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PUNE!
De ce Industria îngrășămintelor 

azotoase constituie, în momentul de 
față, un punct slab al industriei 
noastre chimice 1 Răspunsul este 
următorul : pentru că nu și-a reali
zat planul pe 8 luni.

Să vedem căror cauze se datorea
ză rămînerea în urmă ? Din inves
tigațiile făcute rezultă că nerealiza- 
rea planului se datorează, aproa
pe în întregime, neintrării în 
funcțiune a instalațiilor Sybetra 
de la Combinatul chimic Craiova și 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tr. Măgurele. Probele tehnolo
gice, care sînt în curs la grupurile 
noi de la cele două combinate, au 
evidențiat existența unor mari defec
țiuni la utilajele tehnologice și echi
pamentele de bază. Fabrica de amo
niac de la Craiova, de pildă, de la 
care se obținuseră, în august, pri
nsele cantități de produse finite, a 
fost' oprită pentru o serie de înlo
cuiri și remedieri la ventilele de 
reglare, la alte aparate de comandă, 
cazanul auxiliar, la filtre, răcitoare 
de ulei și apă și altele. Multe dintre 
defecțiunile constatate la această fa
brică nu sînt din cele obișnuite, în- 

• tîlnite la orice punere în funcțiune-, și 
care se pot remedia operativ, ci sînt 
de mare amploare. Așa sînt. cele

constatate la una dintre coloanele 
de sinteză a amoniacului, care nu 
vor putea fi înlăturate decît în cî
teva luni și care pun sub un mare 
semn de întrebare producerea amo
niacului și a îngrășămintelor la noul 
grup, nu numai în acest an. ci și în 
primele luni din anul viitor.

Specialiști din Ministerul Indus
triei Chimice au estimat că intra
rea cu întîrziere în funcțiune a celor 
două grupuri noi Sybetra va cauza, 
pînă la sfîrșitul anului. ne- 
realizarea unei producții de 112 000 
tone de îngrășăminte azotoase, ceea 
ce înseamnă o imensă pagubă pentru 
economia națională Este sigur însă 
că această importantă rămînere în 
urmă ar putea fi mult diminuată dacă 
s-ar asigura buna funcționare a 
instalațiilor existente, cît mai aproa
pe de parametrii tehnici și econo
mici proiectați.

Numai la Combinatul chimic Cra
iova nu s-au realizat, la grupul exis
tent, în luna august a.c., 7180 tone 
de azotat de amoniu și 1 850 tone 
de uree, a căror valoare sâ ridică 
la peste 11 milioane lei. De ce? 
Am reținut cîteva răspunsuri la a- 
ceast.5 întrebare, desprinse din dis
cuțiile avute cu cadre de muncitori 
si tehnicieni, prectim șl din' dez.b'a-

ADUNARI GENERALE ALE SALARIAȚILOR

DIN ÎNTREPRINDERI

In spiritul răspunderii
față de planul de stat

Am asistat și acum doi ani la 
dezbaterea cifrelor de plan de către 
muncitorii, tehnicienii, economiștii și 
inginerii Combinatului petrochimic 
din Ploiești. Ne amintim că tînărul 
colectiv întîmpina atunci greutăți, 
că existau destule neajunsuri care 
influențau negativ asupra îndeplinirii 
riguroase a planului, asupra calității 
produselor ț nici indicatorii finan
ciari obținuți nu erau de natură să 
mulțumească. Atît organele locale 
de partid, cît și forurile de resort 
din Ministerul Industriei Chimice 
nu aveau motive să fie satisfăcute. 
Criticile formulate erau îndreptățite. 
Analizîndu-le cu răspundere, petro- 
chimiștii ploieșteni 
un mare merit 
al lor — nu s-au 
lăsat copleșiți de 
dificultăți. Dim
potrivă, s-au or
ganizat mai bine 
și au folosit cu 
randament în 
continuă creștere 
instalațiile mo
derne, de mare 
productivitate ale 
combinatului : și-au 
multă perseverență noi și noi cunoș
tințe tehnico-profesionaie, au pus pe 
primul pian răspunderea în muncă, 
întărirea disciplinei de producție. 
Trimestru cu trimestru au înregis
trat rezultate în producție și econo- 
mico-financiare tot mai bune, a- 
jungînd pînă la cele din acest an, 
care au fost puternic reliefate în 
adunarea generală a salariaților ce a 
avut loc zilele trecute în combinat 
In ce -constau aceste realizări ?

In darea de seamă a comitetului 
de direcție, prezentată de directo
rul general al combinatului, ing. 
Traian Vulpe, se arăta pe primele 
8 luni din anul acesta, activitatea 
economică ți financiară a colecti
vului s-a încheiat cu îndeplinirea 
ți depășirea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii. S-au obținut peste 
prevederi însemnate cantități de 
produse : 489 tone polietilenă, 442 
tone etilena, 44 tone produse etoxi- 
late, 224 tone anhidridă ftalicâ, 8 
tone clorură de colină și altele. Cum 
și prin ce mijloace ? în principal, 
prin depășirea la unele instalații a 
parametrilor proiectați și prin in
trarea în funcțiune, înainte de ter
men, a unor secții. Din totalul pro
ducției globale obținute peste plan 
(46 milioane lei), 92 la sută s-a rea
lizat pe baza creșterii productivității 
muncii pe salariat - lucru deosebit 
de important. Mai reținem, din da
rea de seamă, că economiile 
mentare ia prețul de cost au 
mat în 8 luni 16 200 000 lei, că 
iiciile peste plan s-au ridicat

acesta este

milioane lei, că rentabilitatea plani
ficată a fost depășită cu 9,7 la sută 

O primă concluzie, prin urmare 
Colectivul combinatului ploieștean 
a socotit, de la bun început, că în
datorirea sa primordială este una 
singură : fructificarea în condiții de 
înaltă eficiență a fondurilor inves
tite de stat, valorificarea superioa
ră a potențialului tehnic, material 
șt uman de care dispune, pentru a 
da economiei naționale la termen 
și chiar mai devreme producția și 
acumulările scontate. Grija acorda
tă în acest an îndeplinirii planului 
de investiții se manifestă mai preg
nant decît în perioadele trecute. O 
dovadă în acest

La Combinatul

petrochimic din Ploiești

însușit cu și mai

sens o constituie 
faptul că, în 8 
luni din acest 
an, din planul a- 
nual de investi
ții s-a realizat 
83 Ia sută. Re
zultatele sînt, 
cum se vede, re
marcabile.

Se cuvine a- 
preciat că. oricît 
de valoroase sînt 
activitatea eco- 
de pînă acum 

este ho-

IN ZIARUL DE AZI

© Fiecare comu 
nist - coautor al 
hotărîrilor orga 
nîzației de partid 
© Insămmțările 
de toamnă în ju
dețele Bistrița 
Năsăud și lași

Perfecționarea 
cursurilor—

obligație de prim ordin

Prof. dr. docent Gheorghe PUȘKAȘ 
rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș

supli- 
însu- 
bene- 
la 33

rezultatele din 
nomico-financiară 
colectivul combinatului 
tărît să le amplifice, prin valorifica
rea și mai intensă a rezervelor in
terne ale producției. Această a doua 
concluzie a reieșit plenar din dezba
terile adunării generale a salariaților 
în adunare, sarcinile de plan pînă la 
sfîrțitul acestui an și cele din 1970 
s-au confruntat aprofundat cu reali
tatea, cu posibilitățile colectivului, cu 
cerințele exprese ale economiei na
ționale, apreciindu-se că sînt pe de
plin realizabile Ele au puterea de a 
mobiliza forțele și inițiativa colecti
vului, de a dinamiza capacitatea sa 
creatoare, de a impulsiona mersul 
înainte spre cote superioare de efi
ciență economică.

Evidențierea rezervelor, posibilită
ților s-a făcut fără ca neajunsurile 
să fie ocolite i dimpotrivă, s-au adus 
critici, fără menajamente, unor ca
dre de conducere care nu intervin 
pentru înlăturarea lor : dar. mai ales, 
s-au făcut o seamă de propuneri ju
dicioase în vederea perfecționării ac
tivității tutuj-or compartimentelor de 
activitate, organizării științifice a 
producției și a muncii. Secretarul co
mitetului de partid, Mircea Izbășoiu, 
arăta că aceste propuneri, intervenții

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii°

(Continuare în pag. a III-a)

terîle care au avut loc, în ultimul 
timp, în secțiile productive ale pri
mului grup de azot din cadrul com
binatului, cu privire la realizarea 
planului pe acest an și la sarcinile 
pe 1970.

— Oprirea generală pentru repa
rații din luna iulie a.c. a durat mai 
mult decît era prevăzut, iar instala
țiile nu au fost repuse în funcțiune 
imediat la capacitatea dinainte. A- 
gregatul nr. 5 de la conversie a in
trat în reparație în i.ulie și a fost 
gata abia la începutul lunii septem
brie (ing. Liviu Murar, șef de tură) :

— Reparațiile durează acum mai 
mult pentru că nu avem mereu la 
îndemînă sculele. piesele de schimb 
și materialele necesare (Carol Mau
rer, lăcătuș mecanic) ;

— Aparatura de comandă nu func
ționează cum trebuie. Este oare po
sibil ca instalațiile tehnologice mo
derne să fie conduse „după ureche" ? 
(Vasile Ghițulescu, maistru) :
- Măsuri tehnice de importanță 

Covîrșitoăre pentru .bunul mers al 
instalațiilor, prevăzute în planul unic 
de măsuri aprobat de minister, nu 
sînt aplicate operativ, ci se tergi
versează de la o hmă la alta (ine. 
Laurențiu Catahă. adiunct de șef de 
secție)-.?

. Chiar și numai aceste cîteva opinii 
exprimate de oameni cunoscuți pen
tru experiența și maturitatea lor 
profesională, demonstrează că în ca
lea revirimentului care se așteaptă 
de cîțiva ani în activitatea combina
tului de la Craiova — ca și a celui 
de la Turnu Măgurele — se mențin 
numeroase obstacole, pentru elimina
rea cărora nu s-a întreprins tot ce 
era posibil si strict necesar din par
tea factorilor de conducere din în
treprindere și minister Maistrul Va
sile Ghițulescu amintea că nu s-a 
pus la punct aparatura de măsură

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)

NOI OBIECTIVE INDUSTRIALE

fundatiiloi 
obiectiv in- 
— primul 
de vest a 
întreprin- 

prefabrica-

La Buzău a început ■ 
turnarea 
unui nou 
dustrial 
din zona 
orașului : 
derea de
te din beton armat, 
a cărei producție va 
fi, începînd cu anul 
viitor, de circa 100 000 
metri cubi. Noua , ta-

III

r u.

©

treprindere se înscrie 
în procesul intens de 
Industrializare' pe 
care îl cunoaște Bu- .. 
zăul în ultimii ani. Ps 
lîncjă extinderea și 
modernizarea uzinei 
de sîrmă și produse 
din sîrmă, a uzinei 
de prelucrare a ma
selor plastice se ridi
că noi obiective...in-.

dustriale, fabrica de 
produse ceramice, 
c„ea mai mare de a- 
cest fel din țară, și 
fabrica de produse 
lactate. în viitorul cin
cinal, producția in
dustrială a Buzăului 
va crește de peste 3 
ori fată de actualul 
cincinal.

(Aqerpres)

Noul an de învăță
mînt universitar va 
constitui un moment 
important în realizarea 
sarcinilor stabilite de 
partid în vederea mo
dernizării școlii de toa
te gradele. Aceste sar
cini sînt deosebit de ge-' 
neroase, pentru că în primordială 
perioada profundelor 
transformăriwsociale pe 
care le trăim, cînd o 
revoluție științifico- 
tehnică modelează, toa
te ramurile cunoașterii 
umane, știința deve
nind ea însăși o forță 
de producție. în conse-, 
cință, orice imobilism, 
orice rămînere în urmă 
față de cerințele .so
cietății reprezintă un 
grav pericol. După 
cum hipertrofia laturii 
informative a proce
sului de învățămînt, în' 
dauna funcției sale for- 
mativ-educative e un 
pericol nu mai puțin 
terios Aceste principii 
fundamentale ale învă
țămîntului superior au 
fost puternic subliniate 
de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului 
Comunist Român La 
toate aceste princi
pii se cuvine să ne gin- 
dim acum, cînd punem 
jaloanele unui

' de învățămînt 
sitar — primul 
studiu superior 
vom începe să 
măsuri și instrumente 
de lucru moderne, per
fecționate — planuri, 
programe. Cred că în 
această ordine de ițlei 
cea mai importantă 
preocupare trebuie să o 
constituie perfecționa
rea cursurilor în con
cordanță cu noile pla
nuri și programe de în-

vățămînt, problemă la 
care mă voi referi în 
cele ce urmează.

în mod deosebit con
sider. că trebuie să ne 
îndreptăm atenția spre 
ceea ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reco
manda, drept sarcină 

a invăță- 
mîntului de toate gra
dele : „asigurarea li
nei strînse legături în
tre școală și viață 
între școală și nevoile 
practicii".

Desigur, prin aplica
rea programului de mă
suri pentru dezvoltarea 
învățămîntului stabilit 
prin Directivele Co
mitetului Central al 
partidului, prin aplica
rea Legii învățămîntu
lui, școala 'noastră su
perioară a repurtat suc
cese importante în 
numeroase privințe. 
Dar mai avem mult 
de făcut pentru ca în- 
vățămîntul superior, în 
genere, și cursurile, în
deosebi, să fie la nive
lul solicitărilor progre
sului contemporan, atît 
sub raportul structurii 
și conținutului, cît și 
în ceea ce privește co
relarea cu cerințele 
actuale și de perspecti
vă ale vieții economice 
și sociale. S-a subli
niat — pe drept cuvînt 
— că învățămîntul su
perior modern este de 
neînchipuit fără maxi
mă receptivitate, mobi
litate și .capacitate de 
adaptare rapidă la pro
gresul științei și cultu
rii. Pe plan mondial în 
învățămîntul superior 
apar noi tendințe : u- 
nele specifice țării care 
le-a generat, altele a- 
plicabile pe plan ge-

neral. Selecția lor chib
zuită, îmbinarea expe
rienței proprii cu cea 
mondială este o necesi
tate imperioasă. în fața 
științei contează numai 
rezultatele. De aceea, 
nu trebuie să ne' lăsăm 
influențați de publicita
tea, uneori zgomotoasă, 
care se face în jurul 
unor noi metode și des
coperiri. Numai verifi- 
cîndu-le vom putea mă
sura adevărata lo.r va
loare și eficiență socia
lă. Dar, tot atît de gre
șite ar fi închistarea 
rigidă, respingerea a- 
priori a unor noi ten
dințe în știință. Atitu
dinea de desconsiderare 
nejustificată față da 
rezultatele geneticii mo
derne, care ' s-a mani
festat la noi într-un 
trecut nu prea îndepăr
tat, trebuie să ne ser
vească drept memento. 
A fi modern în învâță- 
mînt, deci, înseamnă 
a fi eficient și în pas 
cu dezvoltarea socie
tății.

Planurile ' și progra
mele de învățămînt ne 
permit acum să reali
zăm în tot mai mare 
măsură acea sinteză do
rită între gîndire și ac
țiune, prin care se tra
duce în viață moderni- * 
zarea învățămîntului. 
Alegerea esențială în 
cunoașterea științifică, 
atît de complexă 
este o problemă-cheie ; 
ca medic și ca profesor 
mă lovesc deseori de a- 
ceastă problemă în pre
gătirea personală pen
tru cursuri și îmi dau

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Instalația de preparare a minereurilor nemetalifere de la întreprinderea minieră Orșova

la adîncirea relațiilor
româno - austriece,

la dezvoltarea colaborării
internaționale

Prezența In România a președin
telui federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat,. 
Nicolae Ceaușescu. a făcut o vizită 
oficială — prima vizită a unui șef 
de stat, austriac în țara noastră — 
a fost salutată cu căldură și ospita
litate de poporul român. în manifes
tările de prietenie de pe întreg par
cursul vizitei s-au exteriorizat sen
timentele de .stimă și prețuire pe 
care și le nutresc reciproc popoa
rele român și austriac.

Așezate în același spațiu 
și avînd străvechi relații 
ce, legate prin înseși 
continentului nostru, cele 
poare, român și austriac, 
mate de dorința — și acest lucru 
s-a desprins concludent din desfă
șurarea vizitei — de a dezvolta co
laborarea reciproc avantajoasă, de 
a trăi în bună înțelegere, de a con
lucra pentru soluționarea probleme
lor care preocupă omenirea contem
porană.

geografic 
economi

ci destinele 
de două po- 

sînt ani-

Mijloc de agrement, de 
cunoaștere și apropiere în
tre oameni, turismul inter
național se afirmă drept 
unul dintre fenomenele 
cele mai dinamice ale vea
cului nostru. Cercul turiș
tilor din țara noastră este 
din ce în ce mai larg lată 
însă că, de la o vreme, 
Împotriva oricărei rațiuni 
de acest ordin, pe cîte un 
itinerar turistic sau altul 
își face apariția un perso
naj ciudat, cu valizele dol
dora, creîndu-ți impresia 
că participă la excursie în 
calitate de., cpmis-voiajor 
al unor firme comerciale 
Listele cuprinzînd mărfu
rile pe care asemenea „tu
riști" le au asupra lor dau 
impresia unui inventar 
nuțios. întocmit la un 
p'ermagazin universal, 
nu găsești ! Seturi de con
fecții, tutun și salam de 
Sibiu, piper și Gerovital... 
toate în „cantități indus
triale".

Plecînd într-o excursie 
este în firea omului sâ lege 
prietenii, să încerce a păs
tra o amintire materială, 
un simbol al locului pe 
unde a fost. mici atenții 
pentru cei din preajmă 
Dar, de la obiectele cu va
loare mai mult sentimen

tală decît intrinsecă și pînă 
la spiritul de tarabă al in
dividului pus pe căpătuială 
este o diferență ca de la 
cer la pămînt Organele va
male sînt puse uneori în 
fața unor situații de-a 
dreptul rizibile : într-o ex-

mi- 
su-
Ce

cursie de cîteva zile o tu
ristă își luase cu ea, pen
tru consum propriu, după 
cura a declarat, cantitatea 
de 13 (treisprezece) litri de 
coniac : un turist, mai mul
te bluze de nvlon...

a gusturilor, a pa--
.'.c De exemplu :

mizare t 
siunilor etc 
brusc se transformă in fa
natici consumatori de ceai, 
sau — in plină vară — își . 
burdușesc geamantanele ce 
pulovere groase, sau — mai

fi întinerit și Matusalem I 
Pe un alt itinerar, astfel de 
afaceriști nu . pot trăi fără 
sos picant. — drept care 

(transportă importante can
tități de pi.per.. pe un al 
treilea descoperi fumători

Turist sau pastor
ambulant?

anchetă socială

damă j un altul, 80 pa
chete de ceai etc.

— Avem de-a face cu in
tenția unora de a transfor
ma prilejul turistic într-o 
sursă de profituri ilicite 
— ne-a declarat tovarășul 
Ștefan lonescu, directorul 
Direcției vămilor din Mi
nisterul ' Comerțului: Exte
rior Plecînd pe un anume 
itinerar, astfel de indivizi 
eunoso o ciudată... unifor-

șocant — oameni în pu
terea vîrstei se declară în 
perioada unui tratament 
cu Gerovital H 3...

— Ne puteți da un exem
plu ?

— Evident. Sorin Cioancă, 
domiciliat în București, 
șos Ștefan cel Mare 25. a 
vrut să scoată din țară nici 
mai mult nici mai puțin de
cît 270 cutii de Gerovital 
Cu acest stoc ar putea

a căror „porție" zilnică, ju
decind după tutungeria lor 
ambulantă, ■ se cifrează 
15—20 pachete. Un 
doilea fenomen, nu mai pu
țin miraculos, se produce 
la întoarcere. Astfel, ve
nind dintr-o anume țară., 
toți acești așa-ziși turiști 

i apar încărcați de aparatură 
foto și camere de luat ve-' 
deri. declarîndu-se foto- 
amatori înnăscuți. Dintr-0

la 
al

altă țară vor aduce bijute
rii, amintindu-și că în bi
roul în care lucrează au cel 
puțin o duzină de colege, 
fără a mai socoti familia...

Ce au comun asemenea 
apucături ilicite cu nobilele 
țeluri al turistului plecat 
să-și îmbogățească nu bu
zunarul ci mintea și ini
ma ? Am discutat, la 
O.N.T cu mai mulți înso
țitori de grup pe itinerare 
internaționale Spiritul de 
căpătuială, mentalitatea de 
taraba - ne-au spus ei —.. 
alterează și stînjenesc pro
gramul și dispoziția ma
jorității grupului de tu
riști „Turistul“-negustor 
sbia descins într-o locali
tate. se repede în piață și 
magazine, caută gangurile 
și talciocul Parcă îl apasă 
valiza menită să se meta
morfozeze ad-hoc într-o 
agenție ambulantă de vîn- 
zări-compărări.. Pe el nu-1 
interesează nici orașul în 
care a poposit, nici anul în 
care a fost pusă piatra de 
temelie a cutărui monu
ment.. nici peisajul, nici fi
rea oamenilor.. Singurul 
lui scop este să-și plaseze 
rapid și cît mai avantajos 
marfa Tncepe apoi preci
pitat operația Inversă — a 
cumpărării, a încercării de 
a ascunde cît mal abil bu
nurile obținute pe aceste 
căi dubioase Operația de a

Tifus ANDREI

(Continuare în pag. a Il-a)

Itinerarul vizitei a oferit înaltu
lui oaspete, și persoanelor care l-au 
însoțit, posibilitatea să cunoască ne
mijlocit aspecte ale peisajului româ
nesc, mărturii ale trecutului is
toric, preocupările actuale ale 
poporului român, eforturile lui în 
opera de edificare a noii societăți.

