambele 
categorii de salariați — H.C.M 
1918. H.C.M. 941/1959 tratează, de 
asemenea, unele probleme ale răs
punderii materiale. Deci, nu in 
strucțiunile lipsesc, ci mai degrabă 
o anumită limpezime a lor : nu re
glementările sînt insuficiente, ci 
spiritul de răspundere al celor care 
nu vor să Ie aplice !

Un al doilea aspect al problemei 
în discuție, se referă la modul de
fectuos în care sint verificate ca
drele ce gospodăresc într-un fel 
sau altul patrimoniul statului. Este 
un fapt stabilit prin lege că anga- 
jațiî care au ca atribuțiuni princi
pale de serviciu primirea și elibe
rarea de bunuri materiale să fie 
verificați de către organele în 
drept, din punct de vedere al cins
tei și corectitudinii. Perfect normal! 
De ce, însă, nu se prevede prin 
lege să se procedeze așa și cu 
„șefii" lor ? Cunosc multe cazuri 
cînd șefii unor servicii de apro
vizionare, desfacere sau de altă 

consultarea unor documentații, pe 
efectuarea de calcule. Eficiența lui 
este strîns legată și de gradul ridi
cat de independență, care să-i per
mită semnalarea fără rezerve și 
„retușuri" a deficiențelor și, mai 
ales, luarea sau propunerea neîntâr
ziată a măsurilor ferme de sancțio
nare materială. Prin îndeplinirea 
cumulativă a acestor condiții, va 
putea fi aplicată, în întreaga eco
nomie și la toate nivelurile, una 
din indicațiile de cea mai mare 
însemnătate date de partid și de 
stat, potrivit căreia cine conduce 
trebuie să și răspundă de irosirea 
avutului obștesc.

Nuclee de avangardă ale activi
tății perfecționate de prevenire a 
daunelor au luat ființă, experi
mental, în 10 mari unități econo
mice din diverse ramuri. Rezulta
tele obținute sînt concludente : 
numai în 7 luni din acest an s-au 
preîntimpinat importante irrjobili- 
zări de fonduri prin aprovizionări 
peste necesar, efectuarea unor chel
tuieli neeconomicoase sau a unor 
plăți nelegale care angajau 231 mi
lioane lei. De asemenea, în aceeași 
perioadă, în unitățile respective 
stocurile supranormative s-au di
minuat cu 62 milioane lei. Impor
tant este ca, la toate nivelurile, 
controlul preventiv să contribuie 
în mod decisiv la prevenirea nea
junsurilor de ordin financiar.

Aurel BADEA
controlor revizor general adjunct 
în Ministerul Finanțelor

elementul favorizant al prejudiciu
lui material adus avutului obștesc 
— se face vinovat, în primul rînd, 
contabilul șef. Acest lucru îl cu
noștea și îl știa prea bine conduce
rea direcției generale de resort 
Cînd a recomandat sancțiuni pentru 
ceilalți, subit a „uitat" să amin
tească și de contabilul șef, justifi- 
cînd că deficiențele constatate pri
vesc exclusiv serviciile tehnice ale 
acestei întreprinderi.

O turnură asemănătoare a luat-o 
și rezolvarea cazului care se re
feră la cele peste 700 000 lei pagubă 
descoperită în‘ gestiunea zahărului 
tos. Forul de resort a recomandat 
conducerii combinatului o soluție 
foarte vagă : să se sesizeze orga
nele de anchetă penală, conduce
rea combinatului să se constituie 
parte civilă, fără a indica pe cei 
răspunzători de apariția și tolera
rea daunei respective Despre res
ponsabilitatea conducerii combina
tului nu s-a suflat nici o vorbă. 
Aceasta a sesizat procuratura, dar 
a „omis" să se constituie parte ci
vilă. _ Iar dosarul respectiv stă... 
descliis de un an 1

Evident, nimeni nu poate absolvi 
de răspundere materială pe direc
torul combinatului, pe contabilul 
șef, pe toți acei care au provo
cat, au tolerat și au mușamalizat 
daunele de zeci și sute de mii de 
lei. Să plătească din propriul bu
zunar și să suporte sancțiuni pe
nale toți factorii implicați in a- 
ceastă chestiune, indiferent de 
funcția ce o au. Așa este drept ! 
Așa o cer legile țării, ale echității 
socialiste.

Vlăduț PAULINI
directorul Direcției teritorial» 
de revizie și control Craiova

ME UNEI 
IMPERFECTE

natură, care au în subordine gestio
nari, nu îndeplinesc această ele
mentară condiție socială de a fi 
cinstit și corect. Deci, se pretinde 
ca gestionarul să fie cinstit, dar 
șeful lui poate fi și un delapidator. 
Neglijîndu-se această îndatorire e- 
sențială, s-a ajuns pînă acolo îneît 
unele conduceri de unități au pro
movat în astfel de posturi oameni 
care au păgubit chiar unitățile res
pective. O soluție urgentă de 
remediere cred că ar fi aceasta : 
toți șefii de compartimente care 
au în subordine gestionari, de orice 
fel, sau care prin natura muncii 
lor au înrîurire asupra bunurilor 
întreprinderilor și, deci, a avuției 
naționale, obligatoriu să îndepli
nească elementara condiție de a nu 
fi cunoscuți la... miliție, de a nu ti
vea caziere. De la sine se înțelege 
că cei care în prezent dețin astfel 
de funcții și au antecedente penale 
trebuie scoși din muncă fără nici 
o întîrziere și trecuți în funcții care 
nu vin în contact direct cu patrimo
niul întreprinderii, al economiei 
naționale.

Ion R. VASILE,
șeful serviciului financiar — 
Fabrica „Stăruința" 
din București

f
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nu poate

NICOLAE DRAGOȘ : Suita de 
interviuri pe care o intenționăm 
și la care ați fost de acord să 
participați își propune — așa 
cum am mai spus — să aducă 
spre cunoaștere publică puncte
le de vedere ale unora dintre 
creatorii noștri de prestigiu, a 
atitudinii și concepțiilor lor cu 
privire la probleme cardinale ale 
creației artistice. Care sint, 
după opinia dv., trăsăturile defi
nitorii ale literaturii 
sfert de veac ?

EUGEN BARBU : Pentru 
teratura acestor 25 de ani 
fi despărțită în felii și nu vă voi 
vorbi despre acest lucru numai ca 
prozator. Activități paralele îmi dau 
dreptul de a aborda și alte genuri. 
Au existat desigur faze literare, e- 
pocl, de-acum clasificate, dar autorii 
nu pot fi împărțiți în categorii.

Important mi se pare că în 25 da 
ani de literatură socialistă am pu
tut să Încorporăm sub același steag 
pe toți creatorii de autentică valoa
re. O literatură nu se poate despărți 
decît de operele necinstite, scrise 
prost, nu de autori care au folosit 
un anume procedeu literar. Ceea 
ce rămîne, ceea ce dă soliditate 
peisajului literar sînt cîteva ope
re care au supraviețuit și dog
maticilor de ieri și vor supraviețui 
și trecătorilor „impresionlști" de azi 
— cîți or fi fiind — care se hrănesc 
doar cu trimiteri la autori de ulti
mă oră. Operele nu au nevoie de 
prăjini de sprijin, de articole festi
ve, explicative, de teorii. Nici o car
te mare nu intră în istoria literară 
cu cartea de vizită în față. Ea este 
primită sau infirmată de public. Vre
mea, iată marele judecător 1 Cum aș 
defini eu literatura acestor ultimi 25 
de ani ? Ca pe o perioadă lungă de 
acumulări literare. Cred că nu am 
citit încă prima pagină din romanul 
pe care-1 visez despre această epocă.

Va trebui să reconsiderăm toate 
paginile noastre vechi, va trebui să 
fim sinceri, deschiși, va trebui ca 
toate cărțile noastre să fie tot atî
tea zguduitoare mărturii despre o e- 
pocă, ea însăși zguduitoare, plină de 
fapte mari, eroice, de erori și de spe
ranțe. Cine nu vrea să facă lucrul 
ăsta este pierdut și ca scriitor și ca 
om. A confecționa, chiar lucruri ne- 
contingente cu realitatea, numai pen
tru a fi interesant, înseamnă a că
dea în vechi greșeli în care am că
zut și unii dintre noi. E vremea unei 
6incere confruntări.

N. D. : Unul din imperativele 
literaturii este acela de a se si
tua în contemporaneitate, in ac
tualitate. Cum apreciați gradul 
de receptivitate al creatorului la 
exigențele contemporaneității ?

E. B. : Termenul ăsta contempora
neitate ne-a jucat cîndva, fiind gre
șit Înțeles, destule feste. E un cu- 
vînt care deconcertează cînd nu e 
bine definit. Mulți dintre redactori 
înțeleg prin el : festiv, roz, con
structiv, să placă, tovarășe, să fie așa 
cum trebuie.

N. D. : Sper că nu suspectați 
sensul lui din întrebare de o a- 
semenea „tentație" ?

E. B. : Desigur, nu. Doream doar 
să spun că eâi refuz aceste sensuri 
învechite care se dădeau de către u- 
nii cuvîntului contemporaneitate. Con
temporaneitatea unei opere o înțeleg 
ca o reflectare a realităților unei so
cietăți, ale unui popor așa cum se 
înfățișează ele la un moment dat, 
a spiritului unei epoci. Contempora
neitatea unei opere depinde de pu
terea de a cuprinde în sine spiritul 
epocii. Contemporaneitatea creației 
unui autor din România de azi nu 
poate fi înțeleasă decît în relație 
directă, intimă cu contemporaneita
tea socialistă a țării. A fi’prin scri
sul tău contemporan cu țara este un 
ideal. artistic pe care merită să ți-1 
propui ca scriitor. La o asemenea 
contemporaneitate ne îndeamnă cele 
spuse la Congres de tovarășul 
Ceaușescu, care cerea creatorilor să 
Înfățișeze viața așa cum e, cu lumi
nile și umbrele ei, cu sensul ei ori
entat către progres. Vreau si. spun, 
in ceea ce scriu, adevărul și nu
mai adevărul, ăsta trebuie să fie 
sensul cuvîntului contemporanei
tate, Indiferent dacă acest ade
văr ar putea supăra pe retrograzi,pe 
dogmatici ca și 
de 
Ce 
Trebuie

ultimului

i pe unii amatori 
„superrafinamente estetice", 

trebuie făcut mai întîi ? 
convinși redactorii de 

carte că epoca poleirii s-a terminat 
cu desăvîrșire, că și în meseria a- 
ceasta trebuie instituit un control de 
calitate ca în orice uzină, trebuie o- 
prită avalanșa de impostură spre a- 
cest teritoriu în care nu se cer certifi
cate de studii dar care are și el le
gile lui. Trebuie să fie înlocuită su
ficiența și amabilitatea criticilor cu 
exigența critică, să se întroneze cli
matul competitiv al valorilor auten
tice. O altfel de atitudine ar dăuna 
literaturii noastre.

N. D. : Literatura, proza cu 
deosebire trebuie să fie reflexe 
specifice ale realității, ale socia
lului. O evadare din zonele so
cialului se poate solda cu ne- 
împliniri artistice dar și cu o 
renunțare la misiunea socială a 
artistului.

E. B. : Misiunea socială a artistu
lui. Mi se pare că ați spus ceva foar
te Important. Ceva despre care u- 
nii par a nu prea mai vorbi din- 
tr-o jenă inexplicabilă. Sigur că Ho
mer atunci cind își alcătuia operele 
sale nemuritoare credea că face 
ceva pentru omenire, cum va 
fi crezut și Dante și Shakespeare 
și Eminescu. Ei, cu toții, visau să-1 
schimbe pe om, să-1 imblînzească 
prin frumusețe, să-i înmoaie sufle
tul, să-1 determine să viseze. Ei nu 
erau pedagogi, pentru că literatura 
pedagogică este lamentabilă și sub- 
artistică, ei foloseau o armă superi
oară : arta care nu dă cu bățul, ci 
aduce lacrima sub pleoapă. Acest 
ideal umanist a fost înlocuit de ci
nici cu cerința teribilistă de a în
grozi, de a irita, de a lovi, de a pro
duce surprize. Cred că nu puteam să 
rămînem la formulele vechi ale lite
raturii și nu condamn nici o inovație. 
Inovațiile sînt binevenite. Dar numai 
cind mișcă porți încuiate, cind des
chid drumuri noi. însă prea geme lu
mea de „inovatori", de „profeți". 
Mi-este greu să cred că se poate citi 
ceva nou la fiecare 24 de ore. Mi-este 
imposibil să cred că gîndirea ome
nească este atît de zglobie și de ires
ponsabilă. Detest escrocheria, reaua 
credință, luarea ochilor. Sigur că și
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rerea mea, ca în acest scop să se 
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ce constă, d.upă păre- 
in mod practic „solu- 
diferențiată'1 a proble-

eu cred ca și dv. că nu există lite
ratură in afara socialului. Asta nu 
înseamnă că disprețuiesc pînă la ex
clusivism acea artă minoră, ieșită din 
fantezie pură și imaginație. Nu, asta 
ar fi un mare păcat Vreau numai să 
păstrăm proporțiile, și „muzicuțele" 
care încearcă să mă asurzească de la 
o vreme nu mă vor convinge că s-a 
terminat cu marile concerte ale lui 
Beethoven. Dar vreau să precizez că, 
după opinia mea, a aborda realita
tea este egal cu a aborda-o din toate 
unghiurile. Fuga de critică, de răs
pundere în fața vieții nu poate 
naște decît cărți hibride și de asta nu 
avem nevoie, se găsesc deja destule 
prin biblioteci.

N. D. S-a discutat mult des
pre cerința comunicabilității o- 
perei de artă. Lupă lucrările ti
părite de dv., mă cred îndreptă
țit să afirm că, fără a fi adep
tul unei atitudini creatoare sim
pliste, facile, opinați pentru o- 
pere accesibile, deschise recep
tării. Prin ce argumente teore
tice ?

E. B. : Argumente teoretice ? Tot 
ce s-a scris pînă la Butor și ce o să 
se scrie de aici înainte pentru că 
lumea s-a săturat de enigmistică, de 
lipsa de sare a lui Robbe-Grillet. 
Asta nu înseamnă că accesibil este 
egal cu plicticos-realist. Cît privește 
publicul, la rîndul său, și el ar tre
bui să fie obligat să facă un salt 
valoric. Mă doare cînd văd coadă 
la romanele și la filmele polițiste. 
Nu că ar fi cu toatele proaste, dar 
prea miroase a nevoie de divertis
ment. Și pe urmă literatura nu e nu
mai un desert spiritual.

N. D. : Există, nu mai este cred 
cazul să convingem pe nimeni, 
un specific național al oricărei 
literaturi, care-i conferă — în 
fapt — dreptul la universalita
te. Cind poate o operă să fie 
astfel apreciată ?

E. B. : Specificul național mi se 
pare nota aceea gravă și unică a unei 
literaturi care impune pretutindeni 
în lume pe artiștii autentici ai unei 
țări. Gîndiți-vă că rușii au intrat în 
literatura universală ca scriitori 
ruși specifici, nu ca imitatori ai 
francezilor. Există o literatură nordi
că, o literatură engleză etc. Nimeni 
nu vrea să fie altcineva. Iată de ce 
am semnalat de multă vreme peri
colul de a supune realitățile noastre 
unei maniere vechi de 30 de ani, In 
mare vogă, dar tot atît de străină li
terar, ca ziua de noapte...

Vom avea scriitori mari cînd vor 
fi mai mulți Eminescu, Arghezi, Că- 

• linescu.
N. D. ț Cum înțelegeți rapor

turile dintre tradiție și inovație?
E. B. : Lupta mai veche dintre 

tradiție și inovație nu are în ea ni
mic primejdios și totul trebuie pri
vit ca atare, chit că există intole
ranțe de ambele părți. în fond, at
mosfera stătută în literatură e de
testabilă în comparație cu căutarea 
unui drum nou. Eu cred că tinerii 
condeieri ai scrisului nostru fac o 
operă de pionierat și nu văd de ce 
ar trebui să se întoarcă Ia Sandu 
Aldea, să spunem. Deși, afirmînd a- 
cest lucru nu înseamnă că neg me
ritele lui Sandu Aldea, atîtea cîte 
sînt. Ei trebuie să fie informați des
pre ultimele cuceriri ale literaturii 
de pretutindeni, dar să înțeleagă spi
ritul neamului nostru. Cu asta am 
spus tot. Nu-mi plac hibrizii, fie și 

forme ' Dali.
N. D. : Literatura este consi

derată în documentele Congre
sului al X-lea ca „un factor e- 
sențial de cunoaștere și înriurire 
a gindirii și sensibilității uma
ne", in înfăptuirea progresului 
social, în ridicarea conștiinței

înfăptuirea sarcinilor majore tra
sate științei de Congresul al X-lea 
al partidului impune ca un obiectiv 
de stringentă actualitate concentra
rea forțelor creatoare ale.științei ro
mânești spre abordarea și soluționa
rea temelor esențiale, legate de ne
voile majore ale economiei naționale. 
După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „^..trebuie să se 
elimine actuala fărîmițare a rețelei 
unităților de cercetare printr-o gru
pare corespunzătoare a institutelor 
și centrelor de cercetare, prin per
fecționarea profilului și a structurii 
acestora".

în legătură cu această Importantă 
problemă am solicitat opinia dr. ing. 
Dinu Buznea, vicepreședinte la 
C.N.C.S. /

— Concentrarea potențialului știin
țific al țării este determinată în pri- 
trful rînd de cerința eficienței supe
rioare a cercetării, de complexitatea 
sarcinilor ce trebuie rezolvate în vii
torul cincinal, precum și de necesi
tatea rezolvării urgente a celor mai 
multe dintre ele. Ea izvorăște din 
cerința elementară de a se evita pa-; 
ralelismele inutile, risipa de forțe și 

.mijloace în activitatea de cercetare, 
creîndu-se posibilitatea unei mai ra
ționale utilizări a întregului poten
țial uman șl material al științei 
noastre.

Rețeaua de cercetare a ajuns astăzi 
la peste 300 de unități de cercetare, 
încadrate cu aproximativ 40 000 de 
salariați Directivele adoptate de 
Congres prevăd, în continuare, aloca
rea de fonduri importante pentru 
dotarea laboratoarelor cu aparatură 
modernă. Dar în trecut ramurile 
științifice și, implicit, unitățile de 
cercetare corespunzătoare s-au dez
voltat în absența unor criterii clar 
definite. Academia, institutele de în
vățămînt superior, departamentele 
au creat nuclee sau institute de cer
cetare adesea doar în jurul unor 
personalități științifice remarcabile, 
neîncadrate însă într-o politică de 
stat unitară, care să aibă în vedere 
soluționarea necesităților majore ale

E. B. : Vom înrîuri gîndirea și sen
sibilitatea umană numai dacă vom 
scrie cărți mari, adevărate, cinstite. 
Nu ne trebuie opere pedagogice, 
ci cărți zguduitoare. Gîndiți-vă la 
Cervantes, la opera lui Swift, la 
Voltaire, Tolstoi. îndatorirea scriito
rului este de a înțelege în profun
zimile ei viața, adevărurile ei, de a 
avea talent, de a fi cult, de a avea 
curaj.

N. D. : Ultimii ani sînt ani de 
mari prefaceri sociale. Cum ii 
apreciați din perspectiva creato
rului ?

E. B. : Sînt de acord cu dv, că acești 
ultimi ani sînt foarte importanți pen
tru patria noastră. Este o epocă fun
damentală de mari realizări, de mare 
avînt patriotic și social, de realizări 
fără seamăn în comparație cu istoria 
mai veche a patriei noastre. Unele 
dintre romanele mele au făcut aceas
tă mărturie de credință cu mijloa
cele pe care le am Ia îndemînă. De 
aici înainte vreau să scriu o carte 
In mai multe volume care să cu
prindă o imagine a anilor ’35—70 
Știu că este foarte greu, dar voi în
cerca.

N. D. : Cu ce veți veni în în- 
tîmpinarea cititorilor in perioada 
următoare ?

E. B. : Cu un roman contemporan, 
aproape gata — Janus. Am proiectat 
o carte Frica In 5 volume. Este încă 
în faza de încercare. Am pe termi
nate : Caietele Principelui (Mitolo
gie, Magie, Poezie) și o 
editurii, Principele.

N. D. : Interviul 
acordați coincide 
două evenimente 
din istoria contemporană a po
porului — Congresul al X-lea al 
partidului și aniversarea unui 
sfert de veac de la eliberare. Ce 
semnifică pentru dv., ca scriitor 
și cetățean, aceste evenimente ?

E. B. : Cînd mă gîndesc că au tre
cut 25 de ani de la întîiul 23 August 
sînt cuprins de un sentiment de exal
tare. Un sfert de veac de realizări, 
de muncă, de succese. E mult, e im
portant. Ciudat, sufletul meu nu s-a 
schimbat deloc, sînt tot tînărul de 
20 de ani de atunci, care asista la 
nașterea unei lumi noi. Poate că am 
pus și eu o cărămidă la temelia aces
tei case românești, a noastră, a tu
turor. Pentru acest fapt modest mă 
bucur mult...

Cît privește Congresul partidului 
la care am participat ca delegat al 
organizației județene de partid Bra
șov, el s-a aflat în atenția generală 
a națiunii, a adoptat documente care 
angajează întreaga națiune, s-au 
stabilit cotele planurilor viitoare de 
dezvoltare a României care sînt ului
toare In grandoarea lor. Nu se poate 
ca în lumina lucrărilor Congresului, 
fiecare artist adevărat să nu medi
teze la datoriile mari pe care le are 
față de partid și popor, să nu se 
simtă îndemnat să scrie cărți anco
rate In realitate, înfățișînd lumea și 
gîndurile ei, legate de anii pe care-i 
trăim. Contemporanii noștri așteaptă 
de la noi o 
cil în care 
a „frescei 
umbrele și 
cit a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuprinzătorul și impresionantul 
Raport prezentat Congresului. ..Me
nirea artei noastre este de a înnobila 
omul, de a-l inspira spre noi fapte 
mărețe, spre realizarea idealurilor 
socialismului șt comunismului — s-a 
spus în documentele Congresului 
partidului. Idee de mare adevăr pe 
care scriitorul adevărat, scriitorul le
gat de poporul său o va apăra prin 
însuși scrisul 
cîntecele sale 
perfecționate, 
mului nostru

economiei naționale, 
că astăzi, în diferite 
nim unele institute 
de mari, alături de altele mici, struc
tura, dimensiunile și randamentul 
acestora necorespunzînd totdeauna 
nevoilor reale.

Dintre situațiile grăitoare privind 
dispersarea forțelor de cercetare, 
mă voi referi la domeniul, astăzi atît 
de important pentru economia națio
nală. al energeticii. In prezent, aici, 
potențialul de cercetare este, după 
părerea mea,

nai, chiar fărîmițat. Există, în cadrul 
Ministerului Energiei 
două institute distincte de cercetări 
și proiectări, 
de energetică 
concentrarea 
în alte cazuri 
la scurtarea 
proiectare, asimilare în producție, ar 
facilita desfășurarea procesului de 
trecere a activității la principiul 
gestiunii economice."ar deschide per
spective corespunzătoare dezvoltării 
concepției proprii 
superioară a

Sîmbătă s-au încheiat consfătuirile 
anuale ale cadrelor didactice, care 
Intre 10 și 13 septembrie au analizat 
sarcinile ce revin educatoarelor, în
vățătorilor și profesorilor în lumina 
documentelor celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Un loc deosebit In cadrul discuțiilor 
l-au ocupat problemele legate de în
ceperea generalizării din toamnă a 
Invățămîntului obligatoriu de 10 ani, 
aspectele muncii cu copiii de 6 ani 
care urmează să intre la 15 septem
brie în clasa I, necesitatea elaborării 
cu prioritate a culegerilor de pro
bleme In domeniul fizicii, matemati
cii și chimiei — legate de domeniile 
aplicative ale acestor științe și de 
practica telinico-industrială actuală 
— utilitatea îndrumărilor metodice 
privind efectuarea de către elevi a 
lucrărilor practice, organizarea pen
tru corpul didactic de cursuri de per
fecționare, instructaje și expuneri 
cu teme axate pe procesul instructiv- 
educativ In continuă perfecționare

(Agerpres)

în Capitală s-a desfășurat sîmbătă 
ultima etapă a concursului 
Intitulat „Stăpîni pe volan", concurs 
inițiat de Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist, Ministe
rul Transporturilor și Ministerul A- 
facerilor Interne, în scopul stimulă
rii unei cît mai bune pregătiri a ti
nerilor conducători auto. Cei 120 de 
finaliști, selecționați în fazele anteri
oare din peste 35 000 de participant 
din întreaga țară, care s-au distins 
prin depășirea planului de transport, 
consumuri reduse de carburanți și 
lubrifianți, ca și prin respectarea re
gulilor de circulație, au susținut la 
închiderea competiției încă trei pro
be de specialitate. Acestea au constat 
in conducerea unei mașini pe teren 
necunoscut, remedierea rapidă a de
fecțiunilor mecanice și cunoașterea 
perfectă a normativelor de circula
ție rutieră.