Vizita a prilejuit un 
prinzător schimb de 
președintele Consiliului 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și . .
federal al Austriei, Franz Jonas, 
convorbiri pe care distinsul oaspete 
le-a caracterizat drept „cea mai valo
roasă parte a vizitei". Desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, convorbirile ofi
ciale au relevat evoluția ascendentă 
a relațiilor bilaterale, româno-aus- 
trîece, ceea ce oferă temeiuri de 
satisfacție ambelor părți, aceasta 

-răspunzînd pe deplin intereselor și 
năzuințelor popoarelor noastre.

Dezvoltarea economică, tehnîco- 
științifică și culturală a României 
și Austriei a creat un cadru propice 
extinderii cooperării dintre ele, pe 
baza egalității și avantajului re
ciproc. An de an, colaborarea econo
mică și schimburile comerciale s-au 
amplificat și diversificat. Este sem
nificativ, în acest sens, faptul că vo
lumul schimburilor de mărfuri a 
crescut în perioada 1961—1968 de 
două ori și jumătate. Convorbirile 
oficiale au evidențiat necesitatea 
promovării tuturor căilor și mijloa
celor menite să contribuie la spori
rea și diversificarea acestor schim
buri în vederea dezvoltării lor echi
librate Evoluția de pînă acum a re
lațiilor româno-austriece permite 
să se aprecieze că există un cadru 
bun, favorabil extinderii colaborării 
în toate domeniile, prin explorarea 
de noi posibilități și valorificarea 
deplină a celor existente Așa cum 
se arată în comunicat, cele două 
părți au căzut de acord asupra uti
lității încheierii unui nou acord co
mercial pe termen lung și a unui 
acord cultural, ceea ce va oferi 
perspectiva intensificării cooperării 
româno-austriece pe planuri mul
tiple.

Schimbul de vederi asupra unor 
probleme majore ale vieții interna
ționale, pe care l-au prilejuit con
vorbirile, a reliefat preocupările Ro
mâniei și Austriei pentru asigurarea 
unei atmosfere pașnice, de încredere 
între toate popoarele, apreciindu-se 
că fiecare stat, fiecare popor, indife
rent de mărimea și orînduirea sa so- 
cial-polit.ică. poate să-și aducă contri-' 
buția' la îmbunătățirea climatului 
internațional, Ia promovarea idea
lurilor nobile ale păcii. „Noi 
considerăm — declara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la dineul oferit în 
onoarea înaltului oaspete — că

Dumitru ȚINU

larg și cu- 
vederi între 
de Stat al

România, 
președintele

(Continuare în pag. aVI-a)
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Măiestria
lutierilor
români

Punctul
pe „i“

După cum se știe, dispozițiile 
legale în vigoare interzic cu de- 
săvîrșire predarea gestiunilor, 
materiale și bănești, în mîinile 
unor oameni necinstiți, care au 
suferit condamnări. Măsura este 
justă și legitimă — nu-1 poți 
pune pe lup paznic la stînă 1 Și 
totuși, unii așa procedează. Și 
nu pun numai un lup, ci o haită 
întreagă. Demonstrăm aceasta 
cu o recentă constatare statis
tică : peste 20 la sută din ges
tionarii trimiși în acest an, în 
instanță, au antecedente pena
le ! înseamnă că mulți condu
cători de întreprinderi și uni
tăți economice încalcă flagrant 
legea, deschizînd calea spre ges
tiune unor elemente puse pe că
pătuială, în dauna statului. Este 
de mult timpul să se pună punc
tul pe „1“. Conducătorii de în
treprinderi care procedează ast
fel trebuie să simtă răspunde
rea penală, alături de aceia pe 
care îi angajează, fără discernă- 
mînt, la minuirea valorilor ma
teriale și bănești. Altfel nu vom 
face ordine.

Fuga-i
rușinoasă>

Pe șoseaua națională nr. 7 
(porțiunea Arad—Pecica), Ion 
Gale conducea un tractor al în
treprinderii agricole de stat 
„Mureșul" din Arad, neînmatri
culat, tractînd 2 remorci. Ne- 
fiind calificat (și în plus aflîn- 
du-se sub influența alcoolului), 
a accidentat grav un cetățean. 
Părăsindu-și victima în șanțul 
șoselei, tractoristul a încercat 
să dispară de la locul faptei. 
A1 fost prins șl acum i se întoc
mesc actele de trimitere în ju
decată. La accidentul comis 
adaugă și infracțiunea „fuga 
la locul faptei".

se 
de

Firma face 
reclamă

Se mai găsesc funcționări cară, 
atunci cină trebuie să rezolve 
unele probleme cetățenești, în
curcă ițele, atît de rău, incit nici 
ei nu' le mai pot desface. De 
aici : oameni puși pe drumuri, 
reclamata la diferite instituții, 
comisii și expertize... Să ne re
ferim la un caz concret. Un 
salariat din Capitală, Marin Mi
hai, adresează serviciului de re
glementare a spațiului locativ 
(sectorul 8) cererea de d i se 
repartiza un spațiu devenit li
ber prin construirea, de către 
vechiul locatar, a unui aparta
ment proprietate personală. 
După discufii, audiențe etc. pri
mește „aprobarea de principiu" 
(? !) spunindu-i-se că se poate 
muta. I se dă o ...adeverință, 
urmind ca repartiția s-o pri
mească ulterior. Bucuros, omul 
se mută in casă. Insă abia după 
aceea începe calvarul. Locuința 
cu pricina fusese... repartizată 
unui alt cetățean. Nu punem în 
discuție temeinicia unuia sau al
tuia dintre ordinele de reparti
ție — aceasta este de compe
tența forurilor respective. Reți
nem insă superficialitatea, pro
cedeul „hocus-pocus" care con
stituie o proastă firmă pentru 
orice instituție.

Simț 
autocritic

„Deși am citit, în mai mul
te rînfluri, avertismentele jore- 

. sei referitoare la atenția de 
care trebuie să dăm dovadă 
cînd deschidem ușa unui ne-, 
cunoscut — ne scrie tovarășul 
Al. Trifu (str. Chopin nr. 11 
din Capitală) — iată-mă căzut 
în... păcat.. Vrînd să zugrăvesc 
„ieftin" și repede, am intrat 
în vorbă cu un cetățean, Vic
tor Popescu, din șos. Panteli- 
mon. După ce mi-a făcut niște 
promisiuni foarte atrăgătoare, 
și m-a anunțat că toată lu
crarea costă doar 1 300 lei, a 
cerut un aconto de 400 lei pen
tru... materiale. Și — dus a 
fost I Oricît am încercat, apoi, 
să-i dau de urmă, n-am 
șit" Ce să mai adăugămj 
la Stan Pățitu 
face omul cu

Documentele Congresului al X-lea 
al P.C.R. scot cu putere în evidență 
rolul hotărîtor pe care-1 are în viața 
organizațiilor de partid climatul de 
dezbatere, de emulație, de situare a 
fiecărui membru al colectivului în 
postura de participant activ și res
ponsabil la întreaga activitate a or
ganizațiilor de partid. Or, exis
tența acestui climat presupune, ca 
o condiție hotărîtoare, stricta res
pectare a cerințelor muncii colective. 
După ,cum se știe, un rol deosebit 
are existența unui climat de dez
bateri, care să asigure comuniș
tilor posibilitatea de a avea efectiv 
un punct de vedere, de a contribui 
eficient la rezolvarea problemelor.

Comitetul județean de partid Vîl
cea urmărește găsirea celor mai bune 
căi pentru a imprima muncii colec
tive un caracter concret. Pentru că 
dacă în prezent putem spune că dis
punem în județ de un cadru organi
zatoric suplu, receptiv la inițiativele 
maselor, tot așa de bine se poate 
afirma că există bogate rezerve de 
perfecționare a folosirii acestui ca
dru, de mărire a eficienței lui în 
conducerea vieții politice și econo
mice. în primul rînd, sîntem preocu
pați să întărim rolul tuturor mem
brilor comitetului județean de partid 
în stabilirea și înfăptuirea hotărîri- 
lor ce le elaborăm. O grijă deosebită 
acordăm în acest sens activizării co
misiilor comitetului județean, atra
gerii acestora, în totalitatea lor, la 
stabilirea obiectivelor de primă im
portanță într-un domeniu sau altul. 
Astfel procedînd, putem cunoaște 
mai bine realitatea, intervenim Ia 
timp spre a imprima evenimentelor 
un curs normal.

Prin numeroasele studii și analize 
asupra unor probleme cum au fost 
reducerea cheltuielilor de producție, 
coordonarea transportului salariați- 
lor în funcție de cerințele producției, 
scăderea consumurilor specifice, în
frumusețarea orașelor etc. — care 
au constituit puncte de plecare pen
tru dezbateri în plenare ale comi
tetului județean de partid, noi am 
căutat să atragem la pregătirea a- 
cestor plenare un cît mai mare nu
măr de membri ai comitetului, ai ac
tivului său, astfel ca aceștia nu nu
mai să contribuie la sintetizarea celor 
mai bune concluzii, dar să-și poată 
face o părere proprie, să-și manifes
to calitățile profesionale și politice, 
pe temeiul cărora au fost aleși în 
munci de răspundere.

Această metodă căutăm s-o încetă
țenim la toate organizațiile de par
tid, spre a le întări forța de mobili
zare a maselor, rolul de factor motor 
al colectivului. La sfîrșitul trimes
trului I al acestui an, I.I.S. Rîureni 
înregistrase pierderi planificate la 

*36 ude sortimeritețl S Realitatea corri- 
piexă a întreprinderii a demorf- ‘ 
strat repede că un om sau chiar 
cîțiva oameni nu puteau 'Să-și spună 
cuvîntul competent în absolut toate 
situațiile și numai o consultare a 
specialiștilor de aici, o mobilizare 
efectivă a întregului colectiv era în 
măsură să acționeze ‘eficient. Așa a 
procedat organiza'ția de partid, de- 
clanșînd un larg schimb de Opinii 
în întreprindere, atrăgînd la analize, 
dezbateri, studii un mare număr de 
oameni, cerîndu-Ie părerea și folo
sind această părere. Rezultatul ? în 
lunile următoare la toate aceste sor
timente s-au obținut beneficii.

Exemple de acest fel sînt nume
roase. Produs al gîndirii colective, 
al participării numeroaselor cadre 
de specialiști, sub îndrumarea co
mitetului județean de partid, o serie 
de studii recente au dus la descope
rirea în județ a unor însemnate re
zerve de materiale de construcții, 
calcar, sare; altele au stabilit noi 
posibilități pentru dezvoltarea dife
ritelor ramuri ale activității social- 
culturale etc Esențialul este, deci, 
așa cum subliniază Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al X-lea Congres, ca prin
cipiul muncii colective să-și pună 
amprenta pe întregul mod de a 
activa al organelor și organizațiilor 
de partid. Conlucrarea, consultarea, 
hotărîrea colectivă trebuie să izvo
rască din nevoia de a lărgi supra
fața de acțiune, de a amplifica efec
tele intervenției. Din păcate, deseori, 
această riguroasă relație cauză-efect 
nu este înțeleasă în dialectica ei și, 
ca urmare, metode bune de muncă 
sînt înlocuite cu practici formale,

Constantin MATEI
secretar al Comitetului județean 

Vîlcea al P.C.R.

ori după paravanul noului se ascund 
modalitățile rutiniere, nu o dată in
firmate de practică.

Există în județ comitete comu
nale de partid ca cele din Malaia, 
Grădiștea, Livezi, Sinești, Șindrileasa, 
unde mulți membri ai .comitetului 
șînt inactivi. Cauzele ? Secretarii a- 
cestor comitete nu țin seama de opi
nia celorlalți. Aici, de obicei, deși 
o face asistat de membrii biroului 
sau ai comitetului, secretarul este 
cel care hotărăște. Procedînd astfel, 
lucrînd de unul singur, secretarul 
comitetului de partid de la Șindri
leasa nu ă atras comitetul de partid 
la urgentarea lucrărilor în campania

nwi»i

viața de partid

agricolă, ceea ce a făcut imposibilă 
recuperarea rămînerilor în urmă.

Locul și importanța sarcinii de 
partid în contextul muncii colective 
sînt bine cundscute Iată, însă, că 
întîlnim. la unele comitete de partid 
din județ — cele de la I. F. Băbești 
și Jiblea etc. — procedee de tipul 
următor : secretarii comitetului știu 
că trebuie să „dea" o sarcină de 
partid fiecărui comunist. Ca urmare, 
cînd planifică munca întocmesc și o 
listă de asemenea „sarcini". Cel în 
cauză - membrul de partid care 
trebuie să îndeplinească „sarcina" — 
nici nu este măcar informat despre 
ceea ce i se cere să înfăptuiască, nici
decum să i se solicite părerea asu
pra direcției în care contribuția lui 
ar fi mai rodnică. Asemenea metode 
de muncă se răsfrîng și în rezul
tatele economice nemulțumitoare 
care, deseori, au caracterizat aceste 
întreprinderi.

Analizînd asemenea aspecte de for
malism, am observat că la originea 
lor se află lipsa de atenție față de 
opiniile comuniștilor, mentalitatea 
potrivit căreia secretarul organiza
ției de partid, al comitetului tre
buie să fie prezent pretutindeni. Fi
rește, apare și „reversul medaliei", 
cînd, de dragul muncii colective, 
acțiuni care pot și trebuie rezol
vate operativ de către un singur 
om . devin, inutil, .obiect al ,_unor .in? 

•cq1 eh ta- ta! tare zl tatuil ț

terminabile ședințe. Așa s-a fntîm- 
plat la cooperativa agricolă Bercioiu, 
unde, în plină campanie agricolă, 
ședințele au abundat, sau în unele 
întreprinderi cînd aceeași problemă 
este analizată repetat, fără ca efec
tul așteptat să se producă

Combătînd excesul de ședințe, co
mitetul județean de partid consideră 
totodată necesar să acorde mai multă 
atenție spiritului de răspundere cu 
care se organizează diferitele ana
lize și dezbateri. Avem încă de lup
tat, în domeniul acesta, cu superfi
cialitatea și sectarismul Dezbateri 
utile ca intenție eșuează și consumă 
zadarnic timpul participanților din 
cauză că nu au fost bine întocmite 
referatul, planul de muncă, hotă- 
rîrea. Și, de obicei, aceasta se în- 
tîmplă atunci cînd elaborarea mate
rialelor ce urmează a constitui baza 
dezbaterilor este lăsată pe seama u- 
nui singur om. fără ca acest punct de 
plecare să constituie o însumare de 
cît mai multe șj judicioase opinii 
O asemenea dezbatere, pe tema edu
cării comuniste a tineretului, organi
zată de Comitetul comunal de par
tid Stoenești, s-a purtat pe baza in
formării întocmite... de un cadru 
didactic din comună, în timp ce se
cretarul comitetului comunal U.T.C 
nici nu a luat parte la ședință.

Desigur, improvizația, superficiali
tatea nu pot decît să scadă eficiența 
muncii colective. A ține seama de 
opinia colectivului, a stimula această 
opinie, a-i da curs liber și posibili
tăți largi de manifestare, iată surse 
din care are de cîștigât întreagă acti
vitate. Urmărind promovarea mai 
largă a muncii colective, comitetul 
județean de partid a organizat cîteva 
simpozioane tocmai pe asemenea 
teme, precum și numeroase dezbateri 
și dialoguri în organizațiile de partid.- 
la căminele culturale, consiliile popu
lare.

Evident, cele amintite pot fi con
siderate doar pași de început și sîn- 
tem convinși că ritmul lor nu a cu
noscut încă valorile cele mai înalte 
Sîntem preocupați ca, la nivelul în
tregii organizații județene de partid, 
să organizăm up dialog viu privind 
modalitățile de perfecționare a mun
cii colective, 
comuniștilor 
economice și politice a județului 
Documentele " 
climatul dinamic 
tați politice din țara noastră sînt 
un puternic îndemn de a ne per
fecționa neîntrerupt, de a valorifica 
ceea ce reprezintă experiența înain
tată,' de a înlătura neajunsurile, de 
a conferi întregii noastre activități 
forța pe care numai climatul de 
gîndire și muncă colectivă i-o poate 
conferi. ■- —

de antrenare a masei 
în conducerea vieții
Congresului al X-lea, 

al întregii activi-

„R“ = lemn de rezonanță.
„R“-ul — parafa — aplicată de 

„marcatorii", descoperitorii lemnului 
de rezonanță, bogăție de mare preț a 
pădurilor noastre, avertizează : de 
trunchiul acesta nimeni nu se poate 
atinge. Lucru de înțeles, de vreme ce 
ani și ani acești bușteni, aduși la 
Reghin, sînt clasificați în diverse ca
tegorii, după structură, densitatea 
cercurilor, a inelelor anuale, a uni
formității, purtînd denumiri specifice: 
bușteni pentru rezonanță brută, buș
teni pentru claviatură și sîrmă de 
lemn, crema de lemn pentru eclise, 
pentru părți de instrumente, pentru 
fețe de viori, viole, violoncele, con- 
trabași, mandoline, balalaici, chitare.

Pentru ca la Reghin, la Com
plexul de industrializare a lem
nului — întreprindere modernă, 
utilată cu mașini și instalații de 
tehnicitate 
dea unor virtuoși meșteri, o dată cu 
lemnul, și fantastica lui rezonanță. 
Mai departe și mai departe, dînd 
lemnului contururi și sclipiri impre
sionante, lutierii o vor transmite în
nobilată, ca pe un cald mesaj, altor 
virtuoși de pe podiumurile de con
cert ale lumii. Viorile, violele, vio
loncelele, mandolinele și chitarele ro
mânești sînt astăzi cunoscute în 
lume. Ultimul concurs internațional 
muzical de la Liege (Belgia) a rele
vat în mod deosebit măiestria cu 
care sînt construite instrumentele 
Reghin-ului, farmecul și intensitatea 
sonorității ca și diversitatea nuan
țelor.

In cadrul Expoziției realizărilor 
economiei naționale „ROMÂNIA- 
1969" C.I.L,-Reghin este prezent 
sub multiple aspecte In standul re
zervat instrumentelor muzicale ni se 
înfățișează toată gama de viori pen
tru școli și viori solistice. Viorile, 
construite din cel mai fin lemn de 
rezonanță — fața din molid, iar spa
tele, gîtul și eclisa din paltin — în
trunesc exigențele specialiștilor. Iar 
multiplele lor calități le ridică la va
loarea celor construite de specialiști 
consacrați pe plan mondial.

Nomenclatorul produselor fabri
cate la C.I.L.-Reghin cuprinde 
peste 400 de articole. în număr spo
rit, în fiecare an instrumentele mu
zicale pornesc spre toate colțurile 
țării noastre, precum și peste hotare, 
făcîndu-se mesagerii măiestriei și 
priceperii lutierilor români pe dife
rite meridiane ale globului.

întreprindere modernă,

ridicată — să se pre-

Standul instrumentelor muzicale de la Expoziția realizărilor economiei naționale „România 1969* 
Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

citire : „Ce
mina lui..."

reu- 
De 
își

Cerbi la

De 
în

cimpie
Cerbi carpatini la cimpie 7 

ce nu. Este ultima noutate 
materie de vinătoare. In scopul
îmbogățirii faunei tuturor, zone
lor geografice, Asociația gene
rală a vinătorilor și pescarilor 
sportivi a luat inițiativa acli
matizării cerbului carpatin la 
condițiile de cimpie. Zilele tre
cute, un prim lot de cerbi car
patini a fost „transplantat" in 
pădurea Crevedia (lingă Bucu
rești). 1 se vor adăuga și alte 
eșaloane, astfel incit împrejuri
mile Capitalei vor deveni cu- 
rind un adevărat nucleu de răs- 
pîndire a cerbilor, in ținuturile 
de șes. Obiectivele colonizării : 
sporirea farmecului și pitorescu
lui pădurilor; ameliorarea sim
țitoare a trofeelor (se știe că 
cerbul carpatin popula, in urmă 
eu veacuri și aceste zone).

Rubricd redactată de :
Ștefan ZIDARIJA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

fraudă legea 1 De aceea, nu 
ni se pare inutilă preciza
rea : locul într-o excursie 
nu echivalează cu „viza" 
pentru acțiuni negustorești : 
el nu conferă o autori
zație sui-generis pentru a- 
faccri pe picior la colțul 
străzii.