După susținerea ultimelor încer
cări. finaliștii și numeroși alți tineri 
conducători auto din toate județele 
țării s-au întîlnit la o consfătuire or
ganizată In sala „Tehnic-club", din 
Capitală, In cadrul căreia au fost dis
cutate diferite probleme specifice 
profesiei de conducător auto. La con
sfătuire au participat tovarășii Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Gheorghe Dumitrescu, in
spector general In Ministerul Trans
porturilor, și colonel Victor Beda, șe
ful Direcției circulației din Inspec
toratul General al Miliției.

(Agerpres)

Direcția generală a organi
zării difuzării presei aduce la 
cunoștința abonaților săi că 
reînnoirea abonamentelor la 
publicațiile periodice, precum 
și contractarea altora noi pen
tru ultimul trimestru al anului 
continuă pînă la 25 septem
brie 1969.

ței și 
zările 
primă 
domenii și discipline în care ne gă
sim ,1a nivel mondial de dezvoltare 
sau deținem chiar oarecari priorități, 
iar produsele respective se bucură de 
o înaltă competitivitate. Pentru 
trare, m-aș putea referi atît la 
creației de instalații petroliere 
tilaje de foraj, cît și la unele 
matematice românești — din teoria 
automatelor finite, criteriile de sta
bilitate, teoria probabilităților, anali

za numerică etc. — sau din medicină 
(de pildă esofagoplastia). în această 
categorie, preocupările legate de re
gruparea unităților științifice trebuie 
să fie subordonată scopului princi
pal : menținerea și consolidarea com
petitivității produselor și a tehnolo
giilor, precum și a prestigiului școli
lor românești în disciplinele teore
tice. Intr-o altă categorie se înca
drează acele ramuri științifice în 
care, datorită rămînerilor în urmă, 
am fost nevoiți să organizăm pro
ducția în special pe baza importu
lui de licențe, cu scopul de a ne a-

Rutina împiedic 
găsirea unor soluții

Cu mai mulți ani In urmă, în 
peisajul cultural al țării noastre 
își făceau apariția școlile populare 
de artă — instituții care își propu
neau să satisfacă necesitățile unei 
largi inițieri în artă, care se făceau 
resimțite pentru un public extrem 
de numeros. Astfel, mult timp am 
asistat la o exercitare cantitativă și 
nediferențiată a școlarizării, fără o 
urmărire atentă a eficienței cursuri
lor în practica mișcării artistice de 
amatori. Acum, însă, o dată cu îmbo
gățirea vieții noastre spirituale, nu 
mai putem privi cu largă îngăduință 
funcționarea acestor instituții de artă 
fără a avea bine precizat obiectivul 
lor social. Practica de pînă acum a 
dovedit că absolvenții nu au întărit 
în măsura dorită bazele mișcării ar
tistice de amatori, mulți fiind indi
ferenți față de responsabilitatea lor 
în dinamizarea vieții cultural-artisti- 
ce de amatori din colectivitatea din 
care fac parte (loc de muncă, locali
tate etc.). Cine a urmărit cu riguro
zitate aportul lor calificat ca instruc
tori, interpreți, creatori de artă 
populară, absolvenți ai unei instituții 
de specialitate 7

Ni se pare lămuritoare pentru 
Ideile mai sus ex
puse, o sumară ............ .........
statistică privind 
numărul și soarta 
absolvenților 
pînă acum 
școlii populare de 
artă din Sibiu, 
cei 19 ani de cînd 
funcționează această instituție au 
ieșit de pe băncile școlii în jur de 
o. mie de absolvenți, dintre care 
nici o sută (proporția 1/10 nu mai 
suportă comentarii) nu figurează 
în evidența activă a formațiilor 
artistice de amatori. Mai mult, ma
joritatea acestora sînt instrumen
tiști Nici ei nu au devenit factori 
dinamici în stimularea, vieții artistice 
locale. Credem că scopul ultim al 
școlii populare de artă nu este per
fecționarea gustului personal pentru 
artă, ci aportul social al absolvenți
lor, prin contribuția efectivă a aces
tora la împlinirea cerințelor spiri
tuale aje colectivității

Pe de altă parte, care este situația 
personalului calificat din mișcarea 
artistică de amatori de pe raza ju
dețului nostru ? O analiză cît de su
mară ne conduce spre concluzii nu 
tocmai îmbucurătoare : se face sim
țită lipsa dirijorilor de coruri, de 
fanfare, a instructorilor de dansuri, 
a conducătorilor cercurilor de artă 
populară.

Aminteam la început că In ambi
anța înnoitoare caracteristică Româ
niei de astăzi, fiecare instituție sau 
formă organizatorică trebuie să se 
Integreze pe deplin, cu un aport to
tal și concludent. Referitor la obiec
tul discuției noastre, acesta este sus
ceptibil de îmbunătățiri, care se pot 
realiza — după opinia noastră — prin 
reașezarea pe alte baze de organi
zare, impuse de cerințele tot mal e- 
levate și mai exigente ale vieții noas
tre sociale. In principiu optăm pen
tru accentuarea caracterului de efi
ciență locală a școlii populare de 
artă, conceperea acesteia pe dimensi
uni spirituale specifice zonei în care 
activează. Este necesar, cu alte cu
vinte, ca această instituție să răs
pundă cerințelor imediate, pe plan 
artistic, ale unității administrative 
respective. Sîntem de părere că tre
buie adoptat principiul extinderii 
rețelei de secții externe ale școlii, 
care să funcționeze în acele puncte 
ale județului unde necesitatea lur să 
fie impusă de anumite tradiții bine 
stabilite, de o practică sigură a fru
museților artei, o structură socială 
aptă a constitui un 
edificator. Pe lîngă

propia mal operativ 
dial. Aș situa în _ ,
domenii ca electronica profesională, 
tehnica de calcul, unele comparti
mente ale științelor medicale etc. 
Aici se Impun ca primordiale 
prelucrarea, printr-o Intensă cer
cetare proprie, a licențelor, adu
cerea acestora la un nivel superior, 
creșterea gradului de integrare a lor 
In economia noastră prin utilizarea 
in cît mai mare măsură a unor teh
nologii, piese și materiale produse în 
țară.

Modernizate prin activități de con
cepție proprie, după un anumit in
terval de timp, produsele respective 
ar trebui să țină pasul cu produse 
similare, 
procedat în trecut, 
cazul pieselor de radio și 
viziune, care, deși inițial au fost pro
duse pe astfel de baze, ulterior, la 
modernizarea lor, cercetarea proprie 
n-a jucat decît un rol modest. Abia 
acum la I.PJl.S.-Băneasa este în curs 
de organizare un centru uzinal de 
cercetare puternic care va avea drept 
principală preocupare ridicarea gra
dului de competitivitate al produse
lor uzinei.

între aceste două mari categorii a- 
mintite se situează și o alta, în care 
intră acele ramuri ale științei și teh
nicii românești în care realizările 
sînt medii, comparativ cu nivelul 
mondial, iar măsurile urmărind con
centrarea potențialului științific tre
buie diferențiate de la caz la caz, în

spori pe această cale interesul spon
tan și direct pentru această formă de 
învățămînt. secțiile externe vor fiin
ța într-un cadru stimulativ menirii 
lor beneficiind de șansele unei apli
cări practice imediate. Mai mult, ele 
vor. putea antrena practicienii renu- 
miți ai artei locale, care vor forma 
școli locale ale meșteșugului artistic, 
perpetuînd prin generații gustul pen
tru valorile tradiționale ale artei.

în raza județului nostru, aseme
nea inițiative au dat roade îmbucu
rătoare Spre exemplu, bazîndu-ne 
pe solide tradiții locale am organi
zat o secție externă a școlii popu
lare de artă în comuna Cristian, cu 
specificul instrumente de suflat (fan
fară), condusă de Hans Gollner, di
rijorul fanfarei din localitate, un bun 
executant și pedagog. S-a reușit aici 
ca, pe lîngă consolidarea fanfarei re
prezentative, să se alcătuiască o fan
fară de copii, în a cărei evoluție ne 
exprimăm de pe acum încrederea. în 
altă parte, la Avrig, avînd în vedere 
tradiția locală a artei locale decora
tive, am organizat o secție externă 
cu acest specific, condusă de renu
mita artistă populară Maria Spiridon, 
al cărei ales meșteșug este renumit 

și dincolo de ho
tarele țării. Nu
mai în primul 
an am înregistrat 
aici un puls nou 
pentru acest meș
teșug, concretizat 
într-o expoziție- 
surpriză la' fine 

a celor 30 dede an școlar
cursante. Menționăm că aici avem 
posibilități evidente pentru înființa
rea și a altor catedre în cadrul sec
ției externe, primind sugestii în a- 
cest sens de la un număr destul de 
mare de localnici care doresc să se 
inițieze și să se perfecționeze în arta 
coregrafică și instrumental-muzicală. 
Amintim, în aceeași ordine de idei, 
intenția noastră de extindere a aces
tei rețele, prin crearea unui sistem 
județean a secțiilor locale, venind 
astfel în întîmpinarea necesității de 
fructificare a potentelor artistice din 
multe puncte ale județului nostru 

'Sînt necesare, după opinia noastră, 
asemenea inițiative în Agnita, vestit 
centru ceramic, în Săliște, renumită 
vatră a portului și cîntecului popular, 
la Cîrțișoara, vestită prin tradiția 
picturii pe sticlă, în Cisnădie, cu a- 
plicații tradiționale pentru formațiile, 
de fanfară etc Subliniem ca un fapt 
deosebit de elocvent adeziunea lo
cală, semnalată în urma unor sondaje 
prealabile, pentru înființarea secții
lor externe cu profilul amintit. Pe 
de altă parte, ne bucură faptul că 
propunerile noastre în acest sens au 
primit aprobarea de principiu a Ca
sei centrale a creației populare.

Trebuie să menționăm că această 
nouă formă organizatorică nu va duce 
la o dispersare a instituției în nuclee 
izolate, ci se creează o rețea de șco
larizare cuprinzătoare, diversificată 
In funcție de cerințele locale, pe 
care le slujește astfel mult mai 
adecvat, mai concret, mai eficient.

în specificul unei culturi populare, 
cum este cultura noastră socialistă, o 
„școală populară de artă" nu poate 
ființa rutinier, în virtutea unor ne
cesități pe care le-am depășit. De 
aceea, în spiritul celor mai sus ex
puse, pmpunînd o structură organi
zatorică mai aderentă la imperativele 
actualității, sîntem convinși că aceas
tă instituție 
adeyărat un 
amatori.

devină cu 
al artiștilor

Comitetului

urma studierii aprofundate a situației 
concrete, pornindu-se de la obiecti
vele ce se preconizează a fi atinse. 
Acolo unde avem interese majore, ca, 
de exemplu, în valorificarea superioa. 
ră a bazei de materii prime (petrol, 
gaze, sare, lemn etc.) și o experiență 
de cercetare acumulată, sau In alte 
domenii reprezentînd cerințe strin
gente ale viitorului — de pildă, pro
ducția de energie atomo-nucleară — 
trebuie să depunem eforturi intensi
ve. pentru a atinge nivelul mondial 
prin concentrarea, puternică a for
țelor de cer-'etare.

— Care sînt avantajele unei 
asemenea concentrări a forțe
lor științei noastre ?

— Mă voi referi la experiența re
lativ recentă a creării unei secții a 
Institutului de cercetări 
pe 
ce 
lui 
pentru
(I.C.P.E.). în Institutul de cercetări de 
telecomunicații și în laboratorul uzi
nal de la „Electronica". Prin folosirea 
mai rațională a bazei materiale, prin 
eliminarea diferitelor paralelisme 
inutile ce interveneau și prin adu
cerea punctelor de vedere diferite la 
un numitor comun s-a reușit un a- 
devărat salt calitativ. Astfel, pentru 
fabrica de ferite în curs de 
strucție la Urziceni, a fost. în cele 
din urmă, necesară 
numai a unei singure licențe, restul 
de tehnologii și aparate fiind rezul
tatul muncii creatoare a colectivelor 
institutului amintit.

Chiar și din acest exemplu, avan
tajele oferite de concentrarea judi
cioasă a forțelor științei noastre 
apar clare deoarece se realizează o 
distribuire rațională, economică a 
cadrelor de cercetători și a apara
turii științifice, o apreciabilă sporire 
a Randamentului activității lor, pre
cum și acoperirea în mai mare mă
sură, conform urgențelor, a tematicii.

Nu doresc să minimalizez totuși di
ficultățile ce pot fi întîmpinate cînd 
este vorba de concentrarea potenția
lului științific. Colectivele de cer
cetare constituite nu trebuie în nici 
un caz să fie împrăștiate, iar opera
ția de concentrare a forțelor să ga-

• Teatrul Național 
giale" (sala Comedia) 
riblli - 20.
• Teatrul „Lucia ] Sturdza 
landra" : D-ale carnavalului
10,30 și 20.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
.Herăstrău") : Ofițerul recriitor 
— 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Umbra 
doctorului Nagvan — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11.
e Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Birlic — 19,30; 
(la grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20.

din

Tă-

cinema
• My fair lady : PATRIA — 9
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
e Angelica și sultanul : REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,30 :
16.45 ; 19 ; 21,15.
e Un glonte pentru general : • 
CEAFARUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8.30 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. STADIO
NUL DINAMO — 19,15.
A Omul, orgoliu), vendetta : FES
TIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30; 
21, la grădină — 19,30.
e Soarele vagabonzilor: MELO
DIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

; 20,30, FLAMURA — 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.

_ 1 : VICTORIA — 8.45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17.30 ; 20,30, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30; 
21, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9.30 :
11.45 ; 14 ; 16.15 ; 18.30 ; 20,45, ARE
NELE ROMANE — 20, GRADINA 
EXPOZIȚIA — 19,30, GRADINA
DOINA — 19.30.
0 Micii luptători : CENTRAL — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Creola, ochii-ți ard ca flacăra: 
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. 
grădină — 20.
• Singurătate in doi : UNION —
15.30.
• 
18

1 20.30, GLC 
V 16 ; 18,15 ;
i \11.15 : 13,31
1 O Tigrul :

!
(

s

(
ii

ij
țț
i
ț

e Vlrsta ingrată : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30 ; TO
MIS — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,30, la 
grădină — 20.
n Contesa Cosei : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
o O chestiune de onoare : BU- 
ZEȘTI — 15.30 ; 18 ; la grădină — 
20, VOLGA — 9.30—14,30 în conti
nuare : 17,30 : 20,15.
0 Noaptea generalilor : DACIA — 
8—20.30 în continuare, POPULAR
— 15.30 : 19. GIULEȘTI — /10 : 15.15 
0 Iconostas : GIULEȘTI — 18.15 :
20,30.
O 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.
o Am două mame șl doi tați : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20.
0 Aruncați banca in aer : LIRA —
15.30 ; 18. la grădină — 20.
• A trăi pentru a trăi : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17.30 : 20.
• La dolce vita : COTROCENI —
15.30 : 19.
• Dragoste la Las Vegas : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20.30, la grădină
— 19,30, PACEA “ — “
e Neîmblînzlta 
GAȘI — 10,30 ;
20,15, RAHOVA 
grădină — 20.
• Sherlock Holmes : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30. 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 : la grădină — 20.
• Comisarul X șl banda 
cîlni verzi" : VIITORUL —
18 ; 20.30, V1TAN — 15,30 ; 
grădină — 19.30.

Deschiderea emisiuni! 
„De strajă patriei". 9,00 — Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar. 10.45 — Ora satului. 11,30
— Concert simfonie. 12,15 — închi
derea emisiunii de dimineață. 19,00
— Filme documentare. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 20,00 Film 
artistic. 22,30 — Telejurnalul de 
noapte șl buletinul meteorologic.
22.45 — închiderea emisiunii.

ranteze totdeauna ridicarea nivelului 
științific și tehnic al domeniului.

Printre măsurile ce se impun a fi 
de urgență luate se numără însăși 

:----------- js------colectivelor
l-ar pu- 
cercetare 

al I.P.R.S.-Băneasa, precum și colec
tivul de la Institutul de fizică-Bucn- 
rești, care se ocupă de mulți ani de 
investigații în domeniul semiconduc
tor lor — forțe care, chiar dacă nu 
vor fi reunite organizatoric, trebuie 
să colaboreze foarte strîns în viitor. 
Doresc să mă opresc, de asemenea, 
asupra fărîmițării activității de cer
cetare ce se constată la multe din 
catedrele invățămîntului nostru su
perior. Aici ired că trebuie să se 
treacă mai grabnic la organizarea 
centrelor de cercetare universitară
— una dintre sarcinile pe care parti
dul le-a trasat în acest domeniu 
încă cu cîțiva ani în urmă.

Dacă rețeaua de cercetare ac
tuală corespunde cerințelor com
plexe și intereselor majore ale dez
voltării societății, o asemenea activi
tate i este necesară, cu atît mai 
mult cu cît, dacă în actualul 
cincinal măsurile de perfecționare a 
activității științifice au fost îndrep
tate în special spre diversificarea 
rețelei de cercetare, pentru acoperi
rea noilor domenii 
cadrul impetuosului 
modernizare a economiei noastre și 
a procesului de largă proliferare a 
științei, în cincinalul următor atenția 
principală se va îndrepta spre con
solidarea unităților de cercetare atît 
în ceea ce privește potențialul uman, 
cît și baza lor materială.

Concentrarea potențialului știin
țific — care interesează profund în 
prezent oamenii de știință, cercetă
torii, specialiștii din uzinele noastre
— ar trebui să formeze obiectul unui 
larg schimb de opinii în coloanele 
presei, la posturile de radio și tele
viziune. contribuindu-se 
cristalizarea ideilor și 
mai grabnică a măsurilor 
necesare, pentru ca știința 
că să slujească cu și mai 
ciență .societatea noastră socialistă.

Lucian SACHELARIB ,
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Semnarea Programului de colaborare 
in domeniile științei, invătămintului 

3 A • A

La București a fost semnat Pro
gramul de colaborare în domeniile 
științei, învățămîntului și culturii 
între Republica Socialistă România 
și Republica Cuba pe anii 1969— 
1970.

Programul prevede schimburi de 
cadre didactice și de bursieri; în 
domeniul artei și culturii s-a conve
nit schimbul de formații, organizarea 
reciprocă de expoziții de artă con
temporană, de expoziții de fotogra
fii înfățișînd aspecte din realizările 
obținute de cele două țări în opera 
de construire a socialismului, tradu
cerea și editarea reciprocă de lucrări

România și Cuba
scrise de autori din cealaltă țară, 
schimbul de filme și de materiale 
documentare.

Din partea română, Programul a 
fost semnat de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea cubaneză de Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

La semnare au fost de față 
Traian Pop, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Vasile . Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți al Academiei, funcționari su
periori din M.A.E.

(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul 
Zilei pompierilor

La Casa de cultură a Ministerului 
Afacerilor Interne a avut loc, sîmbătă 
după-amiază, o adunare festivă con
sacrată zilei de 13 septembrie — 
Ziua pompierilor din Republica So
cialistă România.

Au participat tovarășii Cornel10- 
nescu, ministrul afacerilor interne, 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului 
București, Virgil Cazacu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., general-locotenent Nicolae 
Doicaru, vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului, generali și: ofi
țeri, pompieri voluntari.

Erau, de asemenea, prezenți șefii 
delegațiilor din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Ungară și Uniu
nea Sovietică, participante la cea 
de-a 7-a Consfătuire internațională a 
pompierilor, ale cărei lucrări se des
fășoară la București.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de tovarășul Cornel Onescu.

Despre semnificația zilei de 13 sep
tembrie a vorbit general-locotenent 
Pamfil Tatu, comandantul pompieri
lor din Republica Socialistă România.

Cu prilejul zilei lor a spus în

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE
Sîmbătă, ministrul afacerilor ex

terne, Corneliu Mănescu, a primit în 
audiență pe Leonard Carpenter Ne- 
eker, noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii în Republica Socialistă Ro
mânia, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acredi
tare.

PLECAREA 
MINISTRULUI COMERȚULUI 
EXTERIOR AL R. P. UNGARE
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul comerțului exterior 
al R.P. Ungare, Jozsef Biro, care, la 
Invitația ministrului comerțului ex
terior al României, a făcut o vizită 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exterior, 
Dumitru Bej an, prim-adjunct al mi
nistrului, Victor Ionescu, președintele 
Cațperei de Comerț.

A fost prezent Jozsef Vince, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

★
La invitația guvernatorului Băncii 

Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, acad. Vasile Malinski. între 
11 și 13 septembrie, ne-a vizitat țara 
președintele Băncii Naționale a Re
publicii Populare Ungare, dr. Andor 
Laslo. Oaspetele a avut convorbiri 
în domeniul bancar și a vizitat „Ex
poziția Realizărilor Economiei Na
ționale — România ’69". (Agerpres)

încheiere vorbitorul — pompierii se 
angajează să îndeplinească întocmai 
sarcinile încredințate, își reafirmă 
hotărîrea de a ridica pe o treaptă 
mai înaltă pregătirea profesională și 
politică, de a îmbunătăți continuu ca
litatea muncii pentru a fi oricînd 
gata să-și îndeplinească importanta 
lor misiune.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunare au 
adoptat o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
Cu prilejul Zilei pompierilor din 

Republica Socialistă România, sîm
bătă dimineața a avut loc în Capi
tală solemnitatea depunerii de co
roane la Monumentul luptătorilor de 
la 13 septembrie 1848, din Dealul 
Spirii, ridicat în amintirea pompie
rilor eroi, apărători ai Bucureștiu- 
lui.

★
Pe stadionul „Dinamo" din Capi

tală a avut loc sîmbătă după-amiază 
festivitatea deschiderii celei de-a 
doua ediții a concursurilor interna
ționale ale pompierilor, la care par
ticipă echipe reprezentative din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Timp de două zile, echipele se 
vor întrece în cadrul unor probe 
deosebit de spectaculoase cum sînt 
cursa cu obstacole pe 100 de metri, 
scara de fereastră, exerciții demon
strative de salvări și de jet-bol, șta
feta 4x100 m etc. Concurenților și 
echipelor care vor obține cele mai 
bune rezultate le vor fi înmînate 
premii. (Agerpres)

0 DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.I 
A PLECAT IN R.P. UNGARĂ

Sîmbătă a plecat la Budapesta o 
delegație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tov. George Homoștean, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., va face o vizită de schimb 
de experiență în R. P. Ungară. La

aeroportul Băneasa, delegația a fost 
condusă de tov. Vasile Potop, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. Au fost de față reprezentanți 
al ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.Plecarea delegației Comitetului Consultativ al Centralelor Sindicale din Olanda

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația 'Comitetului Consultativ al 
Centralelor Sindicale din Olanda, 
condusă de Jan La’nser, președintele 
Centralei olandeze a sindicatelor 
protestant-creștine — NCV, care 
ne-a vizitat țara la invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
membrii delegației au fost conduși 
de Larisa Munteanu și Ion Cotoț, 
secretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion Tănăsoiu, șef de secție 
la Consiliul Central, de activiști sin
dicali.

A fost de față Jonkheer dr. Dirk 
van Eysinga, ambasadorul Olandei 
la București. (Agerpres)

încheierea lucrărilor Congresului național 
de medicină internă

Sîmbătă după-amiază, a avut loc, 
In sala Ateneului Român, ședința de 
închidere a lucrărilor celui de-al 
Il-lea Congres național de medicină 
internă, la care au participat peste 
500 de cadre universitare și medicale 
din România, precum și 60 de specia
liști din aproape 20 de țări. Au fost 
dezbătute două probleme actuale ale 
medicinii interne : „Enzimele în pa
tologia internă" și „Patologia terapiei 
medicamentoase", în legătură cu 
care au fost prezentate peste 100 de 
rapoarte și comunicări științifice.

La ședința de închidere, prof. Ion 
Bruckner, președintele Societății de 
medicină internă, a prezentat conclu
ziile celoi trei zile de dezbateri. Vor
bitorul a arătat că în cadrul primei 
teme au fost puse în evidență o se
rie de date noi care lămuresc meca
nismul de producere a unor, boli des 
întîlnite, avînd aplicabilitate în di
agnosticul maladiilor de ficat, sînge, 
cord și vase. Rapoartele și comunică
rile prezentate la cea de-a doua temă 
au adus observații interesante pri
vind efectele secundare, nedorite, 
produse de unele medicamente foarte 
active pe care medicii le au astăzi la 
dispoziție. De asemenea, discuțiile 
purtate la masa rotundă asupra hi-

pertensiunil arteriale sînt de natură 
să îmbunătățească terapeutica curen
tă, în cadrul lor fiind prezentate cele 
mai importante progrese realizate în 
cercetarea și tratamentul acestei boli.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15,16 și 17 septembrie. Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în nord vest, 
unde vor cădea averse locale. In rest 
ploi cu totul izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
local mai coborîte, iar maximele 
între 20 și 30 de grade.

în București : vreme în curs de în
călzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere.

în premiera: „OMUL CARE VALORA MILIARDE"

COPRODUCȚIE FRRNCO-ITRLIfîNR

Film polițist, adaptare după romanul lui Jean Stuart în regia lui Michel Boisrond. Cu i Frederic 
Stafford, Raymond Pellegrin, Peter Van Eyck, Anny Duperey, Sarah Stephane, Jean Franval, Christian 
Barbier, Henry Czarniak, H. Sylvain și alții.