— M-am reîntors de cu- 
rînd dintr-o excursie peste 
hotare organizată de O.N.T. 
— ne-a spus tovarășul 
Alexandru Plop, juriscon
sult la I.C.R.A. București. 
Ca orice colectivitate uma
nă, grupul de turiști capătă 
și el o fizionomie proprie, 
un profil mai mult sau mai 
puțin constituit, totuși , un 
profil al lui, în funcție de 
cei ce-1 compun. îl simți. Se 
creează chiar o psihologie 
a grupului respectiv, o at
mosferă și o responsabili
tate colectivă îată însă că 
la frontieră pentru doi in
divizi din grupul nostru 
călătoria turistică s-a sfîrșit 
înainte de a începe : avînd 
asupra lor cantități neper- 
mise de diferite produse, 
au fost invitați pe cale în
toarsă.. .Mărturisesc. a fost 
penibil, jenant pentru noi 
toți — doar făceam parte 
din același grup. Crede- 
ți-mă, nu exagerez, tot res
tul drumului m-a însoțit un 
sentiment de vinovăție... 
Ca jurist, știu foarte bine 
că în acest caz răspunde
rea/ este personală : cred 
însă, judecind cetățenește, 
că în mica colectivitate tu
ristică trebuie creat un a- 
semcnea curent de opinie 
încît incidente de felul a- 
cesta să devină, practic, 
imposibile. >

Evident. interlocutorul 
nostru are dreptate. Pentru 
orice om cinstit este peni

bil, degradant să aibă o 
astfel de companie, să fie 
nevoit să se așeze la masă 
cu cîte un Individ slinos 
moralmente, în ceartă cu 
legea. Cu atît mai grave 
devin astfel de fapte cînd 
ele se petrec dincolo de 
hotarele patriei, sub Ochii 
unor cetățeni străini. Chiar 
turist fiind, orice om de 
conștiință e dator să se 
comporte demn, ca un cetă
țean al României socialis
te, să nu știrbească prin 
nimic prestigiul națiunii.

— Cum se numea ? Ce-ați 
văzut acolo 1
- I 1
Nu reținuse nimic. S-a 

întors doar cu unele 
obiecte pe care, după pro
priile mărturisiri, le-a vîn- 
dut prin Consignația. Re
venit în țară, cîte un ase
menea „turist" ne poate re
lata despre excursia Ia 
care a participat cam tot 
atîtea cît valiza lui cu fund 
dublu. Invers : cînd îi 
evoci orașul X, pe care l-a 
vizitat, singurul lucru de

loase, felurite obiecte din 
aur. Spicuim din lunga 
listă de obiecte confiscate 
de organele de miliție : 342 
gr. diferite bijuterii de aur, 
32 de galbeni, un ceas de 
aur etc. Bunuri a căror va
loare atinge suma de 70 000 z 
de lei. Ce ducea „turistul" 
peste hotare 7

— Haine, pulovere, pălă
rii de damă... Țoale — ne-a 
declarat (pe un ton voit 
depreciativ, de telal mo
dest) Nicolae Tăcu.

în ultimii ani a făcut

Turist sau negustor 
ambulant?

Perfecționarea cursurilor 
în învățămîntul 
un iversitar

(Urmare din pag. I)

bine seama cu cîtă acuitate se ridică 
această problemă mai ales pen
tru studentul lipsit de experiența ale
gerii. De aceea, consider că redacta
rea unor manuale pentru toate dis
ciplinele din învățămîntul superior 
este o condiție de bază a unui invă
țămînt modern. Mă gîndesc însă la 
manuale și nu la lucrări care se vor 
exhaustive, cum s-au redactat 
uneori, și în care studentul se 
pierde în noianul datelor. Nu
mai în posesia unor manuale 
care au eliminat aspectele des- 
criptiviste, teoriile perimate, pa
ralelismele ne putem axa în prele
gerile și lucrările noastre practice 
pe acele elemente ale științei care 
reprezintă contribuția ultimilor 
ani. Numai pe această bază pu
tem reliefa contribuția proprie la 
dezvoltarea unor domenii ale știin
ței. Existența cursului și manualu
lui, confruntat cu noul expus în pre
legeri, este în măsură să. facă pe 
studenți să înțeleagă acea necesita
te continuă de reînnoire a cunoștin
țelor umane, fără de care știința s-ar 
transforma într-o dogmă rigidă.

Evident, sarcina noastră, a pro
fesorilor din învățămîntul superior, 
este aceea de a forma „specialiști 
cu orizont", cum se exprima re
gretatul profesor Tudor Vianu, 
care să fie în măsură să în
cadreze informațiile de specialitate 
în ansamblul cunoștințelor lor de 
cultură generală. Căci toate cuceririle 
științifice actuale sînt numai apa
rent rezultatul unor investigații orien
tate pe probleme tot mai limitate; în 
fond ele se desfășoară în cadrul o- 
fensivei generale a științei în an
samblul ei, pentru cunoașterea și 
dominarea naturii. închistarea în ca
drul unei specialități restrinse este 
străină de spiritul științei și al so
cialismului. Raportul dintre speciali
tatea de bază și cultura generală tre
buie să fie dialectic, să aibă la ba
ză o viguroasă concepție materia- 
list-dialectică despre lume. Aceasta 
este o caracteristică comună atît a 
învățămîntului cu profil umanistic, 
cit și tehnic, căci un invățămînt de 
specialitate fără cultură generală nu 
merită acest nume.

în această lumină consider necesară 
pregătirea cursurilor și aceasta cu 
atît mai mult cu cît noul an univer
sitar va trebui să marcheze un pas 
hotărît pe linia lichidării lipsei de 
cursuri tipărite puse Ia îndemina stu
denților.

In noul an de învățămînt sînt deo
sebit de mari și obligațiile privind 
înnoirea cunoștințelor științifice în 
pas cu necesitățile vieții. Această 
îndatorire — subliniată atît de preg
nant Ia Congres — revine deo
potrivă tuturor cadrelor didactice. 
Faptul că diferitele catedre ale insti
tuțiilor de invățămînt sînt în ace
lași timp și focare de cercetare, faci
litează acest proces. Cercetarea ști
ințifică în învățămîntul superior o- 
feră largi posibilități de orienta
re a cercetării spre o activitate com
plexă interdisciplinară, ea fiind pres
tată de cercetători maturi, cu o bo
gată experiență acumulată de-a lun
gul deceniilor, pe lingă care lucrează 
un număr de tineri cu elanul și în
drăzneala specifice vîrstei lor. Ori
entarea cercetării științifice la cate
dre trebuie să țină cont în mod o- 
bligatoriu de criteriul eficienței și 
originalității, fără de care nu este 
posibilă finalizarea eforturilor, prin
cipiu impus în știință și de necesi
tățile vieții noastre contemporane. 
Dar această originalitate și' eficien
ță nu poate fi rezultatul unor impro
vizații sau unor factori întîmplătorl. 
Ea se poate desfășura numai pe baza 
solidă a acumulării de cunoștințe, a 
unei temeinice pregătiri și a unei 
munci asidue de zi cu zi. Tocmai de 
aceea este de dorit să combatem cu 
fermitate în cursurile ce se vor edita 
fenomenul negativ al goanei după 
originalitate cu orice preț — ce 
se manifestă pe alocuri și care 
ascunde pericolul unei activități for
male. Nu poate ff socotit drept cri
teriu al activității științifice numai 
numărul de lucrări publicate, fără a 
cîntări calitatea acestora.

Sarcina modernizării cursurilor în 
noul an universitar este, desigur, 
complexă. Ea va fi realizată în pas 
cu cerințele vieții în măsura în care 
activitatea noastră de fiecare zi 
va purta amprenta competenței, a 
pasiunii și responsabilității.

(reluare). î
(reluare), i 

11 de dl- I

1
10,00 — Limba rusă

10,25 — Limba spaniolă ____  ,
10,50 — închiderea emisiunii de dl- I 
mineață. 17,00 — Campionatele euro- 1 
pene de atletism : suliță bărbați, >
lungime femei, 200 m femei finală, l 
înălțime bărbați, 200 m bărbați se- ' .' 
mifinale, 100 m garduri semifinale, -i l 

110 m garduri semifinale, 800 m bărbați finală, 5000 m. Transmisie directă ’ 
de la Atena. 19,15 — Tineri lnterpreți de muzică populară : Ana Dănllă, 
Ileana Sfetcu, Ștefan Plntllie. Acompaniază o formație de muzică popu
lară românească condusă de Paraschiv Oprea. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,45 — Ediție specială — actualitatea în agricultură. 20,00 — Film 
artistic. „Ape limpezi- — o producție a studiourilor sovietice. Regia : A.

. 21,25 — Dialog muzical cu Luiza Costache șl Dorin Anastaslu. 
Reflector. 22j00 — Mult .e dulce , și frumoasă. Emisiune de limbă 
rtp rnnf rtr ':rTte»lo4iîrr»nlni Aa nndhta el httloHn

II î
I Saharov.
y 1 . -..y**v*• •»** ; V*., uxi/vuuu. u/ii/o/ui/u vie: riniua
l română de conf. dr. Sorin Statl. 22,25 — Telejurnalul de noapte și buletin 
' meteorologic. 22,40 — Publicitate. 22,45 — CIntă sextetul vocal polonez 
l „Ali,Babki“. 23,00 — închiderea emisiunii.
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...Lui Dumitru Ungurea- 
nu, salariat pe șantie
rul de construcții montaj 
nr. 5 al întreprinderii 
de foraje și alimentări cu 
apă din București, i s-a 
refuzat trecerea peste gra
niță pentru surplus de o- 
biecte deținute asupra sa 
și atitudine necorespunză
toare față de organele va
male. Știind că participase 
anterior la o altă excursie 
peste hotare, l-am întrebat 
care din locurile pe care 
Ie-a v’zîtat i-au plăcut mai 
mult :

— ...a... turul orașului I
— Altceva ?
— Muzeul orașului. .

care-și amintește este că a- 
colo a achiziționat un inel, 
că dincolo a plasat Ge- 
rovital la un „preț bun".

Tendințele de parazitism, 
goana după cîștiguri u- 
șoare ale unor asemenea 
„importatori" capătă uneori 
aspect „profesionist". Neo
prite la timp, faptele lor 
ilicite iau amploare. Turis- 
tul-negustor-ocazional de
vine turist-negustor-de- 
profesie. Este cazul lui Ni
colae Tăcu din București, 
Bd. Ion Șulea, Bloc H2. In
tr-o perioadă de cîțiva ani, 
el a trecut peste graniță di
verse obiecte pe care le-a 
comercializat introducînd în 
țară, prin mijloace fraudu

cinci excursii și din fiecare 
s-a întors ,.cu cîte ceva". 
Mici suveniruri : cercei, i- 
nele, verighete, etc. Sur
prinzător este faptul că a- 
cest om în puterea vîr- 
stei (42 de ani) nu și-a 
propus — pînă astăzi — să 
învețe vreo meserie, să-și 
ciștige cinstit existența.

— M-am ocupat de api
cultura... — își găsește, sin
gur, o explicație. Dar și în 
acest domeniu a fost pof- 
ticios la „miere" și s-a a- 
les cu o condamnare penală. 
Nu este greu de imaginat 
ce fel de pasiuni turistice 
puteau să-I anime pe un 
astfel de om aflat în con
flict cu legea, deprins cu o

existență parazitară, ama
tor de expediente dubioase.

Evident, pseudo-turistul 
suportă rigorile legii. Toto
dată, în cazul cînd apar
ține unui colectiv de mun
că, faptele sale trebuie 
„popularizate" pentru a se 
veșteji mentalități și apu
cături străine moralei noas
tre.

— Cazul — ne spune 
Gheorghe Iliescu, Inginer 
șef al șantierului unde este 
salariat Dumitru Ungu- 
reanu (de care ne-am ocu
pat mai sus) — a constituit 
obiectul unei adunări spe
ciale. Atitudinea celor care 
au luat cuvîntul a fost cu 
atît mai intransigentă față 
de abaterile ieșite din co
mun ale lui Ungureanu, cu 
cît in cadrul șantierului 
era cunoscut ca un om co
rect. Și este firesc : oame
nii îl condamnă pe omul cu 
două fețe, cum foarte plas
tic este denumit în popor 
un asemenea specimen, pe 
cel care ne fură în pri
mul rînd încrederea și ne 
face de rușine.

Din păcate însă, nu în 
toate cazurile de acest fel 
se procedează ferm și dras
tic pentru a-i sancționa pe 
cei care întinează încrede
rea ce li s-a acordat de a 
călători peste hotare. De a- 
semenea, se cer folosite 
toate metodele pentru a 
preveni practicile negusto
rești, hrăpărețe, izvor de 
cîștiguri ilicite, ale indivi
zilor care nu respectă în
datoririle ce decurg firesc 
din calitatea de turist. Este 
intolerabil ca la adăpostul 
acestei calități, care pre
supune eforturi materiale 
ale statului socialist, să-și 
facă jocul elemente aface
riste, minate de scopul chi
verniselii prin fraudă.

O marcă — 
o garanție

„Banatul" reprezintă nu nu
mai o binecunoscută marcă de 
încălțăminte ; „Banatul" con
stituie, în același timp, o măr
turie a spiritului creator. O 
performantă ca aceea de a-ți 
impune an de an marca pe 
piața internațională este me
ritorie. Produsele fabricii ,(Ba
natul" sint cunoscute și apre
ciate — datorită gamei de sor
timente și modele — în 29 de 
țări.

Creatorii și realizatorii de 
modele de încălțăminte din 
Timișoara sînt receptivi la mo
dificările modei și, totodată, se 
străduiesc la rîndul lor să im
pună moda.

Istoria întreprinderii începe 
cu anul 1901, dar epoca ei 
„modernă" ar putea data din 
anul 1960, cînd a început să 
producă pentru export. Pentru 
prospectarea pieței externe au 
fost create anul acesta 1073 
modele adaptate cerințelor a- 
cesteia.

Noile colecții de modele pre
zentate și contractate de co
merțul interior pentru ultimul 
trimestru din acest an și pri
mul trimestru al anului viitor 
reprezintă noua linie a modei, 
remarcîndu-se prin aspectul 
atrăgător și comoditate, dato
rită greutății reduse, prin fo
losirea unor materiale noi.

De calitatea produselor de
pinde faptul că „Banatul" este 
mai mult decît o simplă marcă 
de fabrică : o garanție I

MOTEL-RESTAURANT 

„PARALELA 45“
Știați că, în drum spre Valea 

Prahovei, avem ocazia să ne 
oprim exact la jumătatea dis
tanței dintre Ecuator și Polul 
‘nord ? Locul acesta se află 
chiar Ia kilometrul 80, la Băicoi 
unde s-a amenajat și ospitalie
rul motel „Paralela 45°".

Motelul prahovean oferă. în 
ambianța arhitecturii specific 
românească, condiții optime de 
cazare. Amatorii de preparate 
culinare gustoase găsesc aici 
pui la frigare cu mujdei, pui 
la ceaun cu mămăliguță. cior
bă de potroace. Nu lipsesc din 
unitate vinurile din podgorii 
renumite. In apropiere, turiștii 
au la dispoziție spații de parca
re a mașinilor, stație PECO și 
un oficiu P.T.T.R
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21,15, STADIONUL DINAMO — ista l
O Omul care valora miliarde ^
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• My fair lady : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15. ‘
O Angelica și sultanul : REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI - 
8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;

SALA PALATULUI (seria do. .. . _ 15 (seria ,de
- 20,15, LUCEAFĂRUL
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

-J — 10 ; 
GRADINA

bilete 2952) 
bilete 2966) • 
— 9 ; 11 ; 
FESTIVAL
16 î 18,30 ; 
13 ; 15,30 ;

— a , ,
21, FAVORIT

10 ; io,ou -, 18 ; 20.30,
EXPOZIȚIA — 19. 
o Un glonte pentru 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
16 ; 21, MELODIA
11.15 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9,45 ;
12.15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20, ARENELE •
ROMANE — 19.30, GRADINA
AURORA — 19,15.
o Omul, orgoliul, vendetta : VIC
TORIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45, FLAMURA — 9—13,30 
în continuarț; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRADINA DOINA — 19, GRADINA 
RAHOVA — 19,15.
O Ultima lună de toamnă : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21.
O Aventurierii i LUMINA — 
8,30—16,15 în continuare.
• Vadul iadului : LUMINA —
18.30 ; 20,45.
• Omul momentului : DOINA —
11 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA
— 9—16 în continuare ; 18,15 ;
20,30, ARTA — 9,30—15.30 în con
tinuare ; 18 ; 20,15.
O Cînd voi fi mort și livid : 
UNION — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
O Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Soarele vagabonzilor : GRIVITA
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRĂDINA BUCEGI
— 19,30, GRADINA ARTA — 19,30.
e Căsătorie din interes : INFRĂ- i 
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ; )
17.45 ; 20.
• Tarzan, omul junglei: BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Sherlock Holmes : DACIA — 
8,45—20,45 în continuare. 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e Vîrsta ingrată : BUCEGI
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
MIORIȚA - 9,15—13,45 în 
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20.30, GRĂDINA 
BUZEȘTI — 19,30.
O Tigrul : FLOREASCA — » ;
11,15 ; 13,30 18,15 ; 20.30, GLO
RIA — 9 ; ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 : 13,30 1
15.45 ; 18 ; 20,30.
• Fata din parc : DRUMUL SĂ
RII — 15.
O Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : DRUMUL SĂRII —
17.30 ; 20, UNIREA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30.
O Cteola, ochii-țl ard ca flacăra : 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină —
19.30, MOȘILOR - 15,30 ; 18 ; 20,30 ; 
la grădină — 19.
O străin în casă : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,15.

ki

teatre

general : 
13,30 ; 
- 9 ;

GIU-

— 9 ;
20,30, 

contl-

O Teatrul „Lucia Sturzda 
landra" : Meteorul — 20. 
o Teatrul Mic : De viață, 
goste, de moarte — 20.
O Teatrul satiric muzical 
nașe" (sala Savoy) : Birlic

de
Bu

dra-
„C. Tfi-
— 19,30.
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ÎNSAMÎNȚĂRILE de toamnă ÎN JUDEȚELE BISTRIȚA-NĂSĂUD Șl IAȘI

®Fruntașii nu se dezmint: ei cunosc prețul timpului
®„Nu arăm! Tractoarele sînt la... ședință"
©Pentru I. M. A., contractele nu sînt obligatorii?

Cu cea de-a treia decadă a lunii 
«eptembrie ne putem considera în 
plină campanie de însămînțări la 
grîu și la celelalte, culturi de toam
nă. La consfătuirea dedicată griu
lui, care a avut loo în cursul lunii 
august, s-a subliniat că fiecare uni
tate agricolă este obligată ca, în 
funcție de condițiile locale, să sta
bilească epoca de semănat în pe
rioada 20 septembrie—20 octombrie, 
organizîndu-și în așa fel munca in
cit semănatul să fie încheiat în 7—10 
zile, alegîndu-se în acest interval 
cele mai potrivite zile. Și cum 
timpul optim a sosit este momentul 
să se pună, peste tot, întrebarea cum 
se respectă această obligație. In 
urma unui raid-anchetă, organizat 
în județele Bistrița-Năsăud și Iași, 
județe situate mai la nord, unde lu
crările trebuie să înceapă mai de
vreme, a reieșit că. în unele uni
tăți, nu au fost încheiate nici pre
gătirile în vederea semănatului. Cau
zele care determină unele întîr- 
zieri sînt mai mult de ordin subiec
tiv și de aceea vom insista mai 
mult asupra lor pentru a putea fi 
înlăturate operativ și, în zilele ur
mătoare, să se treacă cu toate for
țele la semănat.

Trebuie să subliniem, înainte de 
toate, faptul că în multe unități a- 
gricole pregătirile în vederea semă
natului nu sînt lăsate pentru ultima 
zi, ci se muncește ritmic, astfel ca 
această lucrare să poată fi încheiată 
în limitele timpului optim. Merită 
remarcat faptul că în cele două ju
dețe sînt numeroase întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agrir 

>">ole care au semănat, pînă la 
această dată, suprafețe mari cu grîu. 
Este nu numai un fapt pozitiv si 
și un mare cîștig deoarece aceasta 
se va reflecta, așa cum arată expe
riența, în sporuri însemnate de re
coltă. Ea întreprinderea agricolă de 
stat Bistrița,, din cele 700 ha plani
ficate pentru această toamnă,. 2$0 âu-, 
și fost semănate cu grîu și culturi., 
furajere. Este pregătită, de aseme- 
nea, pentru semănat peste 70 la sută 
din restul suprafeței. Tot așa Stau 
lucrurile și la întreprinderile agri
cole de stat din Lechința și Seaca. 
Și în cooperativele agricole au fost 
semănate circa 2 000 de ha. Așa sînt 
cele din Șieu-Odorhei, Monor, Nu- 
șeni, Reteag, Mihăești, Uriu și altele 
care au semănat între 100 și 250 de 
hectare și au pregătite mari supra
fețe de teren. Mijloacele mecanice 
din toate întreprinderile de meca
nizare lucrează în schimburi prelun
gite întrucît în prezent există teren 
eliberat pe circa 10 000 hectare.

Și în județul lași sînt numeroase 
unități în care problema campaniei 
agricole de toamnă este privită cu 
răspundere. La cooperativa agricolă 
Tin Erbiceni, inginerul agronom, 
Valentin Pop, era pe cîmp unde su
praveghea îndeaproape munca trac
toriștilor care semănaseră primele 
100 hectare din cele 525 destinate 
a se cultiva cu grîu. Și alte unități 
au început această lucrare, ceea ce a 
făcut ca, în județul Iași să se însă- 
mînțeze 1 300 ha cu grîu și orz. Sînt 
suprafețe destul de mici, dar ele 
arată că acei care sînt hotărîți să 
muncească cum trebuie obțin rezul
tate bune.

La consfătuirea consacrată griului 
s-a făcut aprecierea că dacă se ana
lizează rezultatele obținute pe unități

(Urmare din pag. I)

critice și sugpstii urmează altora, for
mulate cu prilejul dezbaterilor în 
secțiile combinatului. „Circa 200 de 
propuneri privind bunul mers al pro
cesului de producție, creșterea ran
damentului fiecărei instalații în par
te, întărirea răspunderii în muncă 
s-au înregistrat pînă acum“ — a con
chis vorbitorul.