Tnmhr

ETAPA

Steaua — A. S. A. Ta. Mureș

NOU ÎN FRUNTE

CLASAMENTUL GOLGETERILOR
1. Dobrin — 7 goluri; 2. Voinea și Creiniceanu 

— 6 goluri; 3. Dumitrache și Tătaru — 5 goluri.

REZULTATE TEHNICE
STEAUA—A.S.A. TG. MUREȘ : 10—1 (2—0). Au 

marcat : Creiniceanu (min. 25, 66, 68, 70), Tătaru 
(min. 32, 68, 76), Voinea (min. 85, 87 din 11 m., 89) 
și, respectiv, Nagy (min. 62 din 11 m)

U.T.A.—RAPID : 1—1 (0—0) : Au marcat : Lereter 
(min. 77) și Neagu (min. 85).

F.C. ARGEȘ—JIUL : 3—1 (1—1). Au marcat : Jer- 
can (min. 10) și Dobrin (min. 52 și 85) și, respectiv, 
Libardi (min. 45 din 11 m).

C.F.R. CLUJ—POLITEHNICA : 1—0 (1—0). A mar
cat Soo (min. 29).

UNIVERSITATEA CRAIOVA—DINAMO BACĂU s 
2—1 (1—0). Au marcat : Nedelcu (autogol) min. 33 
Bălan (min. 51) pentru gazde și Ene (min. 68) 
pentru băcăoani.

STEAGUL ROȘU—DINAMO BUCUREȘTI : 2—1 
(0—1). Au marcat : Florescu (min. 62), Necula (min. 
89) și respectiv, Sălceanu (min.5).

CRIȘUL ORADEA—FARUL : 1—2 (1—0). Au mar
cat Cociș (min. 12) pentru orădeni, iar pentru oas
peți, Sasu (min. 53) și Ologu (min. 59).

PETROLUL—UNIVERSITATEA CLUJ : 2—2 
(1—0). Au marcat : Grozea (min. 28) și Dincuță (min. 
68) ; pentru oaspeți : Mustețea (min. 56) și Barbu 
(min. 65).

CLASAMENTUL
F. C. ARGEȘ 5 3 1 1 13—7 7
U.T.A. 5 3 1 1 8—4 7
UNIVERSITATEA CRAIOVA 5 3 1 1 9—5 7
UNIVERSITATEA CLUJ 5 2 3 0 7—4 7
DINAMO BUCUREȘTI 5 3 0 2 12—8 6
RAPID 4 2 2 0 6—2 6
JIUL 5 3 0 2 7—9 6
FARUL 5 3 0 2 6—9 6
STEAUA 4 2 0 2 17—9 4
DINAMO BACĂU 5 2 0 3 7—6 4
C.F.R. CLUJ 5 2 0 3 6—9 4
STEAGUL ROȘU 5 z2 0 3 5—8 4
PETROLUL 3 1 1 1 4—4 3
CRIȘUL 5 2 0 3 7—13 2
A.S.A. TG. MUREȘ 5 1 0 4 4—15 2
POLITEHNICA 5 0 1 4 6-6 1

VIITOARE
(21 septembrie)

UNIVERSITATEA CLUJ—STEAGUL ROȘU ; PO
LITEHNICA—UNIVERSITATEA CRAIOVA ; A.S.A. 
TG. MUREȘ—CRIȘUL ; FARUL—U.T.A. ; RAPID— 
C.F.R. CLUJ ; DINAMO BACĂU—F.C. ARGEȘ j 
DINAMO BUCUREȘTI—PETROLUL t JIUL— 
STEAUA.

)

V
*

J

Din secolul trecut, Bla
jul era vestit ca un im
portant centru de cultură, 
cu numeroase școli. în pre
zent, aici învață peste șap
te mii de elevi, la școlile 
de cultură generală, la li
ceele de specialitate și la 
grupul școlar forestier. Rod
nicia pămîntului de aici, din 
împrejurimile orașului, este 
des amintită. Din vechi 
timpuri, vinurile din par
tea locului se bucură de 
faimă. în ultimii ani, ce
lebrele vinuri de Tîrnave 
au fost premiate cu multe 
medalii de aur la con
cursuri internaționale. To
varășul inginer loan Rău- 
lea, activist la Comitetul ju
dețean de partid Alba, ne-a 
invitat să vizităm o expozi
ție interesantă, cu tot ceea 
ce se produce in județ. La 
loc de frunte — tocmai me
daliile atribuite vinurilor
bălgrădene și blăjene. După 
părerea mea, atît de multe 
sînt, incit n-ar fi încăput 
într-o căciulă de Zarand,
mare și încăpătoare.

în anii din urmă, insă, 
Blajul a devenit tot mai 
prezent în economia țării, 
tot mai 
tru alte 
vorba de 
turi de 
execută 
dernul 
dustrializare 
Sortimentele 
fabricate la

cunoscut și pen- 
produse : este 
variatele garni- 

mobilă 
la noul 

combinat
a 
de 

această mare

care se 
și mo

de in- 
lemnului. 

mobilă
unitate industrială și-au 
cîștigat, de la un an la 
altul, aprecierea benefi
ciarilor din țară și de pe 
piețele din străinătate. în 
cantități tot mai mari 
sînt solicitate, în prezent, 
nu numai vinurile tari de 
Tîrnave, ci și tipurile de 
mobilă „Solea", sufrage
riile „Hora" și „Bran“, 
din lemn de stejar și în 
stil național, mobile sculp
tate în stejar, garnituri
le complete pentru bi
rouri, baruri, restauran
te și hoteluri. Mobila de 
Blaj este mobila care sa
tisface cele mai rafinate
gusturi. Na întîmplătar.

printre țările care impor
tă mobilă fabricată la 
Combinatul de industria
lizare a lemnului Blaj se 
numără anul acesta An
glia, U.R.S.S., Franța, 
R. F. a Germaniei, Aus
tria, Suedia, Belgia, O- 
landa, Italia, Spania și 
altele, beneficiari preten
țioși, cu o veche și exigen
tă tradiție în producția 
de mobilă.

Discutînd despre produc
ția de mobilă cu specialiștii 
combinatului, ne-am con
vins că, intr-un fel, această 
unitate se poate compara 
cu un vast laborator, in 
care cercetătorii urmăresc 
consecvent, cu îndîrjire, 
pînă la materializarea în 
practică, o singură impor
tantă idee : să asigure, in 
condiții din ce în ce mai 
bune, interioare de locuit 
cit mai plăcute, cit mai 
confortabile. Se au In ve
dere, în acest scop, fabri
carea unor piese de mobilă 
ușor de manipulat și de 
combinat, executate în for
me și dimensiuni corespun
zătoare criteriilor frumosu
lui casnic modern. După a- 
precierile tovarășului ingi
ner Mircea Simionovici, di
rectorul Combinatului de 
industrializare a lemnului 
Blaj, cele șase variante de 
mobilă „Solea", utilizabile 
în apartamente cu două, 
trei și mai multe camere, 
sufrageriile „Hora" și 
„Bran", precum și sorti
mentele de produse desti
nate dotării complete a 
unor încăperi (bineînțeles, 
se referea numai Ia partea 
lemnoasă a dotărilor), au 
toate însușirile pentru a 
satisface intr-un grad co
respunzător pretențiile și 
exigențele cele mai rigu
roase.

— Nou în execuția mo
bilierului pentru birouri, 
ne mai spunea directorul 
combinatului, este și faptul 
că sînt pe scară largă fo
losite lacurile carbamidice 
mate, care conferă acestor 
produse un aspect plăcut, 
elegant și impunător, pu

țind fi întreținut ușor, de
oarece sînt lavabile. Toc
mai pentru calitățile ce le 
întrunesc produsele de la 
Combinatul de industria
lizare a lemnului Blaj, în 
ultima perioadă, am primit 
o comandă de dotare com
pletă a unui hotel ultramo
dern din străinătate, pre
cum și a noului hotel turis
tic „Napoca", în curs de 
construcție la Cluj. în con
tinuare, eforturile harnicu
lui nostru colectiv vizează 
diversificarea sortimentelor, 
asimilarea altora, îmbună
tățirea calității lor, valori
ficarea cît mai completă și 
economicoasă a masei lem
noase, a acestei bogății na
ționale.

Colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la 
cele patru fabrici ale com
binatului — de mobilă, pla
caje, plăci fibrolemnoase 
și binale (uși și ferestre) 
— pune într-adevăr accen
tul major pe laturile cali
tative ale producției, pe 
realizarea unor sortimente 
cu caracteristici funcționa
le superioare, luptînd ne
abătut pentru prevenirea 
oricăror pierderi materia
le și bănești. în același 
timp, însă, se îngrijește să 
sporească randamentul pro
ducției și al muncii, să ob
țină cantități de mobilă 
și de alte sortimente pes
te prevederile planului. 
Pînă acum au fost reali
zate integral toate sarcini
le de plan. Cînd am fost 
în combinat, panourile cu 
rezultatele întrecerii socia
liste raportau o producție 
globală suplimentară de 
peste 1 milion lei, și mai 
mult de 800 000 lei produc
ție în plus la export. Di
rectorul combinatului ne-a 
mai relatat că, din calcu
lele de pînă acum, se des
prinde certitudinea că pe 
întregul an producția 
globală planificată va fi 
depășită simțitor, precum 
și ceilalți indicatori ai pla
nului. Rodnicia muncii oa
menilor de aici mai poate

fi apreciată și după urmă
toarele calcule : de la pu
nerea în funcțiune și pînă 
în prezent, Combinatul de 
industrializare a lemnului 
Blaj a realizat beneficii a 
căror valoare depășește cu 
o dată și jumătate fonduri
le de investiții alocate de 
stat pentru construirea a- 
cestei mari unități indus
triale.

Directivele celui de-al 
X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român anga
jează din plin, la muncă, 
colectivul Combinatului de 
industrializare a lemnului 
din Blaj. El va contribui 
din ce în ce mai mult la 
creșterea producției de 
mobilă a țării, a produc
ției de placaj, plăci fibro
lemnoase, corespunzător in
tereselor economiei națio
nale, sarcinilor viitorului 
cincinal. Cu alte cuvinte, 
oamenii și specialiștii de 
aici vor desfășura o susți
nută activitate în vederea 
ridicării gradului de in
dustrializare și valorifica
re superioară a „aurului 
verde" al țării. în cadrul 
Combinatului pentru indus
trializarea lemnului de la 
Blaj, urmează să se con
struiască încă două fa
brici : una de înnobilare 
a p.fj.-ului și o alta 
pentru obținerea drojdi
ei furajere, care vor asi
gura amplificarea capacită
ții productive a acestei 
mari unități industriale, 
contribuind la diversifi
carea gamei sortimentale a 
producției.

Privind transportoarele 
uriașe, cu bandă, pe care 
este vehiculat lemnul, vi
teza cu care este literal
mente „înghițit" pe liniile 
tehnologice moderne și 
complexe, ai un sentiment 
de admirație pentru oame
nii care stăpînesc și con
duc cu artă și pricepere 
tehnica modernă a acestei 
mari întreprinderi.

Sevor UTAN

(Reportaj publicitar)

Programul de vizitare 
a Expoziției 
Realizărilor

Economiei Naționale
Incepînd de marți, 16 sep

tembrie, orele de vizitare a 
expoziției în zilele de lucru 
sînt 9—18, iar duminica 9—20. 
Casele de bilete se închid cu 
jumătate de oră mai devreme 
respectiv la ora 17,30 în zilele 
de marți pînă sîmbătă șl 
19,30 duminica.

Duminică, 14 septembrie, ex
poziția se deschide în mod 
excepțional la ora 12.

(Agerpres)

Etapă furtunoasă în divizia A. A- 
devărată prefață la jocurile interna
ționale oficiale de la mijlocul săp- 
tămînii viitoare și continuare (dori
tă mereu) a remarcatelor evoluții de 
duminica trecută. Aproape toate 
echipele și-au schimbat locurile in 
acest clasament zguduit din temelii 
de ceea ce s-a petrecut pe dreptun
ghiurile verzi ale stadioanelor.

Majoritatea întîlnirilor s-au desfă
șurat la un nivel tehnic-spectacular 
notabil. Semn că cei mai buni jucă
tori ai fotbalului nostru încep să 
intre în formă și contribuția lor la 
valoarea partidelor nu se mai rezu
mă la ...nume. Faptul este îmbucu
rător, atît în perspectiva meciurilor 
din preliminariile C.M., cît și a ace
lora din competițiile europene inter- 
cluburi, în care avem angajate patru 
formații. La mijlocul săptămînii care 
începe, U.T.A., Steaua, Rapid și Di
namo Bacău vor debuta în aceste 
întreceri, avînd printre elementele 
de șoc cu care se avîntă în luptă 
și forța morală a unor bune com
portări în campionat. Este drept, Di
namo Bacău a ieșit Învinsă de pe 
terenul de la Craiova. Dar, eveni
mentul s-a produs la... Craiova, în- 
sumînd și autogolul lui Nedelcu. 
Deci...

La București, Steaua a realizat o 
dublă performanță, mai întîi a reu
șit un scor rar întîlnit (10—1)> apoi, 
în sfîrșit, a scăpat de obsesia... A.S.A. 
Tîrgu-Mureș, echipă în fața căreia 
obține prima victorie de Ia intrarea 
ei în rîndul formațiilor de divizie A. 
Dacă nu credeți, cercetați istoria ul
timelor două campionate : Steaua a 
cedat colegei sale de la Tg. Mureș 
nu mai puțin de șase puncte, în pa
tru partide oficiale disputate. Și cre
dem că n-au fost puțini spectatorii 
care, după primele 20 de minute din 
cea de a doua repriză a meciului 
Steaua—A.S.A. Tg. Mureș, perioadă 
de dominare a oaspeților, să nu fi 
fost oarecum înclinați să considere 
că, și de data aceasta, tradiția își va 
spune cuvîntul. In ciuda faptului că 
toată repriza întîi bucureștenii se 
jucaseră cu „unsprezecele" din fața 
lor ca pisica cu șoarecele.

Steaua a dezvoltat, primele patru
zeci și cinci de minute, un joc pozi
tiv dar fără aplombul necesar depă
șirii modestei însă norocoasei apărări 
a tîrgumureșenilor. în minutul 62, 
Sătmăreanu, excelent, de altfel, ca 
fundaș central, a făcut singura sa 
greșeală tehnică din această partidă : 
un henț într-o situație grea în careul 
său. Arbitrul Cornel Nițescu (Sibiu) 
a acordat penalti, fără nicl-o ezi
tare și ...2—1, diferență limită de 
scor pe tabela de marcaj. Dar, vorba 
unuia dintre spectatori, dacă ar fi 
știut ce urmează, oaspeții ar fi re

nunțat de bunăvoie la executarea lo
viturii, Naghi, autorul golului A.S.A., 
a ieșit de pe teren și ar putea spune 
că, atît timp cît a... figurat pe teren, 
scorul s-a bnenținut în limitele de
cenței. Pentru că au urmat 28_ de 
minute în care Steaua, dezlănțuită la 
nivelul jumătății de oră din meciul 
cu Dinamo București, a aruncat (a- 
cesta este cuvîntul) opt goluri în

poarta adversarilor. La ultimul din
tre ele, Voinea și-a îngăduit, după ce 
trecuse de portarul Ungvari, să-1 
dribleze și pe ...Creiniceanu. In rest, 
acest scor de 10—1 spune totul...

în ce privește amănunte de la alte 
partide, vă invităm să citiți relată
rile corespondenților noștri.

Valentin PAUNESCU

La Pitești, festival Dobrin
PITEȘTI (prin telefon de la co

respondentul nostru). Cele două 
formații de valori aproape egale au 
oferit celor peste 17 000 de specta
tori un adevărat festival fotbalistic, 
în decursul celor 90 de minute ne-a 
fost dat să vizionăm faze care mai 
de care mai spectaculoase. Fazele 
s-au succedat cu repeziciune de la 
o poartă la alta. Piteștenii ar fi 
putut cîștiga la un scor mult mai 
mare dacă portarul Jiului nu ar fi 
apărat foarte bine. Dobrin, unul 
dintre cei mai în formă jucători de 
pe teren, un excelent coordonator, 
dar și realizator — autor a două 
goluri care, de fapt, au. consemnat 
victoria echipei lui — a arătat și 
pe această cale cîteva din frumuse
țile fotbalului.

Prin victoria asupra Jiului, echi
pa F. C. Argeș a redevenit lider

provizoriu în clasamentul general, 
iar Dobrin și-a luat partea leului, 
continuind să conducă în Ierarhia 
golgeterilor.

Iată și fazele din care s-au Înscris 
cele patru goluri : în min. 10, Nuțu 
profită de o neînțelegere dintre doi 
apărători oaspeți (Stoker și Geor- 
gevici) și de la circa 12 metri în
scrie fulgerător, 1—0. în min. 45, 
Niculescu, portarul echipei gazde, 
oprește neregulamentar un înaintaș 
advers, iar arbitrul dictează lovi
tură de la 11 m, pe care o trans
formă Libardi. Și... 1—1. La numai 
șapte minute după pauză, în urma 
unei lovituri de colț, Dobrin reia 
din voie de la aproximativ 16 m. și 
înscrie un gol splendid, 2—1 ! Ace
lași Dobrin, în min. 85, printr-un 
șut puternic, pecetluiește scorul 
partidei, 3—1.

ARAD (prin telefon de la cores
pondentul nostru). Peste 15 000 de 
arădani au fost prezenți la derbiul 
etapei a V-a, U.T.A — Rapid, meci 
pe care-1 considerau și ca o repe
tiție generală înaintea importantei 
confruntări U.T.A. — Legia Varșo
via, programată pentru miercurea 
viitoare pe terenul din Arad, in ca
drul primului tur al Cupei campio
nilor europeni. Partida U.T.A. — 
Rapid s-a încheiat la egalitate, 1—1 
(0—0) prin punctele înscrise de Le
reter în min. 77 pentru U.T.A. și 
Neagu în min. 85 pentru Râpid. Fo- 
losindu-se de avantajul terenului 
propriu, textiliștii și-au asigurat 
dominarea, dar, combinînd excesiv 
în apropierea careului advers, nu 
au reușit să pericliteze prea mult 
poarta apărată de Răducanu. La 
rîndul lor, băieții Giuleștilor au pus 
accent pe apărare — fermă și pre
cisă — și nu au ezitat să contra
atace adesea periculos. Rezultatul 
este perfect echitabil.

Farul - 
performera 

etapei
ORADEA (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). Deși a beneficiat 
de toate avantajele terenului de joc 
propriu, echipa Crișul din Oradea a 
cedat totuși in fața formației Farul 
din Constanța. Scorul a fost deschis 
în min. 12 de .Cociș. Pînă la pauză, 
scorul a rămas neschimbat cu toate 
că orădenii au atacat cu înverșunare. 
După pauză, deși Inițiativa a aparți
nut in continuare Crișului, în minu
tul 53 constănțenii au egalat prin 
Sasu. Doar cinci minute mai tîrziu, 
Lucaci a trimis neinspirat o minge la 
propriul portar pe care insă a inter
ceptat-o Ologu și a înscris golul vic
toriei. Pînă la sfîrșitul partidei, oră
denii au atacat supranumeric, dar nu 
au reușit să obțină egalitatea pe ta
bela de marcaj.

în drum
Olimpului

Pentru membrii 
cooperativelor 

agricole de producție

Televizoare 
și aparate de radio 

cu plata in rate
Ministerul Comerțului Interior a 

hotărît printr-un ordin recent ca, 
începînd cu data de 15 septembrie, 
să fie vîndute membrilor cooperati
velor agricole de producție, cu plata 
în rate lunare, televizoare și aparate J 
de radio tip staționar, din producția 8 
internă Mărfurile menționate pot 8 
fi procurate prin unitățile de des
facere ale cooperației de consum, 
precum și prin unitățile comerțului 
de stat din localitățile în care exis
tă cooperative agricole de produc
ție. Acontul minim stabilit este de 
30 la sută, urmînd ca restul sumei 
de plată să fie achitată în cel mult 
12 rate lunare.

(Agerpres)

Astăzi pleacă spre Atena atleții 
români care vor lua parte la Cam
pionatele europene (16—21 septem
brie). Lotul cuprinde 10 atleți și opt 
atlete fiind însoțit de antrenorul 
federal Zîmbreșteanu precum și de 
antrenorii Soeter, Stoenescu și Biro. 
împreună cu lotul va fi prezentă în ca
pitala Greciei și Mihaela Peneș, însă 
numai în calitate de invitată pentru 
că renumita sulițașâ româncă nu s-a 
restabilit completamente de pe urma 
accidentelor sportive suferite. Ca 
un fel de consolare pentru Peneș : 
alături de ea va sta în tribune nu 
mai puțin faimoasa poloneză Irene 
Kirszenstein, și ea nerestabilită, și ea 
invitată de onoare...

în lotul nostru sînt incluși toți a- 
tleții disponibili la ora actuală și ale 
căror șanse imediate sau de pers
pectivă mai îndepărtată îndreptățesc 
alinierea lor la startul „europene
lor". Credem că într-adevăr federa
ția de specialitate a executat o selec
ție dintre cele mai reușite respingînd 
păreri sau norme rigide și alegînd, 
în schimb, calea aprecierilor rea
liste. Astfel, de pildă, neîndeplinirea, 
în unele cazuri, a normelor F.R.A.
— norme mult mai severe decît ha
remurile de participare stabilite de 
organizatorii campionatelor europene
— n-a constituit un criteriu rigid, 
eliminatoriu, fiind contrabalansat de 
alte considerente (creșterea formei 
sportive, scara rezultatelor pozitive, 
experiența internațională deja cîști- 
gat'ă sau necesitatea obținerii acestei 
experiențe, posibilitățile de progres 
socotite pentru o perioadă de timp 
mai lungă etc.). De altfel, o aseme
nea operațiune de selectare după 
criterii multilaterale se justificase

anterior — prin rezultate — la re
centa Balcaniadă. (Drept exemplu 
cităm rezultatele tinerilor atleți Vir
ginia Bonei, Csaba Dozsa, Mioara 
Linca).

Structura lotului nostru reflectă cu 
destulă fidelitate starea performerilor 
și a performanțelor existentă acum 
în atletismul românesc. Din cei zece 
băieți, un număr de cinci sînt sări
tori — la lungime, înălțime, triplu- 
salt — trei sînt mărșăluitori, iar cei
lalți doi, alergători în probe spe
ciale. în lot, deci, nici un concurent 
pentru sprint, demifond, fond și 
aruncări ! x

La săritura în lungime cota atle- 
ților români s-a ridicat brusc dato
rită surprinzătorului rezultat al lui 
Mihai Zaharia (8,01 metri !). Totuși, 
nici Zaharia, nici colegul său, Va
sile Sărucan, nu pot fi considerați, 
cel puțin deocamdată, printre favo- 
riții unei probe la care se înscriu 
asemenea competitori ca Lynn Da
vies sau Klaus Beer. Dar, nu se știe 
niciodată de unde sare iepurele ! Și 
Bob Beamon a fost la vremea lui în 
postura de iepure...

La „înălțime", Ion Șerban și Csaba 
Dozsa, tineri abia porniți pe drumul 
consacrării, ca și Carol Corbu (la 
triplusalt) sînt, toți trei, susceptibili 
de mari progrese iar, la Atena, un 
loo în finală pentru oricare dintre ei 
ar însemna un succes încurajator. 
Grupului de mărșăluitori pe 20 de 
kilometri — Caraiosifoglu, Ilie Va
sile, Such — cu greu i se pot cîntări 
șansele in raport cu alți concurenți 
fiindcă de fiecare dată traseul aces
tei probe diferă ca grad de dificul
tate. Nicolae Perțea (110 m garduri) 
și Gh. Cefan (3000 m obstacole) vor

folosi, probabil, prilejul „europene
lor" pentru a se apropia de familia 
fruntașilor continentali ai probelor 
respective.

Punctul forte al lotului român II 
constituie, pe mai departe, atletele. 
Dintre celebrele atlete ale României, 
Ileana Silai pare de astă dată candi
data cea mai sigură Ia un titlu euro
pean (800 metri). Campioanele olim
pice, Viorica Viscopoleanu și Lia Ma- 
noliu (aceasta va fi secondată la Ate
na de Olimpia Cataramă), deși credi
tate, ambele, cu rezultate recente 
bune, au misiuni mult mal dificile 
decît Ileana Silai. Ele se bucură de 
încrederea suporterilor atletismului 
de la noi din țară, însă aceștia, fără 
îndoială, cunosc valoarea săritoarelor 
la lungime și a aruncătoarelor de 
disc din Europa (finalistele olimpice 
la ambele probe sînt toate din țările 
continentului nostru !), știu cît este 
de dificil să repeți performanța de 
vîrf la fiecare dintre marile întreceri 
internaționale.

Cu atît mai mult înțelegerea su
porterilor trebuie să se manifeste 
față de plutonul tinerelor atlete — 
Mariana Goth, Virginia Bonei, Mioa
ra Linca, Mariana Filip — pentru 
care campionatele europene semni
fică un moment important de acu
mulare a experienței pe calea spre 
viitoare performanțe. Nici Viscopo
leanu, nici Manoliu, dacă vreți, nici 
Țiriac și nici Năstase, n-<au ajuns pe 
culmi fără parcurgerea unor ani în
tregi, încărcați cu tot felul de exa
mene sportive internaționale.