Sînt așteptate măsurile 
energice ale ministerului
Nu întîmplător, tn adunarea gene

rală a salariaților s-au ridicat pro
bleme care incumbă o preocupare și 
un sprijin mai mare din partea co
mitetului de direcție al combinatului 
și a forului de resort din Ministerul 
industriei Chimice. Așa, bunăoară, 
ing. Emil Popescu, șeful secției po
lietilenă — și nu numai el —arăta că 
sarcinile de plan pe 1970 sînt foarte 
mult sporite față de acest an Cei mai 
importanți indicatori sînt superiori 
acestui an cu peste 25 la sută „Pen
tru a putea realiza aceste sarcini de 
plan mobilizatoare, sublinia vorbi-, 
torul, de primă însemnătate este asi
gurarea pieselor de schimb necesare 
instalațiilor. Adeseori ni s-a întîrn- 
plat să oprim utilajele pentru că nu 
am avut cu ce înlocui rapid o piesă 
uzată. Dacă pînă acum acest „lux" 
ni l-am putut permite, (mai aveam 
ceva rezerve interne), în condițiile- 
anului viitor, cînd instalațiile sînt 
încărcate la maximum, lipsa pieselor 
de schimb ar putea să provoace pa
gube serioase".

Din. cuvîntul altor vorbitori, prin
tre care, directorul tehnic, ing. Va
lentin Ioniță, am aflat că, în 1967 
(deci problema e mult mai veche), 
clin cauză că nu s-au procurat trei 
termometre, nu a lucrat un timp re
lativ îndelungat secția de polietilenă; 
în 1968, lipsa de termocuple a dus la 
întîrzieri în intrarea în funcțiune a 
fabricii de anhidridă ftalică. Direc- 

în ce privește nivelul recoltelor ob
ținute se ajunge la concluzia că, cu 
micj excepții, aceleași cooperative a- 
gricole și întreprinderi agricole de 
stat obțin recolte mari, iar altele 
realizează recolte cu mult sub posi
bilități. Se pare că nici acum, „coda
șele" nu vor să se dezmintă. Și iată 
de ce spunem acest lucru. La coope
rativa agricolă din Boziești, județul 
Bistrița-Năsăud, s-a obținut anul a- 
cesta o recoltă slabă de grîu la hec
tar. Se pare că nu s-a învățat mare 
lucru din această experiență tristă. 
Aci s-au făcut arături pentru însă
mînțări doar pe 50 de hectare. Re
coltatul trifoiului pe cele 100 de hec
tare unde urmează a se însămînța 
grîu abia a început. Nu toate trac
toarele lucrează cu întreaga capacita
te. Unul era defect de mai multe 
zile, iar altul era la transporturi, trea
bă pe care o pot face și atelajele. Și 
în alte locuri se constată că tractoa
rele nu sînt bine folosite. La coope
rativa agricolă din Unirea, tractoa
rele lucrau ce-i drept de zor la pre
gătirea terenului, dar elanul tracto
riștilor va fi stopat în curînd pentru 
că nu mai au teren liber și vor tre
bui să oprească motoarele. Conduce
rile întreprinderilor de mecanizare 
din județ ah dotat secțiile cu ateliere 
mici și aparatură necesară. Cu toate 
acestea, la cooperativele agricole Ur- 
meniș și Sîngeorzul Nou mașinile lu
crează cu randament scăzut, unele 
tractoare se defectează des.

Insă cele mai multe neajunsuri tn 
ce privește folosirea tractoarelor la 
lucrările de pregătire a terenului și 
semănat se constată în județul Iași, 
în cooperativa agricolă din Leșcani, 
de exemplu, din cele 700 ha care 
urmează a se cultiva cu grîu și orz au 
fost pregătite numai 286 ha. Care sînt 
cauzele care fac ca tractoriștii re

torul tehnic a cerut .ca direcția ge
nerală de resort să sp'rijine mai mult 
combinatul în vederea achiziționării 
unor asemenea piese absolut necesare 
procesului tehnologic. Sînt cazuri 
cînd unele cadre din minister — re
marca vorbitorul — nu-și dau seama 
că anularea arbitrară a unor aprovi
zionări cu piese de schimb nu în
seamnă decît „să fii scump la tărîțe 
și ieftin la făină". Daunele asupra 

producției sînt nemăsurat mai mari 
decît economiile ce s-ar face prin 
neachiziționarea unor piese • de 
schimb.

Tot din dorința fermă de a se crea 
condiții optime pentru îndeplinirea 
planului din anul viitor, alți pârtiei-' 
panți la adunarea generală a salaria
ților combinatului ploieștean au adus 
in discuție problema îmbunătățirii 
desfacerilor produselor. Inginerul șef 
Constantin Roncea și tov. Constantin 
Popescu, șef de serviciu, arătau că 
se întîmpină greutăți în livrarea fe
nolului și acetonei la export, în por
tul Constanța. Aici trebuie să se 
pună în funcțiune rezervorul de fe
nol (inclusiv anexa), problemă soli
citată ministerului de multă vreme 
de către conducerea combinatului 
Lucrarea s-a introdus în planul de 
investiții al Direcției de ' aprovizio
nare și desfacere din minister, ur- 
mînd să fie terminată în trimestrul 
IV al acestui an. Dintr-un control 
făcut la fața locului, s-a spus în adu- 

partizați aci să lucreze în ritm de 
melc? Am aflat numaidecît. In cîmp 
n-am găsit decît cîțiva din ei ; doi 
la împrăștiat îngrășăminte chimice : 
opt la discuit; unu) la grăpat. Con
form planificării zilnice, trebuiau să 
fie încă șase tractoare la arat. Dar 
pe la orele 10,30 acestea nu ajunse
seră în cîmp pe motiv că tractoriștii... 
se odihneau. Intr-adevăr lucraseră 
pînă noaptea tîrziu. Dar ce randa
ment se realizează prin lucrul de 
noapte și prin odihnă ziua ? Ingine
rul agronom Traian Meriu n-a putut 
da un răspuns clar. El a mărturisit 
că tovarășii din conducerea l.M.A 
Podu Iloaiei și chiar șeful secției de 
mecanizare nu se consultă cu con
ducerea cooperativei cînd fac o ast
fel de organizare a muncii tracto
riștilor. Că așa stau lucrurile ne con
vinge și faptul că la secția l.M.A 
am găsit 7 tractoare stînd, o parte 
din ele fiind defecte, iar unele nea- 
vînd tractoriști. Această situație este 
cunoscută atît de conducerea l.M.A 
cît și de direcția agricolă, 'clăr mă
surile care să ducă la rezolvarea 
ei întîrzie. Raidul a scos în relief 
și alte deficiențe. La I.M A. Podul 
Iloaiei, în ziua de 16 septembrie s-a 
ținut adunarea de dezbatere a cifre
lor de plan. Aproape toți au venit Ia 
ședință cu tractoarele I De la secția 
l.M.A, care deservește cooperativa 
agricolă Românești, spre exemplu, 
plecaseră de la lucru trei tractoare. 
Și toate au pierdut întreaga zi, căci 
pe la orele 16 în curtea l.M.A. se gă
seau încă 14 tractoare. La Bivolari, 
ing. Gheocghe Hristea era necăjit scă 
din cele 40 de tractoare, cît are sec
ția I.M.A., nu lucrează zilnic decît 
20—25. Staționarea celorlalte se da- 
torește unor defecțiuni a căror re
mediere este tărăgănată cu buna 
știință a șefului de secție Rusu Cor-

Una din secjiile fabricii de stofe „Argeșeana" din Pitești
Foto : Gh. Vînțilă

nare,: nu se întrevede nici o speran
ță că rezervorul respectiv ar putea 
fi dat în exploatare în acest an. Era 
de datoria ministerului să impulsio
neze lucrările la Constanța. Dacă 
nu ■ a. făcut-o pînă acum, o va face 
de acum încolo ? — au întrebat vor
bitorii, cerînd să li se dea garanția 
că situația se va îndrepta neîntîr- 
ziat. Garanții nu s-au dat, deși la 
dezbateri era prezent și ing. Petre

Oltean, directorul direcției generale 
de resort.

De asemenea, s-a discutat și des
pre imposibilitatea reparării a trei 
locomotive de manevră, fabricate la 
uzina „23 August" — București. Cu 
toate intervențiile conducerii combi
natului, nici o întreprindere construc
toare de mașini nu a acceptat să 
efectueze ’ reparațiile. In cazul nere- 
zolvării acestei probjeme, adusă de 
multă vreme la cunoștința direcției 
generale (deși ing Oltean susținea 
că aude pentru prima dată de așa 
ceva 1 ?), vor fi îngreunate operații
le de manevrare a vagoanelor în
cărcate cu materii prime, și va apă
rea. deci, pericolul întreruperii 
alimentării instalațiilor Din nou 
nu s-a primit în adunare un 
răspuns ferm din partea foru
lui de resort. „Să vedem, să 
analizăm, știm noi.. “ — a fost repli
ca. Intervenția direcției generale de 
resort este așteptată și în alte pri
vințe ; nu s-a asigurat încă desface- 

nel, care lipsește sistematic lunea 
și marțea. Fiind de loc din Vlă- 
deni, pleacă încă de duminică 
acasă. Conducerea l.M.A. Vlădehi, di
rector Niță Cornel, cunoaște situația, 
dar nu ia nici o măsură lată pro
bleme de mare importanță pe care 
trebuie să le rezolve direcția agri
colă Să le rezolve acum și nu mîine, 
cînd va fi prea tîrziu și timpul op
tim pentru semănat — depășit.

Unele probleme trebuie rezolvate 
și în legătură cu activitatea specia
liștilor. La cooperativa agricolă Ro
mânești, inginerul agronom Nicolae 
Gălățeanu, deși a venit în ziua res
pectivă din concediu., in- loc să ajute 
la organizarea muncii pentru a doua 
zi, n-a mai rămas la așa zisa ședin
ță operativă cu brigadierii și tracto
riștii de la orele 18 ci a plecat 
cu al doilea tren la Iași. Șe
dința de planificare a muncii pen
tru a doua zi n-a ținut-o nici Ion 
Zaborilă, președintele, așa că pe trac
toriști i-am găsit la sediul secției 
fără a ști unde și ce vor lucra. Și 
în ziua respectivă ei mai mult au stat 
decît au lucrat, deoarece conducerea 
cooperativei nu i-a solicitat să în
ceapă semănatul. Aceste cîteva as
pecte arată că în județul Iași nu se 
acordă, peste tot, atenția cuvenită 
pregătirii în bune condiții a semăna
tului.

Este datoria atît a organelor loca
le de partid și de stat, cît mai cu 
seamă a celor agricole să ia măsurile 
necesare pentru impulsionarea aces
tor importante lucrări, de care de
pinde în mare măsură recolta vii
toare.

Alax. MUREȘAN 
Manole CORCACI 
corespondenții „Scînteii”
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rea integrală a unor produse, nu 
s-au corelat anumite sarcini de in
vestiții, unii indicatori de plan. Co
lectivul combinatului este cu adevă
rat hotărît să-și rezolve problemele 
sale interne — și sînt, desigur, des
tule — dar în același timp dorește 
mult ca rezultatele eforturilor lui să 
nu fie diminuate prin tărăgănarea 
rezolvării unor probleme de către 
forurile de resort din minister.

Crește exigența muncitorilor 
fată de ei înșiși, 

de întregul colectiv
Extrem de pregnantă a fost exi

gența participanților la discuții față 
de ei înșiși și de întregul colectiv. 
S-a spus clar de către mai toți vor
bitorii : fără o disciplină severă în 
muncă, fără o atentă manevrare a 
instalațiilor. fără respectarea cu 
strictețe a normelor de lucru nu se 
poate menține ridicată „ștacheta" 
realizărilor combinatului. A fost a- 
preciată pozitiv intransigența din 
ultimul timp a comitetului de direc
ție și au fost criticate tendințele 

Ingrășămintele 
agricole 

înseamnă pline!
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și control. Dar această problemă nu 
este deloc nouă, sau cel puțin nu 
acum se vorbește pentru prima dată 
de ea. Cu mai bine de trei ani și ju
mătate în urmă. în ancheta . „De ce 
nu-și îndeplinește planul Combina
tul chimic Craiova" („Scînteia" nr. 
6 882 din 5 februarie 1966), se spunea 
textual : '„Nici azi nu funcționează 
întreaga aparatură de automatizare 
a fabricilor Din această cauză, au 
loc dese dereglări în procesul teh
nologic, întreruperi în funcționarea 
instalațiilor, care micșorează indicii 
de utilizare a capacităților de pro
ducție" Este oare posibil ca. într-un 
răstimp atît de mare, deficiențele să ■ 
se perpetueze, să se amplifice chiar ? 
Cadrele de conducere ale combina
tului subliniau că. în condițiile teh
nicității ridicate a instalațiilor chi
mice, ale sensibilității deosebit de 
mari a proceselor tehnologice, buna 
funcționare a aparaturii de automa
tizare constituie un factor esențial al 
obținerii unor rezultate superioare 
în producție. Atunci de ce se tot 
amînă măsurile care se impun pen
tru exploatarea și întreținerea co
respunzătoare a aparaturii, pentru 
specializarea radrelor care lucrează 
în acest domeniu în combinat ?

întrebarea vizează nu numai co
mitetul de direcție respectiv, ci și 
forurile de resort din Ministerul In
dustriei Chimice, care n-au sprijinit 
suficient combinatul în acest scop. 
Și nu numai pentru aceasta. La 
combinatul din Tr. Măgurele n-au 
fost aplicate și finalizate, pînă acum.

■ 12 măsuri și lucrări importante, sca
dente pînă la 1 septembrie a.c.. din 
planul unic de acțiune aprobat de 
minister anul trecut La Craiova, nu
mărul obiectivelor aflate sub sem
nul incertitudinii este și mai mare. 
Repetăm, este vorba de planuri de 
măsuri aprobate de Ministerul In
dustriei Chimice, pentru care s-au 
alocat fondurile necesare spre a se 
atinge parametrii funcționali ai in
stalațiilor prevăzuți în proiecte.

La încheierea investigațiilor an
chetei noastre, am avut o scurtă 
convorbire cu tovarășul ing. Alexap- 
dru Boabă, ministrul industriei chi
mice, care a arătat că neajun
surile din industria îngrășăminte
lor cu azot sînt bine cunoscu
te de conducerea ministerului. 
Ele au fost examinate, zilele tre
cute, într-o ședință de colegiu, 
care a avut ca obiect analiza sta
diului îndeplinirii planului de pro
ducție, investiții și export'pe 8 luni 
din acest an și a perspectivelor pen
tru întregul an. Cu acest prilej, co
legiul ministerului a stabilit ca, o 
dată cu urgentarea probelor teh
nologice și a punerii în funcțiune 
a obiectivelor noi. cu intensificarea 
preocupărilor pentru mai buna fo
losire a instalațiilor și capacităților 
existente în combinatele de îngră
șăminte, să se analizeze și să se 
fructifice. în toate celelalte uzine 
și combinate chimice, posibilitățile 
de sporire a producției. Pe această 
cale urmează să se asigure recupe
rarea restanțelor provenind din in
dustria îngrășămintelor azotoase și 
îndeplinirea integrală a planului a- 
nual pe ansamblul ministerului.

Desigur, inițiativa colegiului Mi
nisterului Industriei Chimice este 
bună. Totuși, nimeni nu se poate 
declara mulțumit numai cu rezultate 
favorabile de ansamblu. îndepli
nirea riguroasă a planului, nu numai 
global, ci și in fiecare întreprin
dere, la fiecare sortiment, constituie 
un criteriu .major al disciplinei de 
plan, de care trebuie să se țină sea
ma permanent. Cum. este deosebit de 
important și de a se stabili cine anu
me din întreprinderile în cauză, din 
direcția generală industrială și mi
nister se face vinovat de tergiversa
rea aplicării măsurilor preconizate, 
de pagubele mari provocate de rămî- 
nerea în urmă la producția de în
grășăminte.

unor maiștri și șefi de secție care, 
pentru a nu se pune rău cu subal
ternii, așteaptă dispoziții și aprobări 
de sancționare „de„sus". Maistrul 
principal Cristescu Edgar, operato
rul șef Ion Oancea, muncitorul Ilie 
Purdilă, maistrul de schimb Gheor- 
ghe Baciu, vorbind despre responsa
bilitatea lor personală față de bunul 
mers al instalațiilor, au insistat asu
pra întăririi exigenței, pentru calita
tea reparațiilor efectuate, a revizii
lor utilajelor. Mai sînt cazuri de 
opriri accidentale din aceste motiva 
și ele trebuie evitate în viitor.

O problemă viu discutată a fost 
următoarea : centralizarea lucrări
lor de reparații și de revizie — mă
sură luată de comitetul de direcție 
— are sau nu eficacitatea dorită ? 
Cei prezenți au opiniat și pro și 
contra. După cum sesiza ing. Ion 
Ion, de la Consiliul Economic, care 
a luat cuvîntul în adunare, nu mă
sura centralizării lucrărilor de repa
rații este de vină O asemenea or
ganizare nu poate decît să ducă ta 
creșterea productivității muncii și la 
reducerea cheltuielilor de. regie. Se 
pare că ineficacitatea de moment 
survine de acolo că nu toate -pro
blemele au fost puse bine la punct, 
că există unele fisuri în organizare. 
Deci, in concluzie, nu trebuie renun
țat la procedeul modern de centra
lizare a reparațiilor ; important este 
să se acționeze pentru perfecționa
rea lui, astfel îneît să Se atingă cît 
mai repede rezultatele așteptate. 
Vorbitorul, și nu numai el, a insis
tat asupra folosirii mai bune a for
țelor de cercetare (zeci de ingineri 
și numeroși tehnicieni lucrează in 
acest sector al combinatului), în ve
derea soluționării problemelor ma
jore ale producției. Este necesară o 
mai bună cunoaștere a nevoilor 
secțiilor, trebuie lărgită tematica de 
probleme în studiu, iar aceste ches
tiuni majore trebuie să facă înainte 
de toate obiectul preocupării comi
tetului de direcție. In dezbateri s-a 
pus foarte serios și problema perfec
ționării continue a pregătirii munci- s 
torilor, operatorilor, tehnicienilor, 
ridicării calificării lor, pentru ca 
instalațiile să fie exploatate „ca la 
carte", să dea producție de calitate, 
in cantități sporite.
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NU SUPRASTOCARE!
Nu de mult, organele Minis

terului Finanțelor și Băncii Naționale 
au făcut un control asupra modului 
de întocmire a planurilor financiare 
elaborate de întreprinderi, analizate 
și . aprobate de ministerele de resort. 
S-a urmărit îndeosebi oportunitatea 
importurilor solicitate și problema 
stocurilor de materii prime, materia
le și utilaje existente în întreprin
deri. Cu acest prilej s-au depistat 
importante valori materiale menținu
te, de mulți ani, în- stocuri fără uti
lizare. Efectuînd nu numai controlul, 
ci și’ o muncă de „dispecerat", care, 
normal, ar fi trebuit să preocupe în
treprinderile și forurile lor de re
sort, organele Ministerului Finanțelor 
și Băncii Naționale au reușit ca 
într-un timp relativ scurt, să readu
că în circuitul economic, numai de la 
29 de întreprinderi republicane și lo
cale din trei județe, utilaje și mate
riale in valoare de aproape 33 mili
oane lei. Totodată, numai în prima 
parte a controlului, au putut fi iden
tificate posibilități de renunțare sau 
amînare a unor importuri în valoare 
de peste 10 milioane lei valută la în
treprinderi din nouă județe.

Pentru a se preveni apariția unor 
asemenea imobilizări a fondurilor 
materiale și bănești ale statului, con
sider că ministerele, precum și forul 
de resort din Comitetul de Stat al 
Planificării ar trebui să întreprindă 
măsuri energice. Ar putea fi exami
nată posibilitatea ca termenul stabilit 
pentru renunțarea la unele aprovi
zionări contractate să fie scurtat de 
la 45 la 10—15 zile, cu acordul păr

TIMP IROSIT PENTRU
CONSTATAREA... CONSTATĂRILOR

Intre 23 iunie și 3 iulie a.c. Depar
tamentul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale din Comitetul de Stat al Pla
nificării a întreprins o acțiune la 
cîteva întreprinderi industriale pen
tru a verifica modul în care se des
fășoară procesul de aprovizionare. 70 
de specialiști au format 13 colective 
de lucru și au pornitTa treabă...

Care sînt concluziile acțiunii ? Mai 
tntîi, în darea de seamă întocmită 
la încheierea acțiunii se apreciază că 
în întreprinderi există o preocupare 
susținută pentru asigurarea bazei 
materiale a. planului... ș.a.m.d. Apoi, 
se înfățișează o situație a producției 
suplimentare realizată în întreprin
derile investigate. Pentru aceasta însă 
nu trebuiau „deranjați" 70 de oameni: 
era mult mai simplu dacă se apela la 
serviciile de plan ale fiecărui minis
ter în parte. Dar, mai există și lipsuri 
— se desprinde din darea de seamă 
In sensul că, cităm, „au rezultat u- 
nele greutăți în aprovizionarea cu 
materiale pe trimestrul III a.c." și, 
în continuare, se... descoperă și se în
fățișează cauzele lor : neajunsuri în 
acoperirea cu repartiții, modul defec
tuos în care se desfășoară cooperarea 
între uzine, restructurări dese ale 
planului de producție. Deficiențe cu
noscute și arhicunoscute, care puteau 
fi prevenite chiar de departamentul 
amintit.