Valeria M1RONESCU
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DEZBATERILE

FRANZ JONAS
La Rafinăria

Președintele federal al Republi
cii Austria, Franz Jonas, a făcut 
sîmbătă dimineața o vizită la Rafi- ■ 
năria și Complexul petrochimic de 
ia Brazi, întreprinderi moderne, re
prezentative pentru dezvoltarea in
dustriei românești de prelucrare a 
țițeiului și petrochimiei.

Președintele federal a fost însoțit 
de Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și de alte persoane oficiale ro
mâne și austriece.

C« tradiționala ospitalitate a po
porului nostru, la hotarul județu
lui Prahova, înaltul oaspete a fost 
întîmpinat de numeroși cetățeni 
care i-au făcut o călduroasă ma
nifestare de simpatie. După obi
ceiul strămoșesc, oaspeților II se 
oferă pîine și sare și sînt invitați 
să guste din ploști cu vin, semn al 
rodniciei pămînturilor mănoase ale 
județului.

Președintele Consiliului popular 
Județean, ing. Ilie Cîșu, urează pre
ședintelui federal al Republicii 
Austria un călduros bun sosit pe 
meleagurile prahovene.

însoțit de oficialitățile locale, 
Înaltul oaspete se îndreaptă apoi 
spre Complexul industrial de la 
Brazi.

Aici, el este întîmpinat de minis
trul industriei chimice, Alexandru 
Boabă, de Ion Nicolae, adjunct 
al ministrului petrolului, de condu- 

] cătorii celor două întreprinderi, 
I precum șl de numeroși tehnicieni, 
I. muncitori.

In fața unei machete, directorul 
rafinăriei, Bujor Olteanu, și direc
torul Combinatului petrochimic, 
Traian Vulpe, au înfățișat oaspeți
lor un scurt istoric al construcției 
și dezvoltării acestor moderne în
treprinderi de prelucrare și valori
ficare superioară a țițeiului. Pre- 
zentînd capacitățile de producție, 
gazdele informează că moderna 
rafinărie de la Brazi prelucrează 
anual peste 4 milioane tone de 
țiței, realizînd o mare diversitate 
de produse, multe din ele expor
tate în numeroase țări, printre care 
ți Austria.

Sînt prezentata apoi eîteva date

ROMA 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite: 
In cadrul dezbaterilor din Comisia 
pentru afaceri externe a Camerei De- 
pulaților, pe marginea expunerii fă
cute de ministrul de externe Aldo 
Moro, au luat cuvîntul numeroși de- 
putați. Deputatul comunist, Carlo 
Galluzzi, membru al Direcțiunii P.C.I., 
a subliniat necesitatea ieșirii Italiei 
din N.A.T.O. Vorbitorul s-a pronun
țat, de asemenea, pentru o nouă o- 
rientare în problemele europene, care 
să se bazeze pe dezvoltarea coope
rării economice și politice între toa
te țările europene, pe dezarmare, pe 
recunoașterea frontierelor stabilite în 
urma celui de-al doilea război mon
dial și pe recunoașterea Republicii 
Democrate Germane.

Referindu-se la situația din Viet-

nam, Galluzzi a arătat că Italia tre
buie să se pronunțe pentru soluțio
narea conflictului pe baza tratative
lor, prin respectarea drepturilor legi
time ale poporului vietnamez, recu
noașterea Republicii Democrate Viet
nam și a guvernului revoluționar pro
vizoriu din Vietnamul de sud.

Secretarul Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare, Tullio 
Vecchietti, a subliniat că ieșirea Ita
liei din N.A.T.O. este o condiție e- 
sențială pentru a permite țării să în
deplinească un rol nou în relațiile in
ternaționale.

In același sens s-a pronunțat și de
putatul socialist Riccardo Lombardi, 
membru al Direcțiunii P.S.I., care a 
cerut ca Italia să acționeze în fa-' 
voarea organizării securității euro
pene.

PARIS

Conferința cvadripartîta 
in problema vietnameză

PARIS 13 — (Agerpres). După 
două amînări consecutive, cea, de-a 
33-a ședință a Conferinței cvadri- 
partite in problema Vietnamului a 
avut loc sîmbătă la Paris. Această 
ședință nu a adus nici un element 
nou, cele patru delegații dezvoltînd 
pozițiile lor cunoscute.

Vorbind în numele delegației gu
vernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, Dinh 
Ba Thi, adjunct al șefului delega
ției, a subliniat justețea soluției în 
zece puncte, propusă de Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud. El a arătat că este vorba de 
o soluție globală, atît politică cît și 
militară. Partea americană nu a ară
tat bunăvoință, din moment ce conti
nuă să nu accepte retragerea trupe
lor sale agresoare din Vietnamul de 
sud și continuă cu încăpățînare să se 
sprijine pe administrația saigoneză, 
opunîndu-se formării unui guvern de 
coaliție. Depinde în întregime de 
Statele Unite dacă războiul se va ter
mina curind sau nu și dacă această 
conferință va progresa sau nu — a 
spus în încheiere Dinh Ba Thi.

La rîndul său, ambasadorul Ha 
Van Lau, vorbind în numele delega
ției Republicii Democrate Vietnam, 
a reamintit dorința guvernului pe 
care il reprezintă de a reglementa în 
mod pașnic, împreună cu celelalte

_ părți, problema vietnameză pe baza 
soluției globale în zece . puncte a 
Frontului Național de Eliberară. 
„Președintele Ho Șl Min a declarat 
că nimic nu-i mai prețios ca inde
pendența și libertatea, a relevat vor
bitorul. Dacă S.U.A. se incăpățînea- 
ză in continuare in scopurile lor de 
agresiune contra Vietnamului de sud, 
dacă ele continuă să violeze dreptu
rile naționale ale poporului vietna
mez, dacă nu vor pune capăt răz
boiului de agresiune retrăgînd ra
pid și fără condiții trupele lor și cela 
ale aliaților lor, pentru a lăsa po
porul vietnamez să-și rezolve singur 
propriile, sale probleme, fără amestec 
străin, atunci întregul popor vietna
mez va continua lupta pînă la recuce
rirea independenței și libertății sale". 

Ambasadorul Henry Cabot Lodge, 
șeful delegației americane, s-a referit 
în special la problema militarilor a- 
mericani luați prizonieri de forțele 
patriotice.

Delegatul Administrației de la Sai
gon a repetat obișnuitele sale teze.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — în 

cursul nopții de vineri, avioanele 
americane de tip B-52 au întreprins 
trei misiuni de bombardament, lan- 
sînd cantități masive de bombe în 
provinciile Long Khanh și Phu Cat. 
situate la 45 și respectiv 458 km 
nord-est de Saigon.

AMMAN 13 (Agerpres). — O de
legație parlamentară britanică a so
sit la Amman, unde va întreprinde 
o vizită de șase zile. Membrii delega
ției engleze vor avea convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului iordanian. 
Ei vor vizita, totodată, 
fugiaților palestinieni.

*
BEIRUT. — Regele

Iordaniei și-a încheiat sîmbătă vi
zita oficială întreprinsă în Liban. 
Comunicatul dat publicității cu

despre combinatul petrochimic. 
S-a arătat că cele 10 fabrici ale 
sale, cu o capacitate anuală de 
100 000 tone, realizează o valorifi
care superioară a produselor petro
liere, iar peste 50 la sută din pro
ducție este solicitată la export.

în continuare, sînt vizitate insta
lațiile de distilare atmosferică și în 
vid, cele de cracare catalitică, de 
xilen și hidrofinare ale rafinăriei, 
precum și secția de olefine și fa
brica de polietilenă ale combina
tului petrochimic. Gazdele dau oas
peților explicații asupra funcționă
rii modernelor instalații. și proce
selor de producție, complet auto
matizate.

înainte de plecare, președintelui 
federal al Republicii Austria i-a

fost oferit în dar un album cu ima
gini din aceste întreprinderi și o 
casetă cu mostre ale produselor 
realizate aici.

Președintele Franz Jonas a sem
nat in cartea de onoare și a făcut 
aprecieri elogioase asupra dezvol
tării remarcabile a industriei ro
mânești de valorificare superioară 
a țițeiului și a succeselor obținute 
de cei ce lucrează în acest mare 
complex industrial.

Luîndu-și călduros rămas bun, 
înaltul oaspete a urat gazdelor să 
obțină și în viitor realizări tot mai 
însemnate,

Președintele federal al Republi
cii Austria și persoanele oficiale 
române și austriece care l-au înso
țit, s-au înapoiat apoi în Capitală.

DIN CONSILIUL

DE SECURITATE

La Muzdtil de artă feudală

briswovenească de la Mogoșoala

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a continuat 
dezbaterile în legătură cu incendierea 
moscheii „Al-Aksa“ din Ierusalim. Re
prezentanții Pakistanului, Algeriei și 
Senegalului au prezentat, în numele 
a 25 de țări arabe și islamice, un 
proiect de rezoluție care cere Consi
liului de Securitate să adopte măsuri 
suplimentare în cazul în care Israe
lul nu va respecta rezoluțiile sale cu 
privire la statutul Ierusalimului. Pro
iectul cere, de asemenea, Israelului să 
respecte cu scrupulozitate clauzele 
Convenției de la Geneva privind o- 
cupația militară și să nu împiedice 
activitatea Consiliului Musulman Su
prem din Ierusalim.

Reprezentantul Marii Britanii, lor
dul Caradon, a propus Consiliului de 
Securitate să condamne incendierea 
moscheii „Al-Aksa", să-și reafirme o- 
poziția față de orice încercări de a 
aduce atingeri în mod unilateral sta
tutului Ierusalimului și să-și reafirme 
poziția în ceea ce privește regimul 
locurilor sfinte din acest oraș.

ceastă ocazie precizează că întreve
derile pe care șeful statului iorda
nian le -a avut cu președintele Li
banului, Charles Helou, au fost con
sacrate unui schimb de păreri pri
vind evoluția crizei din Orientul 
Apropiat (ultimele Incidente mili
tare, incendiul moscheei Al Aksa), 
precum și activitatea diplomatică 
desfășurată în vederea reglementă
rii situației în această zonă a lumii.

★
LONDRA — Ministrul de externe.al 

Marii Britanii, Michael Stewart, a 
declarat că situația din Orientul A- 
propiat „a devenit de o extremă 
gravitate". El s-a pronunțat pentru 
reluarea consultărilor între reprezen- 

. tanții celor patru mari puteri.
★

TEL AVIV — Un comunicat ofi
cial publicat la Tel Aviv anunță că 
în timpul convorbirilor pe care le-a 
avut vineri seara generalul Odd Bull, 
șeful grupului de observatori O.N.U. 
în Orientul Apropiat, cu generalul 
Moshe Dayan, ministrul israelian al 
apărării, au fost examinate probleme 
legate de garantarea securității ob
servatorilor O.N.U. instalați de-a lun
gul Canalului de Suez.

De asemenea, au fost discutate pro
bleme privitoare la respectarea în
cetării focului în această zonă, se a- 
rată în comunicat. Odd Bull a sosit 
la Tel Aviv după vizita de 24 de ore 
făcută la Cairo, unde a avut con
vorbiri cu oficialitățile

★
BEIRUT. — Ministrul 

rocan, Abdel Hadi Abu 
sit sîmbătă la Beirut. El a declarat că 
șeful statului marocan, regele Hassan 
al II-lea, i-a încredințat o misiune pe 
lîngă președintele Libanului, Charles 
Helou, în legătură cu problema con
vocării viitoarei conferințe islamice 
la nivel înalt.

Măsuri preconizate 
de guvernul francez 
pentru RESTABILIREA
ECHILIBRULUI

DOSARUL
oknami

egiptene.

de stat ma- 
Taleb, a so

SCHIMBURILOR
EXTERNE

PARIS 13 (Agerpres). — Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei și 
finanțelor, a anunțat o serie de mă
suri pe care guvernul francez le 
va lua în scopul „restabilirii echili
brului schimburilor externe". A- 
ceste măsuri vor fi, în primul rînd, 
menite să încurajeze exporturile 
întreprinderilor franceze. Giscard 
d’Estaing a declarat că organele de 
stat au primit instrucțiuni să pro
cedeze cu discernămînt în exerci
tarea controlului asupra schimbu
rilor și că urmează ea acest con
trol să nu mai fie aplicat în sec
torul investițiilor comerciale în 
străinătate. Pînă la sfîrșitul primu
lui trimestru al anului 1970, a pre
cizat fel, se poate prevedea o rela
xare a controlului asupra schimbu
rilor, îndeosebi pentru întreprinde
rile particulare.

RTRUS
1 MftO

Sîmbătă după-amiază, președin
tele federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, și persoanele oficiale 
române și austriece care îl însoțesc, 
au vizitat Muzeul de artă feudală 
brincovenească de la Mogoșoaia, 
remarcabil monument arhitectura] 
și Ide artă decorativă românească, 
care de peste un sfert de mileniu 
își păstrează intacte bolțile și co
loanele, profilul armonios.

La sosire, președintele federal 
este întîmpinat de Ion Brad, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Maria Bă- 
dulescu, director adjunct la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste Ro
mânia, alți membri ai conducerii 
muzeului.

în foișorul palatului, de unde se 
deschide o frumoasă priveliște asu
pra întregului complex arhitectu
ral, președintelui federal îi sînt

prezentate date privind istoricul 
acestei vechi reședințe domnești. 
Se vizitează apoi sălile muzeului, 
care adăpostesc vestigii de preț ale 
culturii românești, mărturii de 
seamă ale spiritului creator mani
festat de-a lungul veacurilor de 
poporul nostru. După parcurgerea 
primei săli, unde se află expuse un 
portret în ulei al ctitorului —r 
domnitorul Constantin Brînco- 
veanu — și numeroase țesături și 
broderii lucrate în atelierele curții 
domnești, oaspeții vizitează sala 
documentelor de mare valoare, 
oglindă a uneia din caracteristicile 
principale ale epocii brîncove- 
nești — răspîndirea tiparului în 
Țara Românească. Președintele fe
deral se oprește cu interes în fața 
vitrinei sub care se află Evanghelia 
tipărită de Antim Ivireanu la 
București, în 1693. Pictura și șoulp-

tura în lemn, argintăria, bogat re
prezentate în sălile acestui cunos
cut lăcaș de educație și cultură se 
bucură de același interes din par
tea președintelui Franz Jonas, a 
celorlalți oaspeți, de calda lor a- 
preciere.

Președintelui federal i se dau 
ample explicații asupra activității 
muzeului.

La sfîrșitul vizitei, președintele 
Austriei, după ce a semnat în car
tea de onoare, și-a exprimat satis
facția de a fi putut cunoaște aceas
tă veche și remarcabilă instituție 
muzeală, care atestă grija deosebită 
de care se bucură cultura tradițio
nală în România modernă.

Gazdele înmînează șefului statu
lui austriac și celorlalți oaspeți, 
publicații de artă ale muzeului.

(Agerpres)
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George Macovescu, Prim- 
adjunct al ministrului afacerilor exter
ne al României, care s-a aflat Ia odihnă 
în R.S.F. Iugoslavia, a avut convorbiri 
cu Mirko Tepavaț, secretar de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, precum și cu Anton Vratusa, 
locțiitor al secretarului de stat.

Sistemul propus în acest amenda
ment desființează instituția electorilor, 
dînd posibilitate alegătorilor să voteze 
direct pentru candidatul preferat și nu 
pentru electori, așa cum prevede 
temui în vigoare.

sis-

Științe. în timpul șederii sale în Un
garia, el a avut o întîlnire cu Beresz- 
toczy Miklos, vicepreședinte al Adu
nării de stat, și a ținut o confe
rință la Secția de științe chimice de pe 
lîngă Academia Ungară de Științe.

Cei aproape 900 000 de 
nmneiion d'n întreprinderile ita
liene de construcții au continuat sîm
bătă greva de 48 de ore. Lor li s-au 
alăturat circa un milion de salariați din 
întreprinderile mecanice. Mișcarea gre
vistă a cuprins și mediul rural, unde 
agricultorii revendică prețuri mai echi
tabile pentru produsele lor, îndeosebi 
pentru lapte.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
tei, instanța supremă instaurată în 
Libia după recenta lovitură de stat 
militară, este colonelul Moamer El 
Gedafi, comandantul șef al forțelor 
armate libiene — informează agenția 
MJ2.N.

Guvernul nigerian a 
nimtet încheierea unui 
COrd cu Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii privind reluarea pentru o 
perioadă experimentală de trei săp- 
tămîni a zborurilor avioanelor transpor- 
tînd ajutoare către Biafra — transmite 
din Lagos agenția France Presse.
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Producția de alimente în 
țările în curs de dezvoltare 
ar trebui să crească cu 60 la sută mai 
repede pentru ca să se poată evita o 
gravă criză alimentară în deceniul ur
mător — a declarat într-o conferință 
de presă directorul general al F.A.O., 
A. Boejma.

Comitetul special al 
O.N.U. pentru folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice a hotărît vi
neri să organizeze consultări în ve
derea elaborării unui proiect de con
venție privind pagubele ce trebuie plă
tite în caz de accidente provocate de 
căderea pe Pămînt a obiectelor plasa
te pe orbită sau lansate în spațiul 
extraatmosferic.

O ® O ®

SUCCESE ALE

zborul sau circumlunar
Pâmîntul „la asfințit", imagine realizată de nava spațială automată so 

vietică „Zond-7", în

FORȚELOR PATRIOTICE 

MOZAMBICANS
DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). — 

Forțele patriotice mozambicane au scos 
din luptă în lunile iulie și august apro
ximativ 330 militari portughezi — in
formează un comunicat dat publicității 
în capitala Tanzaniei de Fron
tul pentru eliberarea Mozambicului 
(FRELIMO). Unitățile organizației au 
lansat în această perioadă 11 atacuri 
asupra unor baze și posturi fortifica
te portugheze, în provinciile Niassa, 
Cabo Delgado și Tete.

CRUCEA ROȘIE

Istanbul și-a în
cheiat lucrările cea de-a 
21-a sesiune a Confe
rinței internaționale a 
Crucii Roșii. Participan- 
ții la această reuniune 
au adoptat vineri seara, 
cu o majoritate de vo
turi, o rezoluție intitu
lată : „Crucea Roșie, 
factor al păcii în lume". 
Rezoluția cere „tuturor 
guvernelor și O.N.U. să

FACTOR

AL PĂCII IN LUME“

ia de urgență toate mă
surile necesare în vede
rea încetării conflicte
lor armate" și invită 
toate statele să depună 
eforturi pentru înceta
rea cursei înarmărilor, 
în rezoluție se propune, 
de asemenea, ca „fon
durile afectate cumpă
rărilor de arme să fie 
folosite în scopul uma
nității, protejării vieții

ft sănătății populației 
globului".

La propunerea Semi
lunii Roșii turce, con
ferința a adoptat „De
clarația de la Istanbul" 
care reafirmă că 'soarta 
comună a umanității 
depinde de solidarita
tea, cooperarea și prie
tenia sinceră între na
țiuni".

Camera Bcp?6senta|iS®r 
a S.U.A. a luat în dezbatere de două 
zile un amendament la constituție.

Vicepreședintele Marii fi- 
dimări Naționale, acad- Ilie 
Murgulescu, a făcut o vizită în Unga
ria la invitația Academiei Ungar® de

Banca națională a Elve
ției a anunțai majorarea la
xei de scont de la 3 la 3,75 la 
sută, începînd de luni. Această măsură 
are, în primul rînd, o justificare inter
nă, fiind menită să frîneze fenomenul 
de „supraîncălzire" a economiei și să 
oprească tendințele inflaționiste. Pe de 
altă parte, majorarea taxei de scont în 
Elveția urmează unor măsuri similare 
adoptate în numeroase țări ale Europei 
apusene.

HAVANA 13. — Coresponden
tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : La sediul din Havana al 
Uniunii naționale a scriitorilor 
și artiștilor plastici din Cuba a 
fost deschisă expoziția de dese
ne a pictorului român Constan
tin Piliuță. La deschidere au 
fost prezenți numeroși pictori și 
sculptori, precum și Vasile Mu- 
șat, ambasadorul României la 
Havana. Lucrările lui Constan
tin Piliuță s-au bucurat de o 
înaltă apreciere din partea oa
menilor de artă prezenți la ver
nisaj.

0 importantă rețea inter
națională de falsificatori de 
hani a fost descoperită re- 
cent de agenți ai Scotland Yard-uiui. 
11 persoane au fost deja arestate în 
Marea Britanie. Rețeaua a emis și 
pus în circulație peste 10 milioane de 
franci elvețieni falși.

într-un comunicat oficial 
publicat la Bonn, Privitor la 
schimburile comerciale ale R.F.G., se 
subliniază că o creștere simțitoare au 
înregistrat livrările R. F. a Germa
niei către unele țări socialiste. Cele 
mai importante creșteri în primul se
mestru al acestui an, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, au 
cunoscut livrările către U.R.S.S. (55,9 
la sută), Cehoslovacia (31,8 la sută), 
R. P. Chineză (23,1 la sută), Polonia 
(5,2 la sută).

Primele eșantioane de 
SOl lunar au părăsit vineri labo
ratorul de „recepție" lunară unde au 
fost supuse unor severe operațiuni de 
sterilizare, precum și unor prime exa
minări. Mostrele de sol lunar, care au 
părăsit Houstonul vineri, vor fi supuse 
observațiilor în 7 laboratoare din 
S.U.A. într-un viitor apropiat, alte can
tități din prețiosul material de studiu 
vor fi predate unor laboratoare din 
alte țări.
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Problema Okinawei formează, 
începînd de vineri, obiectul ce
lei de-a 3-a runde de negocieri 
între ministrul de externe al. 
Japoniei, Kiichi Aichi, și secre
tarul de stat al S.U.A., William 
Rogers. Prima și cea de-a doua 
rundă au avut loc cu prilejul vi
zitei la Washington a șefului di
plomației japoneze în luna iunie 
și, respectiv, la sfîrșitul lui 
iulie, cînd Rogers a vizitat 
Tokio. Intre timp, negocierile au 
continuat fără întrerupere în ca
pitala japoneză intre oficialități 
ale Ministerului de Externe ja
ponez și o echipă de diplomațl 
americani. '

Sintetizînd aceste îndelunga
te negocieri, cotidianul „The 
Christian Science Monitor" Își 
exprimă părerea că, 
atîtea luni de tratative 
tinue, „problema cheie 
vind Okinawa a rămas 
zolvată, iar pozițiile celor

după 
con- 
pri- 

nere- 
donă
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DIN WASHINGTON DE LA 

C. ALEXANDROAIE —

părți sînt tot atît de îndepărta
te una de alta ca și la în
ceput".

Faptul că în toamnă este aș
teptat la "Washington premierul 
japonez Eisaku Sato conferă 
actualelor convorbiri o impor
tanță deosebită. Pregătirea te
renului vizitei premierului japo
nez implică în primul rînd, du
pă părerea unor surse nipone, 
realizarea unui acord de princi
piu privind realipirea Okinawei 
la Japonia. La sfîrșitul primei 
întrevederi Aichi—Rogers, mi
nistrul japonez a declarat zia
riștilor că s-a convenit ca în 
timpul vizite; din noiembrie a 
premierului. Sato să fie defini
tivat viitorul -statut al Okinawei.

Ziarele americane evidențiază 
în aceste zile dimensiunile și 
implicațiile problemei Okinawei. 
Se știe că toți președinții Sta
telor Unite, incepind de la Tru
man, au promis pe rînd Japo
niei retrocedarea Okinawei. O- 
kinawa însă a devenit cu timpul 
cea mai mare bază militară și 
nucleară americană din Extre
mul Orient. Această insulă, pe 
care se află instalații militare 
în valoare de circa trei miliarde 
dolari, este folosită și ca punct 
de sprijin ăl războiului S.U.A. 
din Vietnam. Militarii o consi
deră a fi „coloana vertebrală" a 
sistemului de baze militare ame
ricane din această parte a lu
mii.

Oficial, Statele Unite recunosc 
Japoniei dreptul legitim de a-și 
extinde suveranitatea asupra a- 
cestei insule care îi aparține de 
jure și de facto, dar condițio
nează transpunerea în practică 
a acestui drept de anumite con
cesii pe care Japonia le consi
deră cu totul< inacceptabile.

Așa cum se știe. Japo
nia respinge ideea ca S.U.A. 
să-și mai mențină armele ato
mice pe insulă după retroceda
rea, acesteia, act care în nici un 
caz nu trebuie să depășească a- 
nul 1972. De asemenea, Japonia 
nu poate da Statelor Unite „un 
cec în alb" pentru noi operațiuni 
militare în această zonă și in
sistă ca Washingtonul să accep
te propunerea de a nu Între
prinde în viitor asemenea ac
țiuni, folosindu-se de bazele sa
le din Japonia, fără consimță- 
mîntul expres al guvernului ni
pon.

Astfel, soluționarea ecuației 
Okinawei, care abundă de ne
cunoscute, apare destul de di
ficilă.
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