„Aceste greutăți au fost diminuate 
pe parcursul acțiunii", se afirmă în 
darea de seamă. Se dau exemple. Stu
diind la Ministerul Industriei Meta-< 
lurgice situația acoperirii cu repar
tiții a unităților Ministerului Indu
striei Construcțiilor de Mașini, s-a 
văzut că, atunci cînd s-a făcut veri
ficarea, erau încă nerepartizate circa 
80 000 tone metal, din care circa 13 000 
tone restanță din trimestrul I a.c. 
Numai că situația respectivă nu s-a 
întocmit în timpul acțiunii, după 
cum ar rezulta din darea de seamă. 
Ea a fost elaborată mai înainte, prin 
bună înțelegere, direct între Ministe
rul Industriei Metalurgice și Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini.. Specialiștii D.A.T.M. nu au făcut 
altceva decît să copieze datele.

In darea de seamă se mai susține 
că „s-au luat măsuri pentru urgenta
rea livrărilor din import și pentru 
reprogramarea din producția internă 
a unor sortimente" Să vedem despre 
ce măsuri este vorba ? La Uzinele 
mecanice din Timișoara era neapă
rat necesar un electropalan de 5 tone, 
care nu a fost contractat la import.

„NEÎNȚELEGEREA PROBLEMEI1*
NU SCUZĂ SUPERFICIALITATEA
După publicarea, în „Scînteia" nr. 

8183, din 11 septembrie a.c., a notei 
intitulate „Se acumulează divergen
țele contractuale". tov. Constantin 
Cătuț, din Departamentul aprovizio
nării tehnico-materiale al Comitetu
lui de Stat al Planificării, ne-a trimis 
o scrisoare din care spicuim :

„Comitetul țje Stat al Planificării — 
Departamentul aprovizionării tehni
co-materiale - nu a fost sesizat pe 
19 august a.c. despre o neînțelegere 
privind termenele de livrare de către 
uzina „Republica“-București către u- 
zina .,Electroputere“-Craiova a can
tității de 39 tone țevi restante din 
semestrul I 1969 Această cantitate 
nelivrată — restantă — face parte 
din contractele perfectate la timpul 
respectiv, dar neexecutate de furni
zor. Este evident că neexecutarea 
contractelor perfectate nu poate con

ților. O asemenea soluție ar asigura 
o elasticizare a aprovizionării, în 
funcție de cerințele concrete ale pro
ducției, facilitînd evitarea formării 
stocurilor la beneficiari. în același 
timp, întreprinderile furnizoare ar 
putea satisface alte cereri imedia
te ale beneficiarilor? Ar fi util, tot
odată, ca organele de resort să fie 
obligate, ori de cite ori dau indica
ții privitoare la schimbarea sortimen
telor, să precizeze și destinația mate
riilor prime și materialelor specifice 
produselor scoase din plan, sau pen
tru care s-a redus planul, dar care 
au fost aprovizionate și devin de pri
sos. Ținînd seama de impor
tanța preîntîmpinării formării de 
stocuri supranormative, sînt de 
părere că atunci, cînd se ho
tărăște o nouă aprovizionare, viza 
serviciului financiar prin care se 
certifică existența disponibilități
lor bănești nu mai este suficientă. 
Totdeauna trebuie să se știe dacă 
există sau nu în întreprindere un 
stoc din materialul respectiv, ce pro
porție are și dacă se justifică o nouă 
aprovizionare. Din acest motiv este 
neapărat necesară exercitarea contro
lului preventiv de către comparti
mentul contabilității asupra oportu
nității procurării materiilor prime și 
materialelor. Aceste cîteva măsuri ar 
ajuta întreprinderile să ducă o po
litică judicioasă, realistă a stocu
rilor.

Dumitru MIHALCEA
directorul Direcției teritoriale 
de control și revizie nr. 5 
din Ministerul Finanțelor

In rubrica din anexa dării de seamă, 
care se referă la modul de rezolvare 
a unor asemenea probleme, stă scris: 
„S-a trimis o delegație în străinătate 
pentru contractare". (Ca și cum 
D.A.T.M. ar fi trimis-o și nu forul 
de resort al, uzinei).

Iată și o „noutate" cuprinsă în da
rea de seamă : metodologia de nor
mare a stocurilor nu reflectă schim
bările calitative intervenite în econo
mie. Perfect adevărat, dar acest nea
juns a fost semnalat încă la Confe
rința Națională a partidului din de
cembrie 1967. Se precizează apoi că 
„uneori, stocurile normate sînț exa
gerate, echivalînd cu necesarul ds 
3—5 luni". Unde ? La ce întreprin
deri ?

Reține atenția șî pledoaria care se 
face tn darea de seamă pentru men
ținerea sistemului informațional in
trodus tot de D.A.T.M., în vederea 
urmăririi principalelor aspecte legate 
de aprovizionarea tehnico-materială. 
Precizăm că acest sistem face obiec
tul criticii unui mare număr de spe
cialiști din economie întrucît nu a 
dat rezultatele scontate. Avem în față 
două informări operative consecutive 
ale M.I C.M din 2 și 8 septembrie,, 
care se trimit Comitetului de Stat al 
Planificării. Ele sesizează unele nevoi 
extrem de urgente de materii prime 
și materiale ale unor întreprinderi. 
Necesitățile au rămas doar pe hîrtie, 
în informări, D.A.T.M.-ul nu a făcut 
și nici nu poate face mai mult decît 
să le centralizeze. La 2, ca și la 8 
septembrie, stocul de siguranță de 
tablă striată de 5 mm și de tablă de- 
capată de 1,5 și 2,5 mm era „zero" la 
Uzina de vagoane Arad ; la fel și sto
cul de siguranță de cherestea răși- 
noase la Uzina de vagoane Turnu- 
Severin. Situații asemănătoare exis
tau la UREMOAS București, la „Fe- 
roemail" — Ploiești. Pe bună drep
tate, Uzina de vagoane Arad propu
ne eliminarea unor asemenea rapor
tări birocratice, inutile uzinei, dato
rită faptului că D.A.T.M. tot nu poate 
satisface operativ nevoile stringente, 
semnalate prin note, telexuri și in
formări

Acestea ar fi roadele practice ale 
acțiunii întreprinse de D.A.T.M. Se 
justifică oare cheltuielile de depla
sare făcute de cei 70 de specialiști ? 
Dar timpul răpit, celor din între
prinderi și din ministere cu infor
marea acestor specialiști cine îl va 
putea recompensa ?

Corneliu CARLAN

stitui obiectul unor neînțelegeri pre- 
contractuale, care au în vedere toc
mai încheierea contractelor".

în realitate, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, întrucît prin 
conciliere directă cu Ministerul In
dustriei Metalurgice nu a ajuns la un 
acord satisfăcător, a cerut sprijinul 
C.S P — D.A.T.M. la 19 august a.c., 
respectiv tov vicepreședinte Ilie 
Gheorghe. în adresa înaintată se 
solicita impulsionarea livrărilor de 
țevi restante, din trimestrele I, II și 
III. Restanțele periclitau producția 
uzinei '„Electroputere" din Craiova. 
Această. solicitare nu se... încadra în 
instrucțiunile de rezolvare a neînțe
legerilor precontractuale dar, față de 
urgența problemei, era necesar ca 
forul de reSort din C.S.P. să dove
dească mai multă operativitate în a- 
cordarea sprijinului ce i-a fost cerut
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M
ai întîi o confesiune. Cu 
orașul care face obiectul 
acestui reportaj m-am în- 
tîlnit întîia oară — e cam 
multișor de atunci — prin 
intermediul 

Un refren la modă prin 
șoara din Timișoara", 
în urbea de baștină a 
refren am făcut-o în 
decenii. Am . avut revelația unei alcă
tuiri urbanistice de anvergură europea
nă, cu un farmec inedit, 
modernă în 
lui, care-și 
vrednicie —

unei... ■ melodii, 
anii ’30 : „Veri- 
Prima călătorie 
„verișoarei" din 
urmă cu două

echilibrate, dă 
în creația ar
de remarcat că, 
acelei sobrietăți 

înainte, noile 
aici izbutesc să

O citadelă 
toată puterea cuvîntu- 

trăia ’ cu demnitate și 
---------- într-un grațios decor ve
getal, contrastant cu tensiunea febrilă a 
acelor zile și ace'or nopți — noul său 
destin istoric la interferență de epoci. O 
urbe cu o , autentică vocație a civilizației.

Și iată că despre acest municipiu mo
dern, care sugerează călătorului de azi 
senzația unei copleșitoare și eriergice ti
nereți, mărturiile istorice spun că împli
nește nu mai puțin de șapte secole de 
existență documentară, situîndu-se prin
tre cele mai vechi și mai prestigioase 
așezări urbane europene.

— Ar fi o naivitate — ne spune conf. 
univ. Aurel Țintă, istoric pasionat de tre
cutul acestui oraș — să crezi că o rea
litate urbană de tipul Timișoarei începe 
să se clădească la un semnal. Orașul se 
constituie de-a lungul timpului prin stra
tificări treptate, adesea neconsemnate de 
nici un vestigiu, de nici un document. Cert 
e un singur lucru : că la începutul celei 
de-a doua -jumătăți a secolului XIII, ce
tatea Timișului, ridicată probabil pe lo
cul unor vechi castre romane, exista 
ca o realitate constituită, atestată de un 
act de danie din al șaptelea deceniu al 
acelui veac, prin care un anume comite 
Parabuch primește în posesiune niște 
domenii aparținînd respectivei cetăți. 
Aceasta e socotită prima mențiune docu
mentară veridică cu privire la orașul 
nostru, care 
șapte secole 
Timișoarei...

sobre, al eleganței 
roade spectaculoase și 
hitectonică actuală. Este 
fără a încălca rigorile 
de care aminteam mai 
complexe urbanistice de
evite primejdia șablonului, a uniformită
ții plate, cenușii, prin infime detalii de 
atmosferă, care decantează o fizionomie 
inedită noilor verticale timișorene, fizio
nomie caracterizată prin grație și vigoa
re, prin delicatețe aeriană și masivi
tate foarte terestră.

Această confruntare este impusă con
tinuu de ritmul cu adevărat vertiginos 
în care se dezvoltă orașul. Semnificativ 
mi se pare, în această direcție, următo
rul fapt : planul de sistematizare elaborat 
în 1955 prevedea (și multora li se părea 
o prevedere mult prea cutezătoare, a- 
proape utopică 1) că în 20; de ani — adică 
pînă în 1975 — orașul va crește de 
la 140 000 la 180 000 de locuitori. Or, 
sîntem în anul de grație 1969, n-au trecut 
decît 14 ani de la acea „utopie" și mu
nicipiul timișorean numără o populație 
stabilă de circa 190 000 locuitori. Pentru

niști — sublinia tovarășul Leonida Tămaș, 
prim-vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal — decîț sarcina de a gîndi 
în ansamblu un oraș cu asemenea ritmuri 
impetuoase de dezvoltare. Și aceasta pen
tru că nu e vorba numai de ridicat case, 
ci de reconceput o întreagă osatură in
terioară, un schelet de susținere a viito
rului trup, schelet alcătuit din mijloace 
de transport, rețele de electricitate, apă. 
canalizare. Mai ales că, și în această pri
vință, ne apasă, ca să spunem așa, „po
vara" unor tradiții care se cer continuate 
la un înalt nivel de destoinicie: nu tre
buie să uităm că orașul nostru sărbăto
rește, bunăoară, anul acesta centenarul 
„Societății tramvaielor cu cai", una din 
primele întreprinderi de transport urban 
în comun din Europa. De la introducerea 
tramvaiului electric au trecut aproape 
optzeci de ani. Timișoara concurează 
cu Bucureștiul la titlul de prim oraș 
european iluminat cu electricitate, iar „fi- 
robuzul" timișorean e întîia linie de tro
leibuze din țară. Sistemul de alimentare 

/cu apă — construit încă la începutul se
colului de românul Stan Vidrighin, con-

lui Vasile Pîrvan, lîngă actualul „oră 
șei studențesc", care cuprinde de pe 
acum 14 cămine cu 6 000 de locuri și 
două cantine pentru 4 500 studenți, se 
vor construi noi cantine și cămine me
nite să asigure progresul acestei impor
tante cetăți universitare ; centrul civic 
al orașului va fi înzestrat cu .un marc 
hotel modern de 350 paturi ; vor crește 
spațiile verzi cu încă 150 hectare spre 
a reprezenta 11,2 la sută din suprafața 
orașului față de 8 la sută în, prezent.

In afară de abundentele vestigii arhi. 
tectural-edilitare ale trecutului, există 
la Timișoara și ceea ce un bătrîn local
nic numea cu patos reținut : „memoria 
roșie". O memorie jalonată de un itine
rar concret prin diferitele cartiere alt 
orașului contemporan : în cutare clădire 
și-a avut sediul „Asociația generală a 
muncitorilor din Timișoara", prima or
ganizație muncitorească cu caracter de 
clasă din țara noastră, afiliată la Inter
naționala I a lui Marx și Engels ; în alta 
— pe timpuri „Casa muncitorilor" — a

mare și viguroasă citadelă muncitoreas
că, ca un avanpost și focar al 
practicii industriale înaintate.

Se poate spune, fără teamă 
gera, că Timișoara de azi 
un autentic și expresiv etalon 
lui economic generat, de la un capăt 
altul al țării, de activitatea înnoitoare des
fășurată de partid. E suficient să arătăm 
că investițiile în industria timișoreană 
au fost în 1968 de nouă ori mai mari ca 
în 1955 pentru a sugera infuzia de sînge 
nou, de energii revigoratoare. Citadela 
industrială timișoreană, pulsînd în rit
mul progresului tehnic contemporan, 
produce o largă gamă de produse : po
duri rulante și tractoare forestiere, ma
șini agricole și motoare electrice de fe
lurite tipuri, autostivuitoare și instalații 
complexe destinate industriei alimentare, 
aspiratoare și corpuri de iluminat, ma
teriale- de construcții și mobilă de cea 
mai bună calitate, textile și confecții, tri
cotaje și încălțăminte, instrumente muzi- 

■ cale și marochinărie, dulciuri ți con
serve ș.a.m.d.

Pentru calitatea produselor acestei in

gindirii și

de a exa- 
reprezintă 
al avîntu- 

la

însăși o apariție distonantă, un »oi de 
prefigurare a viitorului. Nici nu pășeai 
bine pragul uzinei că directorul saci se
cretarul de partid te conduceau la un 
pilon din noua hală, pe care ți-1 arătau 
cu o anume mîndrie : la temelia acelui 
pilon se găsea un document semnat de 
cei- o sută de muncitori care ridicaseră 
cu mîinile lor, în 1949, această hală me
nită să asigure reprofilarea vechii făbri- 
cuțe de pompe și prese de ulei în vede
rea noului destin industrial ce-i era re
zervat, acela de pionier al operei de 
electrificare a țării. Era un adevărat act 
de fundație la temelia socialismului.

Astăzi nu mai poți recunoaște uzina 
din acei ani. Nu e vorba numai de fap
tul că halele moderne, spațioase, s-au 
înmulțit, nici de faptul că utilajele de 
înaltă precizie tehnică sînt acum pre
zențe obișnuite. Mai e și altceva, mult 
mai important: climatul de creativitate 
specific âcestui colectiv, climat ale cărui 
coordonate sînt sporirea competenței 
tehnice, spiritul de prețuire statornică a 
noului. Toate acestea își găsesc materia
lizarea în măsurile de mare eficiență pen
tru organizarea științifică a producției : 
de la introducerea fluxului rațional la 
secția de micromotoare la montajul pe 
bandă al aspiratoarelor „Record" și „Prac
tic", al dinamurilor și releelor, al motoa
relor ASI 80. Toate aceste măsuri s-au 
materializat în faptul că, în 1968, pro
ducția de . motoare electricei a fost 
aproape de două ori mai mare ca în 
1965, mai mult de jumătate luînd dru
mul exportului.

ne îndrituiește să sărbătorim 
de existență documentară a

n termen capătă tot 
largă circulație în 
modernă : 
posibilitatea 
prezentului în mai 
timpi paraleli. _ 

trăirii simultane, în clipa de față, a tre
cutului, prezentului și viitorului.

Timișoara este ceea ce s-ar putea numi 
un oraș ucronic. Posedă rara capacitate 
de a încorpora organic trecutul în pre
zent. De a le contopi într-o atmosferă, 
într-un stil propriu, 
fundat. Un stil care 
fizionomia edificiilor 
mentul oamenilor, de 
temporaneitate.

Se poate purcede la 
ților Timișoarei contemporane din felu
rite direcții. Am ales ca punct de por-

, nire al investigației noastre aspectul ur- 
banistic-edilitar. Și nu pentru că ar fi 
neapărat cel mai spectaculos. Dar în el 
se proiectează, cu o vigoare specific bă
nățeană, semnificațiile majore, de auten
tică noblețe, ale procesului istoric pe 
care îl trăiește intens acest oraș, în ritm 
cu viața nouă a întregii țări.

Ca să-mi ofere o imagine sintetică și 
elocventă a ceea ce reprezenta Timi
șoara de altădată pe planul entităților 
urbane și umane, una dintre personali
tățile proeminente ale orașului, poetul 
de limbă germană Franz Liebhard, ti
mișorean get-beget, îndrăgostit cu ar
doare de urbea sa natală, mi-a povestit 
a savuroasă anecdotă. Cică, pe la sfîrși
tul secolului trecut, un locuitor al cartie
rului Josefin, aflînd despre moartea 
omului politic francez Gambetta, s-ar 
fi grăbit să-1 informeze pe un vecin : 
„Ai auzit, amice, că a murit Gambetta ?t* 
La cară irite'rlocdtbtuL i-a răspuns, după 
un moment de gîndirert ‘,’.'Nu, n-am'auzit! 
Gambetta ăsta al dumitale o fi locuit în 
Elisa betin...".

— Tîlcul anecdotei — ne spunea poe
tul — vizează acea „Timișoară dezunită" 
pe care ne-au lăsat-o moștenire capriciile 
și hazardul urbanistic al trecutului. în- 
tr-adevăr, cele zece cartiere, care există 
azi în orașul nostru și care fuseseră cînd- 
va cetatea propriu-zisă și satele de io
bagi din jurul ek aveau între ele încă 
Ia începutul secolului nostru vaste zone 
de cîmp. Din „Fabric" în „Iosefin" dis
tanța era de circa cinci kilometri de 
drum, adesea prin paragini mlăștinoase. 
La fel din „Fratella" în „Mehala". Dar 
peste toate aceste „granițe" s-a format, 
mai ales o dată cu creșterea muncitori
mii industriale, un anume spirit co
mun, o formulă psihică, a cărei princi
pală trăsătură era și este frăția între 
oamenii aparținînd diferitelor naționali
tăți.

mai 
știința 

ucronie. Adică 
diversificării 

mulți 
Posibilitatea

imposibil de con
ține deopotrivă de 

și de comporta- 
istorie și de con-

explorarea realită-

acă zidurile groase ale cetă
ții de .odinioară au fost 
dărîmate încă de pe la mij
locul secolului trecut, iar 
barierele dintre cartiere 
pierduseră aspectul rebar- 

Timișoara rămăsese totuși, chiar 
începutul anilor noștri — pe plan 

__ i — un oraș alcătuit 
din fripturi, ca din zniște disparate cio
buri de oglindă. Nu e deci de mirare 
că unul dintre obiectivele cu o pondere 
specială pe care și le-au propus edilii ani
lor socialismului a fost de „a asambla" 
orașul, de a-i contura acele „noduri axia
le" care au, de obicei, menirea să defi
nească fizionomia precis reliefată a urbei.

— Moștenirea pe care am primit-o — 
ne spunea tovarășul Coriolan Pop, pri
marul municipiului — era „grea" nu 
numai din cauza fragmentării orașului, 
ci și din cauza nevoii de-a găsi o moda
litate de armonizare a noului arhitectu
ral cu tradițiile de gust și rafinament 
care au făcut dintotdeauna renumele 
Timișoarei....

E suficient un scurt popas în noile • 
microraioane ale municipiului — micro- 
raioane care au „umplut" în general 
spațiile dintre cartierele tradiționale și pe 
care timișorenii le numesc, cu un termen 
de specifică savoare, zone : Zona Tipo
grafilor, Zona Circumvalațiunii, Zona 
Căii Șagului — pentru a avea certitu
dinea că faimosul „bun gust", care a 
făcut din metropola bănățeană, încă de 
la începutul dezvoltării ei moderne, 
un mesager urbanistic al armoniilor

bativ, 
și la 
urbanistic, firește

Cetatea de ieri... ...și orașul de azi

A
rătăm ia începutul acestor 
însemnări că Timișoara are o 
autentică vocație a civiliza
ției. Aș mai adăuga că aceas
tă înclinare, grefată pe bi
necunoscutele tradiții de in- 

industrială, se metamorfozează 
mai puțin revelatoare vocație

teligență 
într-o nu 
a științei.

252 de laboratoare — aparținînd Bazei 
. de cercetări a Academiei, diferitelor in

stituții de învățămînt superior, unor in
stitute de cercetare și proiectare (cele mai 
tinere fiind Institutul pentru construirea 
și proiectarea utilajelor electronice și de 
calcul și Centrul . de calcul electronic), 
precum și unor mari întreprinderi — o- 
feră unui mare număr de oameni de ști
ință din toate generațiile cadrul propice 
rezolvării unor importante probleme* de 
investigație fundamentală și aplicativă.

Ducînd mai departe prestigiul 
științifice timișorene, 
a trecut 
șoârei și chiar ale țării — școala de 
matematică întemeiată de profesorul 
Traian Lalescu, școala de magnetism 
a profesorului Alexandra Cișman, școala 
de sudură fondată de academicia
nul Corneliu Mikloși, școlile de mașini 
hidraulice, beton armat, electrotehnică, ge
netică și ameliorarea plantelor — savan- 
ții timișoreni explorează, totodată, cu în
drăzneală noi tărîmuri ale cunoașterii și 
tehnicii moderne, consonante'cu aspirații
le justificate ale urbei de pe malurile ~ 
gheiului de a aduce o contribuție 
mai substanțială la sporirea avuției 
teriale și spirituale a patriei.

Important centru al învățămîntului

de mult
al cărei 
fruntariile

școlii 
renume 

Timi-

Be- 
tot 

ma-

Important centru al învățămîntului su
perior, orașul — în care funcționează o 
universitate, o politehnică, un institut de 
medicină și unul de agronomie — a cu
noscut și pe acest tărîm ascensiuni impre
sionante. Cifrele conturează tabloul unor 
salturi spectaculoase : de la 2 000 de stu
denți în anul școlar 1945—46 Ia 10 500 în 
1968—69.

anii următori planificatorii dezvoltării 
urbanistice timișorene sînt puși în fața 
unor probleme dintre cele mai complexe. 
Și iată de ce : dacă în 1951 sporul natu
ral al populației erq de 71 de per
soane anual, dacă în 1966 încă nu depășea 
cifra de 500, anul trecut a atins 3 588. 
Chiar dacă acest „boem" demografic s-ar 
mai diminua cu timpul, rămînînd la o 
constantă de circa 3 000 de timișoreni pe 
an, și tot se poate calcula cu ușurință 
că — numai prin spor natural, 'fără a 
mai pune la socoteală fluxul firesc al 
populației rurale captate de angrenajul 
marelui oraș — Timișoara va ajunge, 
la sfîrșitul secolului, la o populație de 
300 000 locuitori ! Dar acestea sînt pre
vederi minimale, In fond nerealiste, deoa
rece e inadmisibil să ignori fascinația 
tot mai accentuată pe care o exercită 
marea industrie. Cel mai apropiat 'de 
probabilități — conchid urbaniștii și so
ciologii timișoreni — este să se prevadă, 
că în jurul anului 2 000 capitala Banatului 
va avea o populație cifrată Ia nu mai 
puțin de jumătate de milion ! Și să se 
alcătuiască schițele de sistematizare por
nind de la o asemenea evaluare realistă...

S
e construiește tn Timișoara 
cu o fervoare consonantă 
cu acest vijelios asalt demo
grafic. ' în ultimul deceniu 
s-au ridicat peste 6 000 de 

- .apartamente, dintre care 
numai în anii 1966—1968 mai mult de .ju
mătate. Cererea este încă mare, dar 
perspectivele anilor ce vin, perspective 
întemeiate pe o punere în valoare a tu
turor rezervelor și posibilităților, pro
mit rezolvări și mai substanțiale, care să 
încadreze realitatea demografică într-un 
context urbanistic pe măsură.

— Nimic mai copleșitor pentru urba-

Orașul florilor...

siderat printre absolvenții remarcabili - fost depus trupul neînsuflețit al eroului 
comunist loan Fonaghi, ucis în carcerele 
aparatului de represiune burghezo-mo- 
șierese, fapt care a declanșat, la 7 apri- 
lie 1929, represiunile sîngeroase împo
triva proletariatului timișorean din „du 
minica sîngeroasă" ; într-o căsuță mo
destă din alt colț al orașului a locuit 
Ștefan Plavăț, cel ce a căzut eroic în 
munții Banatului, conducînd un grup de 
partizani antifasciști, 
altele...

din vremea aceea ai Politehnicii din Bu
dapesta — era unul dintre cele mai per
fecționate, aprovizionînd în exclusivitate 
orașul pînă acum doi ani, cînd i s-a adău
gat un ultramodern sistem de pompe. 
Și apoi mai sînt „plămînii" orașului, gră
dinile și parcurile, mai 'este priveliștea ' 
decorurilor florale : și în această privință 
„necruțătoarele" tradiții ne obligă. „Ro- 
sariumul" înființat aici încă din secolul 
trecut, cu miile sale de trandafiri în cele 
mai spectaculoase forme și nuanțe, re
cent reînviata datină a expozițiilor florale 
anuale sînt jaloanele elocvente ale unei 
pasiuni statornice A gîndi Timișoara 
viitorului pe toate aceste coordonate în
seamnă a o zămisli nu ca o entitate ste
rilă, depersonalizată, de ziduri, nu ca un 
conglomerat gregar — după principiul 
„oameni pentru oraș" — ci ca o realitate 
fecundă, călăuzită de principiul urbanis
mului .umanist : „oraș pentru oameni".

P
erspectivele urbanistice ale 
Timișoarei au și început să 
capete contururi, deocam
dată, firește, pe hîrtia de 
calc a specialiștilor. Cîteva 
cifre consemnate sumar dau 

imaginea impresionantă a acestui viitor : 
pînă în 1980 se prevede construirea a peste 
50 000 de apartamente, mai ales în zona 
inbravilană, pentru a mări densitatea la 
hectar a ariei locuibile ; se vor înmulți 
dotările social-culturale în așa fel incit 
să ocupe circa 280 de hectare față de 80 
de hectare în prezent (aproape de patru 
ori pe atîta !) prin dublarea numărului 
de școli, construcția unei noi și moderne 
bale a sporturilor, a unui spital oncolo
gic și a două policlinici etc. ; In zona 
stadionului 1 Mai se va înălța un im 
portant edificiu pentru baza din Timi
șoara a Academiei ; in zona bulevardu-

Și altele, multe

E
lementul 
circuitul 
cutului cu înaltul voltaj al 
prezentului este strădania 
autodepășirii. Iar generato
rul de forță al acestei 

propulsii continue pe orbitele noului este 
același care a zămislit „memoria roșie" 
și care a făurit fizionomia caracteristică 
a Timișoarei contemporane : clasa mun
citoare, condusă de comuniști. Și ce poa
te fi mai semnificativ decît faptul că în 
sfertul de veac al construcției socialiste 
— ca un argument edificator pentru 
forța muncitorimii timișorene și tot
odată pentru creșterea ponderii indus
triei tn acest oraș, cunoscut și dinainte 
pentru susținuta sa activitate industrială 
— numărul celor ce lucrează în între
prinderi productive a sporit pînă la 
aproape 60 000, ceea, ce reprezintă circa 
53 Ia sută din numărul total al salaria- 
ților ? Majoritatea familiilor timișorene 
sînt, deci, într-un fel sau altul, legate 
de munca pe cel mai fecund și avansat 
tărîm al creației contemporane : indus
tria. E un indice de o intensă valoa*e 
sugestivă — tocmai prin caracterul său 
profund uman — demonstrînd că Timi
șoara s-a afirmat în anii noștri ca o

care conectează 
de tensiune al tre-

...al Begâi,

dustrii, pentru aprecierea de care se 
bucură pe diferite meridiane ale lumii, 
exportul îndeplinește rolul unui semni
ficativ barometru : dacă în 1948 valoarea 
produselor exportate de întreprinderile 
timișorene se ridica la 23 milioane de 
lei, în 1968 a reprezentat circa 900 de mi
lioane, adică aproape 14 la sută din to
talul producției industriale a orașului.

nnoirile sînt vizibile pretu
tindeni tn peisajul indus
trial al orașului. E vorba, 
în primul rînd, de noile în
treprinderi și secții ridicate 
mai ales în ultimii ani, 

printre care Uzina mecanică-Timișoara 
care, în cei opt ani de existență, și-a
sporit producția de aproape șapte ori cu 
un efectiv de muncitori doar de trei ori 
mai mare ca la înființare. Numai în 
ultimii doi ani s-au înscris pe orizontul 
industrial timișorean asemenea obiective 
diverse ca secția de nitrolacuri a uzinei 
„Azur", ■ un mare antrepozit frigorific, 
secția de cauciuc de la „Dermatina", o 
nouă secție la Fabrica de ciorapi pentru 
un milion două sute de mii de perechi 
pe an, noul edificiu al centralei termo
electrice.

...Sînt ’în Timișoara multe locuri unde 
metamorfozele anilor noștri apar cu o 
pregnanță și o concretețe absolută. Dacă 
voi poposi doar la unul .dintre ele, se 
datorește faptului că itinerai-ele reporte
ricești mi-au oferit de-a lungul vremii 
prilejul să-i urmăresc evoluția mai în
deaproape.

Am vizitat uzina „Electromotor" în di
ferite etape ale dezvoltării sale din anii 
socialismului. Mi-amintesc cum arăta 
prin ’50 : alături de 
runte și înnegrite de 
hală modernă, care

> fișele orașului au nu nu- 
jf\ mai o prezență funcțională, ci 

31H.ijfcl -și una- Spirituală. -Ele joacă 
adesea rolul.-unor „ocheane 
magice" spre universul 
interior al cetățenilor urbei. 

Mai ales acum, în pragul toamnei, cînd se 
string și recoltele spirituale, cînd gongul 
viitoarei stagiuni e gata să bată pentru 
a redeschide o cortină simbolică șl 
spectaculoasă, afișele se derulează cu 
repeziciune invitînd la temeinice înavu
țiri lăuntrice. Mi-a atras îndeosebi aten
ția un afiș care anunța — în cinstea sep- 
ticentenarului — o săptămînă a creației 
artistice românești contemporane, menită 
să reliefeze, cu forțele artistice locale, e- 
lanul creator al poporului -nostru în ulti
mii ani. Cu Opera și Filarmonica sa, cu 
cele trei trupe permanente de teatru : 
română, maghiară și germană, cu ansam
blul folcloric sîrbesc, cu sălile sale de 
expoziții, cu cluburile și casele sale de 
cultură, dar mai ales cu acea generoasă 
inițiativă culturală, care a rodit dintotdea
una în mulțimea de coruri, fanfare mun
citorești, echipe amatoare de teatru, Ti
mișoara dovedește mereu vitalitatea unei 
efervescențe spirituale cu o rară putere de 
iradiere.

..Există multe etaloane posibile pentru 
definirea fizionomiei unui oraș. Unu! din
tre cele mai relevante mi se pare a fi ca
pacitatea de urbanizare, de metamorfoza
re a noilor săi locuitori In citadini. Aceas
tă capacitate Timișoara o posedă dintot
deauna, dar anii din urmă au potențat-o 
lărgindu-i aria de cuprindere. Noii timi
șoreni învață repede, din viața cotidiană, 
din spectacolul viu și divers al străzii, 
din comportarea mai vechilor cetățeni ai 
orașului, legile nescrise ale conviețuirii 
moderne, „regulamentul de ordine inte
rioară al municipiului". Un regulament 
tptemeiat pe respect reciproc, pe bun 
gust, pe interes multilateral și responsabil 
față de treburile cetății, într-un cuvînt : 
pe civilizație. '

Integrată organic în coordonatele ma
jore ale efortului general de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvolta
te — efort declanșat de dinamizatoarele 
idei ale Congresului al X-lea al partidului 
— Timișoara contemporană, mai tînără ca 
aricind Ia respectahila-i vîrstă de șapte 
secole, răspunde prin sinteza înfăptuirilor 
sale Ia apelul țelurilor nobile ale viitoru- 

cu un simplu și vibrant : PREZENT 1lui

cum 
ateliere, mă- 

apăruse o 
lia prin ea

...al noilor cartiere

Reportaj
de Victor BTRLADEANU
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Președintele Marii Adunări Naționale, 

Ștefan Voitec, a primit delegația 

Partidului Socialist Belgian
Tovarășul Ștefan Voitec, membru 

al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit joi dimineață de
legația Partidului Socialist Belgian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră. Din dele
gație fac parte tovarășii Georges 
Dejardin și Josef Ramaekers, mem
bri ai Biroului Național al parti
dului, senatori, Leon Hurez și Willy 
Claes, membri ai - Biroului Național 
al partidului, deputați, și Charles

Rahier, membru al Biroului Națio
nal al partidului, directorul ziaru
lui „Le Monde du Travail".

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, au par
ticipat tovarășii Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Nați
onale, Traian Ionașcu, președinte
le Comisiei juridice a M.A.N., 
Gheorghe Roșu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură, Tu
dor lonescu, membru al Comisiei 
pentru politica externă.

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL REPUBLICII MALGAȘE
Joi dimineața, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Malgașe, • Ja
cques Rabemananjara, a avut o în
trevedere cu ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică.

La întrevedere au luat parte Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului, funcționari superiori din mi
nister, precum și persoanele oficia
le care U însoțesc pe ministrul 
malgaș.

In cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme privind pers
pectivele de dezvoltare a relațiilor 
economice dintre cele două țări.

In cursul zilei de joi, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Mal
gașe, însoțit de Gheorghe Dobra, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, și de funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe a vizitat „Expoziția 
realizărilor economiei naționale — 
România 1969".

în aceeași zi, ministrul Jacques 
Rabemananjara a făcut o vizită în 
noile cartiere de locuințe ale Ca
pitalei.

(Agerpres)

T elegrame
In legătură cu încetarea din via

ță a tovarășului Dumitru Petrescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, vicepreședinte al Consiiu- 
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, pe adresa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a Comitetului
Central al Partidului Comunist Ro- , 
mân, a Consiliului de Stat, au sosit 
telegrame de condoleanțe semnate 
de : avocat Nguyen Huu Tho, preșe
dintele Prezidiului Comitetului Cen
tra] al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, preșe
dintele Consiliului Consultativ al 
Guvernului revoluționar provizoriu

al Republicii Vietnamului de 
Sud, și arhitect Huynh Tan 
Phat, președintele Guvernului re
voluționar provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud ; Comitetul 
Central al Partidului Muncii din Co
reea și Prezidiul Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare De
mocrate Coreene; Alain Savary. 
prim-secretar al Partidului Socialist 
din Franța.-

De asemenea, pe adresa tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, a sosit 
o telegramă de condoleanțe din par
tea președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene, Mariano 
Rumor.

(Agerpres)

Cronica zilei

Plecarea 

de activiști ai
O delegație de activiști ai P.C. din 

Cuba, formată din Felix Perez, acti
vist. în secretariatul Secției organi
zatorice. și Oscar Cabo Viilar, acti
vist în Comisia de orientare revolu
ționară a C.C. al P.C. din Cuba, Ia 
invitația C.C, al P.C.R., a făcut o 
vizită în țara noastră, în schimb de 
experiență.

în cursul vizitei, delegația a luat 
cunoștință de activitatea organiza
țiilor -de partid din municipiile și 
județele București, Buzău, Iași. Ba 
cău, Suceava, Piatra Neamț și Bra
șov, a avut întîlniri la C.C. al U.T.C.,

delegației
P. C. din Cuba
Consiliul județean Neamț al Fron
tului Unității Socialiste, Consiliul 
județean Suceava al Uniunii Coope1- 
rativelor Agricole de Producție, a 
vizitat unități industriale și agricole, 
obiective social-culturale, șantiere 
de construcții.

La încheierea vizitei,-tovarășii Ion 
Cîrcei și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu 
delegația de activiști ai P.C. din 
Cuba.

în ziua de 18 septembrie, delega
ția a părăsit Capitala îndreptîndu-se 
spre patrie

î
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PLECAREA DEFINITIVĂ’ A 
AMBASADORULUI R. P. BUL

GARIA LA BUCUREȘTI
Joi 18 septembrie a plecat defi

nitiv din țara noastră Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria în Republica Socialistă 
România.

★
Joi dimineața a plecat spre Viena 

delegația română condusă de acad. 
Horia Hulubei, președintele Comite
tului pentru energia nucleară, care 
va participa la lucrările celei de-a 
XHI-a Conferințe generale a Agen
ției Internaționale pentru energia 
atomică — A.I.E.A.

★
Sala Dalles găzduiește începînd 

de joi expoziția pictorului Willi 
Sitte, din R. D. Germană, organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă cu prilejul apropiatei ani
versări a 20 de ani de la procla
marea R. D. Germane. La vernisa
jul expoziției au participat Vasile 
Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public. Au fost de față Ewald Moldt. 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
in România.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii pentru anul 1969, Comi
tetul național pentru apărarea păcii 
și Uniunea societăților de științe me
dicale au organizat, joi după-amiază, 
la Casa de cultură a t I.R.R.C.S., i 
manifestare consacrata fiziologului 
ceh Jan Evangelista Purkyne, de la 
a cărui moarte se împlinesc, anul a- 
cesta, 100 de ani.

★
în Capitală au început joi lucră

rile Seminarului internațional pri
vind utilizarea cercetării operaționa
le în serviciile de sănătate publică, 
organizat de Biroul regional pentru 
Europa al Organizației Mondiale a 
Sănătății și Ministerul Sănătății

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de dr. Dan Enăchescu, minis
trul sănătății, care a relevat impor
tanța ‘acestei manifestări științifice, 
a aplicării cercetării operaționale în 
domeniul serviciilor de sănătate.

A luat apoi cuvîntul dr. Louis La- 
taillade. directorul serviciilor de să
nătate publică din cadrul Biroului 
regional pentru Europa al O.MjS.

★
Academicianul Walter Markov, pro

fesor de istorie universală la Uni
versitatea din Leipzig, care se află 
în țara noastră, la invitația Asocia
ției de drept internațional și relații 
internaționale (A.D.I.R.I.), a vizitat 
între> 12 și 18 septembrie unele cen
tre culturale și monumente istorice 
din România. Oaspetele a ținut la 
București și Cluj o serie de confe
rințe.

★
Joi seara, consilierul pentru pto-. 

bleme economice al ambasadei R. D. 
Germane la București, Berthold 
Handwerker, a oferit un cocteil la 
sediul ambasadei, cu prilejul celei 
de-a 18-a sesiuni a Comisiei de, co
laborare tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației de cineaști polonezi, joi 
seara, ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, Jaromir 
Ocheduszko, a organizat o seară de 
film la sediul ambasadei.

Asistența a vizionat filmul docu
mentar „Toastul", dedicat aniversă
rii unui sfert de veac de la elibera
rea Poloniei, realizat de regizorul 
J. Lomnicki. membru al delega
ției. (Agerpres)

Dan BERINDEI
secretar științific al Institutului de istorie „Nicolae lorga"

Se' împlineso în acest an nouă 
decenii de la un marcant eveniment 
al istoriei legăturilor dintre popoare
le român și bulgar — stabilirea de 
relații la nivel diplomatic între cele 
două țări vecine și prietene.

După cum se știe, popoarele ro
mân și bulgar sînt legate printr-o 
prietenie tradițională, cu rădăcini 
adînci și trainice în lupta dusă de 
ele pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate națională și socială. „De 
treisprezece veacuri — scria în 1895 
istoricul român loan Bogdan — ro
mânii. și bulgarii trăiesc de ambele 
laturi ale Dunării trecind cînd unii, 
cînd alții apele bătrînului fluviu, în
totdeauna pentru a se ajuta, nici
odată pentru a se combate". în seco
lul al XIX-lea, mișcarea de eliberare 
bulgară a găsit pe teritoriul român 
un sprijin frățesc în pregătirea înlă
turării dominației otomane și a re
nașterii statului bulgar.

Sentimentele de prietenie și soli
daritate dintre popoarele noastre 
și-au aflat o elocventă expresie în 
perioada războiului pentru indepen
dență din 1877—1878, cînd ostașii ro
mâni au luptat eroic, împreună cu 
patrioții bulgari, alături de ostașii 

. ruși, cimentînd, prin jertfe comune 
de sînge pentru cauza eliberării na
ționale, prietenia lor frățească. De
venită stat independent, România a 
dat de la început întregul ei sprijin 
Bulgariei renăscute pentru ca aceas
ta să dobindească deplina neatîrna- 
re. Una din formele de manifestare 
ale acestei solidarități a fost și in
stituirea unei agenții diplomatice Ia 
Sofia. încă de la sfîrșitul lunii mai 
1879, a fost numit primul consul al 
României la Rusciuc. Citeva luni mai 
tirziu, fără a se aștepta so
sirea beratului de Învestitură al 
Porții, a fost trimis la Sofia ca 
agent diplomatic și consul general 
Alexandru Sturdza, instituindu-se 
prin aceasta relații la nivel diploma
tic între cele două țări vecine și 
prietene. La 8 septembrie, agentul 
diplomatic român a fost primit Ia 
Ministerul de Externe al Bulgariei, 

. pentru ca a doua zi să-și prezinte 
scrisorile de acreditare.

Prietenia seculară a popoarelor 
român și bulgar a fost dusă mai 
departe de mișcarea muncitorească 
și. socialistă din cele două țări, de 
Partidul Comunist Român și de Par- ri: 
tidul Comunist Bulgar.- în repetate „ 
rînduri, în cursul luptei lor eroice 
împotriva exploatării capitaliste și ' 
pentru zdrobirea fascismului, soli
daritatea internaționalistă a comu
niștilor români și a comuniștilor 
bulgari și-a găsit o amplă manifes
tare.

După cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare, în condi
țiile construirii socialismului în Ro
mânia și în Bulgaria, prietenia ro- ' 
mâno-bulgară s-a adîncit și a căpă- 

, tat un conținut mai bogat, fiind înte
meiată pe comunitatea orînduirii so
ciale, pe ideologia marxist-leninistă,

pe țelurile comune ale luptei împ»> 
triva imperialismului, pentru paoț) 
și progres social. între Republic^ 
Socialistă România și Republicj 
Populară Bulgaria relațiile de prie
tenie și alianță au dobîndit noi di
mensiuni și ele cunosc o necontenită 
și multilaterală dezvoltare. Creșterea 
neîntreruptă a potențialului econo
mic al celor două țări favorizează 
accentuarea cooperării economice, 
cu amplificarea relațiilor co
merciale. Rezultate deosebit de po
zitive se înregistrează în domeniul 
relațiilor științifice, culturale și ar
tistice, care contribuie, în ansamblu, 
la stringerea legăturilor de priete
nie dintre cele două popoare, la cu
noașterea lor reciprocă și la pro
gresul celor două state.

Prietenia și colaborarea româno- 
bulgară se dezvoltă pe baza princi
piilor de nezdruncinat ale marxism- 
leninismului, ale internaționalismului 
socialist, ale cooperării și întrajuto
rării tovărășești dintre statele socia
liste, ale respectării normelor de re
lații dintre aceste state.

împlinirea a 90 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și Bulgaria reprezintă încă 
un prilej de evocare a prieteniei 
frățești tradiționale dintre popoarele 
noastre și a solidarității lor în lupta 
pentru triumful ideilor comunismu
lui și pentru apărarea păcii. După 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceapșescu, „întărirea și lărgirea 
continuă a prieteniei și colaborării 
frățești dintre România și Bulgaria 
constituie o contribuție activă Ia 
cauza dezvoltării prieteniei și uni
tății țărilor socialiste, Ia întărirea 
forțelor socialismului în întreaga 
lume".

Dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-bulgare va contribui, 
fără îndoială, la progresul neconte
nit al ambelor popoare, la întărirea 
sistemului socialist mondial, la iz- 
bînda cauzei păcii și progresului pe 
plan internațional.

Lucrările Congresului 
national de dermatologie
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; examen la...chirnle,(seri? I

ADMITEREA IA ȘCOALA POSTIICEAIA
DE CONSTRUCȚII Șl ARHITECTURĂ

DIN BUCUREȘTI
de culoare — Ia Arhitectură 
de interioare, mobilier și de- 
corațiuni; examen la mate
matică (scris și oral) și la fi
zică (oral) — pentru speciali
tățile Construcții civile și 
industriale, Instalații tehnico- 
sanitare, încălziri centrale și 
ventilații, Devize și măsură
tori în consttucții, Topografie 
în construcții și sișteiMtț" 

precum și absolvenți ' zar&'; wwskw».»'
indiferent și oral) și fizică (oral) pen- • i 

tru specialitatea Laborator ) 
în construcții și materiale de 
construcții.

Concursul se va ține între 
23—30 septembrie a. c.

Școala dispune de cămine 
pentru băieți, fete — pentru 
cazarea elevilor cu domiciliul 
în afara municipiului Bucu
rești.

Pînă la 22 septembrie — 
ora 22,00 — se primesc în
scrieri pentru admiterea la 
Școala de specializare postli- 
ceală de construcții și arhi
tectură din București, str. 
Occidentului, nr. 12, secto
rul 8.

Se pot prezenta la înscriere 
absolvenți ai liceului — cu 
sau fără diplomă de bacalau
reat — 1 
ai școlilor medii, 
de vîrstă.

Concursul va consta din 
probe de aptitudini (lucrări 
grafice) la desen ornamental 
și liniar, lucrare scrisă și 
examen oral la matematică 
— pentru Arhitectură și sis
tematizare ; probe de aptitu
dini (lucrări grafice) la desen 
liniar și ornamental și probă

Concurs pentru ocuparea

superior
INSTITUTUL DE PETROL 

DIN PLOIEȘTI anunță scoa
terea la concurs a următoare- 
lot posturi:

FACULTATEA DE MAȘINI 
I ȘI UTILAJ PETROLIER, ca- 
/ tedra de Matematici — șef de 
) lucrări la disciplinele Geome-

trie analitică și diferențială și l Matematici speciale ; Catedra 
de discipline mecanice gene
rale — asistent la disciplinele 
Organe de mașini și mecanică 
teoretică ; Catedra de Tehno
logia construcției de utilaj pe
trolier — asistent la discipli
nele Studiul metalelor și Teh
nologia materialelor ; Catedra 
de Electrotehnică și utilaj — 
conferențiar pentru discipli
nele Mașini și utilaj pentru 
industria petrolieră și Con
strucții și montaje în indus
tria petrolieră ; șef de lucrări 
la disciplina Electrotehnică și 
mașini electrice ; șef de lu
crări la disciplina Electroteh
nică, mașini și acționări elec
trice ; Catedra de Procedee și 
aparate — conferenția’- la Ter- 
motehnică și mașini termice ; 
conferențiar la Procedee și a- 
parate de prelucrarea petrolu
lui ; șef de lucrări la Termo- 
tehnică, mașini și instalații 
termice ; asistent la Fizică ; 
Catedra de Științe sociale, 
Limbi străine și Educație fizi
că — lector la disciplina Socia- 

/ lism științific ; șef de lucrări, 
> la Educație fizică ; asistent de 
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limba engleză, limba rusă, 
limba franceză și limba ger
mană.

Candidațil la concurs pentru ' 
ocuparea posturilor de confe
rențiar și șef de lucrăii (lec
tor) vor depune la secretaria
tul Institutului din Șoseaua 
națională București—Ploiești 
nr. 2, în termen de 30 de zile, 
iar concurenții — viitori asis
tenți — în termen de 15 zile 
de la data publicării acestui 
anunț — cererea de înscrieie 
împreună cu actele prevăzute 
de Regulamentul privind ocu
parea funcțiilor didactice în 
învățămîntul superior.
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în sala mică a Palatului au început 
joi dimineață lucrările Congresului 
Național de dermatologie, organizat 
de Uniunea Societăților de Științe 
Medicale.

Participă academicieni, cercetători, 
cadre didactice din centrele univer
sitare din țară, precum și reputați 
specialiști sosiți din 14 țări. De ase- 
menea, ia parte prof. dr. Jose Gay- 
Prieto. președintele Comitetului in
ternațional de dermatologie.

Cuvîntu! de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. Scarlat Longhin, mem

bru corespondent al Academiei, pre
ședintele congresului.

Au mai luat cuvîntul prof. dr. 
Nicolae Nestorescu, membru cores
pondent al Academiei, președintele 
U.S.S.M., și prof. dr. docent Nicolae 
Cajal, membru al Prezidiului Aca
demiei de Științe Medicale. Din 
partea Ministerului Sănătății, parti- 
cipanții la congres au fost salutați 
de dr. Eugen Mareș, adjunct al mi
nistrului.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară: Vremea s-a răcit 
mai ales în nordul țării. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros. Au căzut 
ploi locale, mai ales sub formă de 
averse, însoțite pe alocuri de descăr
cări electrice, în toate regiunile țării, 
exceptînd Oltenia, unde au avut un 
caracter izolat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu intensificări în 
sudul țării, din sectorul vestic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 8 grade la Cîmpulung Moldo
venesc și 25 grâde la Băilești 
și Sfîntu Gheorghe Deltă. In Bucu-

rești : Vremea a fost schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Temporar 
a plouat. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a atins 24 
grade.

Timpul probabil pentru 20, 21 și 
.22 septembrie. In țară : Vremea se 
menține răcoroasă, mai ales în pri
ma parte a intervalului. Cerul va 
prezenta înnorări mai accentuate în 
sudul și estul țării. Vor cădea ploi 
locale Vînt potrivit cu unele inten
sificări locale. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 12 și 22 
grade. In Bucureștii: Vremea se 
menține răcoroasă mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi var 
riabil. Vor cădea ploi slabe de 
scurtă durată. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura în scădere mai 
ales în primele zile.

CAMPIONATELE

EUROPENE DE ATLETISM

Al doilea record mondial...
Vom acorda primele rînduri din 

corespondența de astăzi noului re- 
curd mondial stabilit în proba de 
400 metri plat femei (51,7 -sec.), la 
realizarea căruia și-au adus o egală 
contribuție cunoscutele atlete fran
ceze Colette Besson și Nicole Duclos. 
Duelul acestora ,a interesat pe spec
tatori încă dinaintea startului fina
lei și a fost urmărit cu un extraor
dinar entuziasm pînă la linia de so
sire. Pentru a se cunoaște învingă-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA ATENA, 

ION DUMITRIU

culoarul- tntîi. Ileana pe culoa
rul nr. 3. Se privesc atent, cu coada 
ochiului și, probabil, își formu
lează fiecare cîte un plan tactic. în 
fine, la ora 18,01 starterul invită 
atletele să-și ocupe locurile de ple-

CAMPIONII
de ieri

(Budapesta — 1966)
SULIȚĂ

M Liittge (R.D.G.) 
58,74 metri

GREUTATE
V. Varju (Ungaria) 

19,43 metri
LUNGIME

L. Davies (Anglia) 
7,98 metri

ÎNĂLȚIME
T. Cencik (U.R.S.S.) 

1,75 metri
800 M

V. Nikolici (Iugoslavia) 
2 min. 02,8

de azi
(Atena — 1969)

(feminin)
A. Nemeth (Ungaria) 

59,76 metri.
(masculin)

D. Hoffmann (R.D. Germană) 
20,12 metri.

(masculin)
I. Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 

8,17 metri.
(feminin)
M. Rezkova (Cehoslovacia) 

1.83 metri.
(feminin)

L. Board (Anglia)
2 min. 01,4

400 M (masculin)
S. Gredzinski (Polonia)

46 secunde
400 M

R. Frinolli (Italia) 
49,8 secunde

G. Werner (Polonia)
45.7 secunde.

GARDURI
V. Skomorohov (U.R.S.S.)

49.7 secunde.
400 M (feminin)

A. Hmelkova (Cehoslovacia)
52.9 secunde

N Duclos (Franța)
51,7 sec. rec. mondial I

toarea probei s-a apelat la fotogra
fie, care a arătat un infim avantaj 
al Nicolei Duclos 1

La start sînt chemate finalistele 
de la 800 m. Favorite — observăm 
cum un ziarist grec de lîngă noi le 
subliniază numele — sînt iugoslava 
Vera Nikolici și românca Ileana 
Silai Este de altfel și părerea noas
tră, cu accent în plus pentru Ileana. 
Pe Nikolici a mai învins-o și în alte 
ocazii. O va face și acum ? Iată o 
întrebare ce ne domină în aceste 
cîteva minute care au mai rămas 
pînă cînd starterul va trage piedica 
pistolului. Ne aflăm destul de a- 
proape de locul de start. Vera e pe

care și... pistolul pocnește I La 200 m, 
Nikolici conduce, urmată de engle
zoaica Board La 400 m, deci la ju
mătatea cursei, prima este Silai, cu 
numai un pas înaintea lui Nikolici. 
La 600 m, iugoslava revine,' românca 
trecînd acum pe locul al II-lea. Din 
urmă, Board aleargă susținut și 
foarte atentă la tot ceea ce se întîm- 
plă în duelul Nikolici — Silai. Aces
tea intră primele în linie dreaptă dar. 
obosite, nu mai pot răspunde în nici 
un fel sprintului lansat de Board. 
Silai pierde mereu mai mult ter.en 
și nu va mai conta deloc în lupta 
pentru medalii Ordinea., la sosire 
este următoarea ; 1. Lilian Board

(Anglia) — 2’01”4ț 2. Damm-Nielsen 
(Danemarca) — 2’02"6; 3. Vera Ni
kolici (Iugoslavia) 2’02”6. Iar Ileana 
Silai a sosit abia a cincea în 2’03” I

Am regretat cu toții absența for
tuită a Mihaelei Peneș de la proba 
care i-a adus consacrarea pe plan 
internațional și a cărei nouă cam
pioană europeană am cunoscut-o 
ieri. Fără îndoială că sulițașa noas
tră ar fi făcut, în condiții normale, 
o figură pe măsura palmaresului cu
noscut, dar așa, acum, în disputa 
pentru întîietate, maghiara Angela 
Nemeth a avut drept principale ri
vale pe compatrioata sa Marta Vi
dos și pe sovietica Valentina Evert. 
Nemeth a cîștigat titlul cu o arun
care de nivel internațional : 59,78 m. 
Vidos a secondat-o cu 58,80, pentru 
ca Evert să se claseze pe locul al 
IlI-lea cu 56,56. Cum a spus și la 
conferința de presă acordată ime
diat după primirea medaliei de aur, 
noua campioană europeană a avut 
inițial destule emoții, neuitînd prin
tre altele faptul că la Budapesta, cu 
trei ani în urmă, ratase însăși, cali
ficarea în finală I Satisfacția de as
tăzi îi este însă dublă A cîștigat 
titlul și și-a îmbunătățit performanța 
personală cu peste 2,5 m.

„Ce dificultăți ați avut în timpul 
concursului ?“ Acestei întrebări, noul 
campion european la aruncarea greu
tății, Dieter Hoffmann (R. D. Ger
mană). ne-a răspuns scurt : „Nici 
una. îmi cunoșteam bine adversarii. 
Singura dificultate, dacă pot s-o nu
mesc așa, a fost intervalul cam lung 
dintre aruncări". Hoffmann a făcut un 
salt vizibil față de campionatele pre
cedente : atunci locul al VlII-Iea, cu 
18.02, acum locul prim cu 20,12 m I

Titlul European la săritura în lun- 
gime-bărbați a fost cîștigat de atle
tul sovietic tgor Ter-Ovanesian 
(8,17 m), secondat In clasament de 
.englezul Davies (8,07 m). Vasile Să- 
rucan, cu un rezultat modest (7,34 
m), s-a clasat pe locul al XIII-Iea.

Despre alți concurenți români pu
tem să vă dăm, pe. scurt, următoa
rele vești : alergînd într-o companie 
valoroasă, tînăra sprinteră Mariana 
Goth a izbutit, totuși, să se califice 
în finala probei de 200 m plat. Prin 
urmare, vineri ea își va măsura for
țele cu cele mai iuți alergătoare 
europene. Pentru semifinalele pro
bei de 110 m garduri, Nicolae Perțea 
și-a cîștigat dreptul la concurs. în 
schimb, Gh. Cefan a ratat calificarea 
la 3 000 m obstacole. între finaliștii 
săriturii în. înălțime a pătruns și Ion 
Șerban (2,11 m). Tînărul Dozsa, însă, 
s-a oprit la o înălțime ce nu cores
punde posibilităților sale reale 
(2,05 m).

O căprioară din Carpați în finală 
cu cele mai bune sprintere europene 
- MARIANA GOTH - 200 m. plat

Vineri — ZIUA a IV-a 6 
Atleții români 

în concurs
Săritura în lungime (feminin) 

finală — Viorica Viscopoleanu : 
Disc (feminin) finală — Lia Ma
noliu și Olimpia Cataramă i 
1 500 m (feminin) serii elimina
torii — Mioara Lincă : 110 m. 
garduri, semifinale — Nicolae 
Perțea : săritura în înălțime 
(masculin) finală — Ion Șerban: 
200 m. plat (feminin) finală — 
Mariana Goth.

PRONOSTICUL NOSTRU 
la finalele de astăzi

Suliță (masculin) — Nevala sau 
Lusis

Lungime (feminin) — Viscopo- 
leanu sau Sherwbod 

înălțime (masculin) — Gavrilov 
800 m. (masculin) — Matuschew- 

ski sau Plachy
5000 m. — Haase
Disc (feminin) — Lia Manoliu 
200 m. plat (feminin) — Vogt 

sau Peat

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 90-a ani

versări a stabilirii relațiilor diploma
tice dintre România și Bulgaria, In
tre ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, Ivan Bașev, a avut loc un 
schimb de telegrame de felicitare în 
care se exprimă convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre cele două țări se vor dezvolta 
continuu în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii și socialismului.

(Agerpres)

FINALA „CUPEI DAVIS“

Năstase-Ashe, primul meci!
Joi, la Cleveland a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea pro

gramului finalei „Cupei Davis", în care se întîlnesc selecționatele 
de tenis ale României și S.U.A., deținătoarea trofeului.

Astăzi de la ora 17 G.M.T se joacă primele două simpluri : Năstase- 
Ashe și Țiriac-Smith. Sîmbătă are loc proba de dublu, iar duminică 
ultimele două simpluri : Năstase-Smith și Țiriac-Ashe.

FOTBAL PE CONTINENT
PLOAIE DE GOLURI 

IN „C.C.E.”
Scoruri neobișnuit de mari s-au 

Înregistrat la unele partide din pri
mul tur al „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal. Astfel, Feyernood 
Rotterdam a învins pe K. R. Reyk
javik cu 12—2, iar Leeds United pe 
Lyn Oslo cu 10—0 I De subliniat și 
înfrîngerea pe teren propriu, a lui 
Austria Viena, de către Dinamo Kiev 
cu 1—2. Alte rezultate : Hibernian La 
Valetta — Spartak Trnava 2—2 !; 
Benfica Lisabona — B. K. Copenha
ga 2—0 ; F. C. Base) — Celtic Glas
gow 0—0 ; Fiorentina—Osters (Sue
dia) 1—0 ; Standard Liăge — „17 Nen- 
dori" Tirana 3—0 i Bayern Milnchen 
— St. Etienne 2—0 ; Galatasaray Is
tanbul — Waterford 2—0.

IN „CUPA CUPELOR"
Ieri, în cea de-a doua competiție 

fotbalistică europeană, din punctul 
de vedere al importanței, „Cupa cu
pelor", s-au înregistrat următoarelo 
scoruri : Dinamo Zagreb — Slovan 
Bratislava 3-0 ț I.F.K. Norrkoping — 
Sliema Wanderers (Malta) 5—1 ț

SIMPOZIONUL
ȘTIINȚIFIC DE LA MAMAIA

LA MAMAIA au continuat lucră
rile Simpozionului internațional con
sacrat bazelor științifice ale spor
tului de performanță Participanții 
au audiat comunicări la secțiile me
todică, medicină și psihologie spor
tivă. Cu interes au fost ascultate 
comunicările prezentate de prof. dr. 
docent Iancu Gonțea (România), 
prof. dr. docent A. T. Puni (U.R.S.S.), 
șeful catedrei de psihologie ,1a Insti
tutul de cultură fizică din Lenin
grad, și de Lawrence Morehouse 
(S.U.A.), fiziolog la Centrul de cer
cetări spațiale de la Houston.

Goztepe Izmir — U. S. Luxemburg 
3—0 ; Rapid Viena — P.S.V. Eindho
ven 1—2 ; S. K. Lierse (Belgia) — 
Hapoel Nicosia 10—1 ; Frem Copen
haga — St. Gali (Elveția) — 2—1 ț 
Olympiakos Pireu — Gornik Zabrze
2— 2 j Academica Coimbra — Kuo- 
pipn Palloseura (Finlanda) 0—0 ț 
Atletico Bilbao — Manchester City
3— 3 ; Schamrock Rovers (Irlanda) — 
Schalke 04, 2—1.

ECHIPA AJAX ÎNVINSA

Finalista ultimei ediții a „C.C.E.*1, 
Ajax din Amsterdam, a fost ieri în
vinsă de către Hanovra 96, cu sco-, 
rul de 2—1, în primul tur. al „Cupei 
europene a tîrgurilor". Iată alte re
zultate ale meciurilor de ieri din 
această competiție de fotbal :

Metz — Neapole 1—1; Sabadell — 
F C. Bruges 2—0 ; F. C. Barcelona — 
Odense 4—0 ; Juventus Torino — 
Lokomotiv Plovdiv 3—1; V. F. B. 
Stuttgart — Malmoe 3—0 ; Rosen
borg Trondheim—Southampton 1—0 : 
Aris Salonic — Cagliari 1—1 ; Inter- 
nazionale Milano — Sparta Praga 
3—0 ; Las Palmas — Hertha 0—0.

Lfl ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

VITTORIA SETUBAL - RAPID
3-1

Ieri, în noclurnâ, Ia Lisabona, s-a 
disputat partida de fotbal Vittoria 
Setubal—Rapid București. Intîlnt- 
rea, contînd pentru „Cupa europea
nă a tîrgurilor", s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 (1—0) în favoarea 
echipei gazdă. Pentru bucureștenl a 
înscris Neagu. '
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SESIUNEA O.N.U. Noi acțiuni

Au început
dezbaterile generale

greviste 
în Italia

CONFERINȚA DE LA PARIS
In problema vietnameză

Ambasadorul României8 a g e n ț î i I ©

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Joi, în Adunarea Generală a Or

ganizației Națiunilor Unite au în
ceput dezbaterile de politică gene
rală. Potrivit tradiției t— statorni
cită încă de la prima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. — pri
mul a luat cuvîntul reprezentan
tul Braziliei, ministrul de externe, 
Jose de Magalhaes Pinto. El a sub
liniat necesitatea soluționării tu
turor litigiilor și conflictelor in
ternaționale prin mijloace pașnice. 
Ministrul de externe brazilian s-a 
referit apoi Ia pericolul ce de
curge din cursa înarmărilor, în 
special din cursa înarmărilor nu
cleare, și a chemat la soluționarea 
cît mai grabnică a problemei de
zarmării generale și totale. Ma
galhaes Pinto a vorbit pd larg des
pre problema extinderii colaborării 
economice internaționale, în spe
cial din punctul de vedere al re
lațiilor economice dintre țările în 
curs de dezvoltare și statele dez
voltate.

Următorul discurs a fost rostit 
de președintele S.U.A., Richard 
Nixon, în calitatea sa de șef de 
stat al țării gazdă. El a abordat o 
gamă largă de aspecte ale vieții 
internaționale, oprindu-se îndeo
sebi la problemele pe care le ri
dică războiul din Vietnam și ne
gocierile de la Paris ; situația din 
Orientul Apropiat; limitarea cursei 
înarmărilor ; poziția S.U.A. față 

. de problemele actuale internațio
nale ; atitudinea administrației a- 
mericane față de proiectele de 
perspectivă care se află pe agen
da de lucru a O.N.U. El și-a ex
primat părerea că retragerea ce
lor 60 000 de militari americani 
din Vietnam ar fi „un pas semni
ficativ", oglindind dorința S.U.A. 
de a întreprinde „pași rezonabili" 
spre încetarea războiului din Viet
nam. Președintele S.U.A. a reluat

însă cunoscuta teză americană 
care condiționează retragerea for
țelor americane de obținerea unor 
asigurări că în Vietnamul de sud 
nu vor avea loc schimbări care să 
ducă la înlăturarea actualei ad
ministrații marionetă de la Sai
gon, neținînd seama de cererea in
sistentă a opiniei publice mondia
le privind retragerea necondițio
nată a celor 480 000 de militari a- 
mericani care continuă să se afle 
în Vietnam, astfel încît să se a- 
corde poporului vietnamez posibi
litatea de a-și hotărî singur soarta.

Referindu-se la situația din O- 
rientul Apropiat, președintele 
S.U.A. a declarat că Statele Unite 
consideră în continuare că rezo
luțiile Națiunilor Unite privind în
cetarea focului, definesc condiții
le minimale care trebuie să pre
valeze în cazul unei reglementări. 
Sîntem convinși, a adăugat vor
bitorul, că pacea în Orientul A- 
propiat nu poate fi realizată de- 
cît în baza unui angajament obli
gatoriu și irevocabil al părților de 
a trăi împreună în pace. Preșe
dintele S.U.A. a propus ca O.N.U. 
să militeze pentru realizarea unui 
acord privind limitarea livrărilor 
de arme în zona Orientului Apro
piat.

Richard Nixon a afirmat în con
tinuare că Statele Unite sînt pre
gătite să negocieze cu U.R.S.S. și 
cu alte țări interesate problema li
mitării cursei înarmărilor strategi
ce și instituirea unui control asu
pra armamentelor.

In încheierea cuvîntării sale, 
președintele Nixon s-a referit la 
sprijinul pe Icare S.U.A. sînt ho- 
tărîte să-1 acorde activității Orga
nizației Națiunilor Unite și pro
gramelor sale de perspectivă pri
vind diferite probleme politice și 
social-economice de actualitate.

ROMA 18 (Agerpres) — Valul de 
greve din toate sectoarele economice, 
declanșat cu 10 zile în urmă, cuprin
de în prezent aproximativ 2,5 milioa
ne de muncitori și funcționari. In 
total, un număr de aproape 5 mili
oane de salariați, ale căror contrac
te de muncă expiră în toarrina a- 
ceasta, revendică îmbunătățirea sa
lariilor și a condițiilor de muncă. Noi 
greve de 24 de ore au izbucnit joi în 
regiunile orașelor Florența, Taranto 
și Salerno, unde muncitorii protes
tează împotriva creșterii simțitoare 
a costului vieții. Cei 200 000 de mun
citori din întreprinderile chimice, ca
re miercuri au încheiat o grevă de 
48 de ore, au anunțat o nouă acțiune 
similară pentru săptămîna viitoare. 
Greva celor 800 000 de muncitori din 
întreprinderile de construcții, a con
tinuat joi. La 22, 29 și 30 septembrie 
vor avea loc grevele salariaților din 
societățile de gaz, iar muncitorii de 
la societățile de electricitate au anun
țat la rîndul lor organizarea unei 
serii de acțiuni greviste. Vineri și 
sîmbătă, ca urmare a unei greve a 
piloților, toate cursele societății de 
transporturi aeriene „Alitalia" vor fi 
suspendate. Toate spitalele din țară 
vor fi închise la 24 și 25 septembrie, 
cînd corpul medical și funcționarii 
vor întrerupe activitatea, pentru a 
protesta împotriva sistemului de asi
gurări sociale.

In urma creșterii acțiunilor reven
dicative a unor mase tot' mai largi 
de salariați, premierul italian Ma
riano Rumor a început o serie de 
consultări de urgență cu principalii 
miniștrii ai cabinetului său — anun
ță agențiile de presă.

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Joi a avut loc la Paris cea de-a 34-a 
ședință a Conferinței cvadripârtite în 
problema Vietnamului. Discuțiile, care 
au durat aproape patru ore, nu au 
adus nici un element nou. Cele pa
tru delegații și-au susținut, în decla
rațiile lor, pozițiile cunoscute.

Vorbind în numele delegației Re
publicii Democrate Vietnam, amba
sadorul Ha Van Lau a menționat că, 
numai luîndu-se în considerare ca 
bază a reglementării politice cele 
zece puncte ale Frontului Național 
de Eliberare, se poate ajunge la o 
soluționare a problemei vietnameze. 
El a cerut, de asemenea, ca trupele 
S.U.A. și cele ale aliaților lor să fie 
retrase imediat, în totalitate și necon
diționat din Vietnamul de sud.

La rîndul său, Dinh Ba Thi, ad
junct al șefului delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, a apreciat 
că în actualul ritm în care forțele 
militare americane părăsesc Vietnamul 
de sud vor fi necesari cel puțin 
cîțiva ani pentru ca S.U.A. să retra
gă cei o jumătate de milion de sol
dați din Vietnamul de sud. Dinh Ba 
Thi a respins, totodată, propunerea 
președintelui regimului saigonez pri
vind organizarea de alegeri în Vietna
mul de sud, subliniind că acest act 
nu ar însemna decît o nouă manevră 
destinată să perpetueze o adminis
trație sprijinită de S.U.A.

In cuvîntul său, ambasadorul Henry 
Cabot Lodge, șeful delegației ameri
cane, s-a referit în special la hotărî - 
rea guvernului S.U.A. de a retrage 
un nou contingent de 35 000 de mili
tari americani, din Vietnamul de sud.

Cît privește delegatul Administrației 
de la Saigon, Pham Dang Lam, el nu 
a făcut altceva decît să aprobe decla
rația șefului delegației americane.

★
CAIRO 18 (Agerpres) — „Statele 

Unite trebuie să retragă fără întîrzie- 
re și necondiționat din Vietnamul de 
sud toate trupele lor și ale aliaților 
lor", se arată,într-o declarație a Se
cretariatului permanent al Consiliu
lui de solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii, dată publicității cu prilejul 
primei aniversări a conferinței ex
traordinare în sprijinul Vietnamului, 
care a avut loc anul trecut la Cairo.

„Secretariatul permanent al Consi
liului de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii, se subliniază în document, 
adresează un apel tuturor comitetelor 
naționale de solidaritate și popoare
lor iubitoare de pace din lumea în
treagă să acorde sprijin material și 
moral poporului vietnamez și să ceară 
Statelor Unite încetarea agresiunii 
împotriva Vietnamului",

Obiective strategice
din regiunea Da Hang

întrevederi ale ministrului 
de externe al României
cu ministrul de externe al U.R.S.S., A. Gromîko

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, șeful delegației române 
la cea de-a XXIV-a sesiune a Adu
nării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a avut o întîlnire cu 
Andrei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, șeful 
delegației sovietice la sesiunea O.N.U.

Cu acest prilej, între cei doi mi
niștri de externe a avut loc o con

vorbire în cadrul căreia au fost 
bordate probleme care stau în fața 
actualei sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U. întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

Ministrul de externe român a par
ticipat, de asemenea, la un dineu o- 
ferit de Andrei Gromîko în onoarea 
șefilor delegațiilor țărilor socialiste 
participante la sesiunea ' ' “ ~
nerale a O.N.U.

afacerile externesecretarul de slut pentru
Iugoslavia, M. Tepavaț

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
sediul Misiunii permanente a Ro
mâniei pe lîngă O.N.U., Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit joi după-amiază vi
zita lui Mirko Tepavaț, secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia.

Cei doi miniștri de externe au

ministrul de externe al
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a avut joi o în
trevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, Ah ti Karja- 

’ lainen.
întrevederea, care s-a desfășu

rat într-o atmosferă cordială, a 
prilejuit interlocutorilor un util 
schimb de vederi asupra evoluției 
relațiilor bilaterale româno-finlan- 
deze, precum și asupra unor pro
bleme ale situației internaționale, 
a principalelor puncte ale agendei 
sesiunii în curs a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Cu această ocazie, Corneliu Mă-

NEW YORK 18 (Agerpres) — Re
prezentantul Marii Britanii la O.N.U., 
■lordul Caradon, a solicitat miercuri 
Biroului adunării generale să respin
gă cererea Republicii Irlanda ca 
problema nord-irlandeză să fie înscri- 

' să pe ordinea de zi a actualei sesi
uni. După părerea sa, cererea pre
zentată de Republica Irlanda conține 
revendicări teritoriale periculoase și 

înconstituie un amestec flagrant 
treDurile interne ale unui stat.

A
Miniștrii afacerilor externe, ai 

rilor neangajate se vor întîlni în 
. drul u..G
ță agenția France Presse. Cu acest, 
prilej, ei vor examina mijloacele de 
coordonare a eforturilor delegațiilor 
lor în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și vor fixa data viitoarei lor 
conferințe a țărilor neangajate.

într-o informație transmisă din 
New York, agenția M.E.N. anunță că 
ministrul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, va avea vineri o pri
mă întîlnire oficială cu secretarul de 
stat al S.U.Ă., William Rogers. Agen
ția precizează că șeful diplomației 
egiptene va avea, de asemenea, în
trevederi cu miniștrii afacerilor ex
terne ai Uniunii Sovietice, Franței și 
Marii Britanii.

ță- 
ca- 

drul unei reuniuni comune la 27 
. septembrie a.c., la New York, anun-

președintelui lito |
BELGRAD 18 (Agerpres). — La I g S O | S î

18 septembrie, președintele R.S.F. ®
Iugoslavia, Iosip Broz —" 
primit pe ambasadorul 
nar și plenipotențiar al 
Socialiste România în i 
Vasile Șandru, care i-a 
scrisorile de acreditare.

La ceremonie au fost
Anton Vratușa, secretar 
adjunct pentru afacerile 
și Ioje Smole, secretar al președin- ra 
telui Republicii. Ambasadorul roj | 
mân a fost însoțit de consilierii! B 
Ion Roșianu, de atașatul militar □ 
aero și naval, Marin Pancea, de | 
membri ai ambasadei române. “

După prezentarea scrisorilor de H 
acreditare, președintele Iosip Broz | 
Tito s-a întreținut cordial cu am- _ 
basadorul român. H

Tito, l-a 
extraordi- 
Republicii 
Iugoslavia, 

i prezentat

i

prezenți n 
de stat | 
externe, S

în Uniunea Sovietică a 
fost lansat „Cosmos-299". 
Satelitul va continua explorarea spa
țiului cosmic potrivit programului a- 
nuntat de agenția TASS.

Președintele Iosip Broz 
Tito i-a primit pe ministrul afacerilor 
externe al Indiei, Dinesh Swaran 
Singh, care a făcut o vizită în 
Iugoslavia. Cu acest prilej, informează 
agenția Taniug, ministrul indian i-a 
înmînat. președintelui R.S.F. Iugoslavia 
un mesaj din partea primului ministru 
al Indiei, Indira Gandhi.

Ambasadorul României

al R.S.F.

Adunării Ge-
A

sub tirul patrioților

politica a țării
ÎN FAZA FINALĂ

dezvoltare continuă în folosul celor 
două popoare.

Conducerea • ! ’

Greva din bazinul Saaru- 
luis a încheiat prin satisfacerea re
vendicărilor minerilor și metalurgiștilor 
vest-germani. In cadrul unui acord în
tre greviști și conducerile întreprin
derilor miniere și metalurgice din a- 
ceastă regiune, salariile tarifare de 
bază ale muncitorilor, funcționarilor 
și ucenicilor au fost majorate începînd 
de la 1 septembrie.

r
■ JS

SAIGON 18 (Agerpres) — Unități 
de artilerie ale guvernului revoluțio
nar provizoriu au efectuat în ulti
mele 48 de ore 34 .de bombardamente 
cu mortiere și rachete asupra unor 
importante obiective strategice ame- 
ricano-saigoneze, a anunțat miercuri 
comandamentul trupelor americane 
de la Saigon.

Forțele patriotice au lansat succe
siv, în împrejurimile bazei militare 
de la Da Nang, două acțiuni ofensive 
de amploare, apreciate de comanda
mentul american de la Saigon ca ce
le mai puternice în ultimele șapte 
luni. Atacurile au fost îndreptate în 
special asupra poziției întărite de
numite „Rockpile". Patrioții au reușit 
să pătrundă în perimetrul de apăra
re, după un intens bombardament de 
artilerie,. provocînd grele' pierderi 
pușcașilor .marini amețicani, după 
cum recunosc comunicatele'.oficiale 
date publicității la Saigon. .

TOKIO 18 — Corespondentul A- fi! 
gerpres, Florea Țuiu, transmite : Im- “ 
paratul Japoniei, Hirohito, l-a primit | 
joi în audiență pe ambasadorul Re- N 
publicii Socialiste România, Ion Dat- “ 
cu, în legătură cu plecarea sa defi- 0 
nitivă din Japonia.

Cu ocazia convorbirii cordiale care 
a avut loc, împăratul Hirohito a tran- B 
smis un mesaj de salut președintelui | 
Consiliului de Stat al Republicii So- 
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, I 
odată cu expresia dorinței sale ca n 
bunele relații de colaborare dintre | 
Japonia și România să cunoască o B 
............................................................ I

8
8

Conducerea ministerului de externe 
japonez- a oferit un dejun. oficial cu 

■ ocazia plecării ambasadorului român 
din Japonia.

Torino. Una din manifestațiile • reven dicafive ale muncitorilor de la FIAT REPUBLICA FEDERALĂ A GERMANIEI

CAMPANIA ELECTORALĂ
!
I
I
I

Delegația de medici ro
mâni, condusă de prof. dr. Ana 
Aslan, care întreprinde o vizită în Sue
dia, â fost primită de ministrul pentru 
problemele sociale, G. Aspling.

Congresul anual al Parti
dului liberal din Marea Britanie 
se desfășoară la Brighton. In atenția 
delegaților se află elaborarea politicii 
partidului în vederea alegerilor. gene
rale ce vor avea loc în Anglia în* 1971.

Taxa de scont*3 Băncii na- 
ționale a Belgiei a fost majorată, ase
menea celor ale multor altor bănci cen
trale ale țărilor vest-europene, de la 7 
la 7,50 la sută. Este a doua majorare 
a taxei de scont în Belgia în mai puțin 
de două luni. . . {

Ministrul tehnologiei a! 
Marii Britanii a făcut o vi
zită în R. P. Ungară - trans- 
mite agenția M.T.I. Ministrul britanic, 
Anthony Wedgwood Benn, a declarat 
într-o conferință de presă, că colabo
rarea în domeniul dezvoltării tehnice 
trebuie să treacă frontierele dintre ță
rile cu sisteme sociale și economice 
diferite.

efectuat, un schimb de păreri asu
pra problemelor înscrise pe ordi
nea de 
dunării
menea, 
situația
bilaterale româno-iugoslav.e.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

zi a actualei sesiuni a A- 
Generale. Au fost, de ase- 
discutate probleme privind 
internațională și relațiile

TRIPOLI 18 (Agerpres). — Noul 
prim-ministru al Libiei, Mahmud So
liman El Maghreby, a acordat un in
terviu agenției France Presse, în care 
a arătat că guvernul său intenționea
ză să exercite un control ferm asupra 
activității tuturor companiilor 
liere străine, continuînd în 
timp cooperarea cu acestea, 
afirmat că nu va avea loc
schimbare spectaculară în acest do
meniu, dar că pe viitor, în colabora
rea cu aceste companii petroliere, va 
trebui să se țină seama de interesele 
poporului libian. Sub vechiul regim, 
a subliniat premierul,, aceste interese

petro- 
același

El a' 
nici o

Finlandei, A. Karjalainen
nescu a oferit un dejun în onoa
rea ministrului de externe finlan
dez.

erau neglijate. In același timp, vor 
trebui depuse eforturi pentru dezvol
tarea unei industrii petroliere națio
nale, a adăugat el.

în ce privește poziția guvernului 
său față de prezența marii baze ame
ricane de la Wheelus, din apropiere 
de Tripoli, Soliman El Maghreby a 
arătat că aceasta nu constituie o pro
blemă importantă, întrucît perioada 
concesionării teritoriului libian destinat 
bazei expiră aproximativ peste un an. 
Guvernul libian va tolera prezența pe 
teritoriul său a acestei baze atîta 
timp cît va considera necesar, pen
tru a evita „incidente nedorite".

O contribuție de seamă la adîncirea
relațiilor romano - austriece

BONN 18 (Agerpres). — Ziua de 
joi a marcat intrarea în faza finală 
a campaniei electorale pentru ale
gerea celei de-a șasea legislaturi a 
Bundestagului. Cu zece zile înainte 
de alegeri, cele două principale 
partide din R. F. a Germaniei, creș- 
tin-democrat și social-democrat, par 
a avea, potrivit sondajelor institu
telor de specialitate, șanse destul de 
apropiate. Ziarul „Siideutsche Zei- 
tung" publică joi rezultatele acestor 
sondaje care, deși diferențiate, in
dică un avans de circa 4 la sută 
al creștin-democraților față de par
tenerii lor social-democrați. Cît des
pre celelalte partide, se apreciază că 
Partidului liber-democrat i-ar reveni 
între 7 și 9 la sută, iar P.N.D., de 
extremă dreaptă, între 4 și 6 la șută 
din voturi. O emisiune a postului de 
radio „Deutscher Rundfunk" a anun
țat,. totodată, că ultimele situații 
transmise de mai multe agenții de 
sondaje a opiniei publice indică o 
creștere a indecișilor din masa ale
gătorilor, de la 20 la sută cu zece 
zile în urmă, la aproape 33 la sută 
în prezent.

In cercurile ziaristice se apreciază 
că amploarea nedecișilor ar reflecta 
o lipsă de interes din partea alegă
torilor determinată de convingerea 

nici o schimbare de fond nu

putea interveni după scrutinul de 
la 28 septembrie.

Rezultatul unui sondaj recent în 
masa membrilor celor două partide de 
guvemămînt U.C.D. — U.C.S. și 
P.S.D., pe tema continuării unei gu
vernări comune, confirmă că 73 la sută 
din creștin-democrați și 56 la sută 
din social-democrați privesc favorabil 
păstrarea actualei formule a „marii 
coaliții". Bruno Heck, care conduce 
campania electorală a U.C.D., decla
ra recent: „De bună seamă că U'.C.D. 
vizează spre un rezultat electoral care 
să-i permită depășirea actualei coali
ții. Dar, a adăugat el, cele două mari 
partide au acum suficientă încredere 
reciprocă pentru a putea să guver
neze împreună".

Noi cazuri de holeră 5 au . 
semnalat la Seul, conturîndu-se pri
mejdia unei epidemii și extinderea ei, 
în ciuda măsurilor de carantinărlop- 
tate de autoritățile sanitare.

La Tribunalul kuweitian 
al securității statuluia încePut 
procesul intentat unui grup de 21 da 
persoane acuzate că au încercat să or
ganizeze un complot vizînd răsturnarea 
actualului regim.

(Urmare din pag. I)

în epoca contemporană singura 
bază pentru dezvoltarea relațiilor in
ternaționale corespunzător interese
lor păcii, năzuințelor de progres ale 
tuturor popoarelor, este respectarea 
în raporturile dintre state a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. Viața arată că 
numai pe baza acestor principii, care 
găsesc o tot mai largă recunoaștere 
pe arena mondială, este posibilă sta
tornicirea unor raporturi durabile de 
pace și bună conviețuire între state".

I România se călăuzește cu consecven- 
. ță de aceste principii în întreaga sa 

activitate internațională. Punînd în 
centrul politicii sale externe priete
nia și alianța cu țările socialiste, Ro
mânia militează cu consecvență pen
tru extinderea relațiilor cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor so- 
cial-politică, corespunzător cerințe
lor păcii și progresului în lumea con
temporană.

Cele două părți au acordat o atenție 
I deosebită problemelor păcii și securi- 
I tății în Europa, convorbirile relie- 

fînd dorința comună de a contribui 
la îmbunătățirea continuă a climatu
lui de destindere pe continentul nos
tru. In acest sens s-a subliniat că 
dezvoltarea relațiilor de colabo- 

I rare bilaterală și multilaterală. 
I intensificarea contactelor dintre fac- 
| torii de răspundere ai țărilor europe

ne constituie o cale eficientă pentru 
| îmbunătățirea continuă a climatului

de destindere. Realizarea, acestui 
țel cere eforturi perseverente din 
partea tuturor țărilor, mari și. 
mici. „Credem că tocmai statele eu
ropene mijlocii și mici — arăta pre
ședintele federal al Austriei,; Franz 
Jonas — au importanta misiune de a 
contribui, prin acțiuni continue, la 
o mai mare destindere și colaborare, 
care să dea posibilitatea soluționării, 
în pace și înțelegere, a marilor pro
bleme nerezolvate ale continentului 
nostru". în acest context, referindu-se 
la Apelul de la Budapesta, părțile au 
subliniat importanța convocării u- 
nei conferințe consacrate problemelor 
securității; europene, la a cărei reu
șită pot și trebuie să-și aducă con
tribuția toate statele continentului.

Cele două părți au exprimat 
speranța că tratativele cvadripar- 
tite de la Paris în proble
ma vietnameză vor duce la soluțio
narea grabnică a conflictului vietna
mez, la instituirea păcii și stabilității 
în această regiune, pe baza aplicării 
acordurilor de la Geneva, care să 
garanteze pe deplin poporului viet
namez dreptul de a dispune în mod 
liber de destinele sale. Profund în
grijorate față de cursul evenimente
lor din Orientul Mijlociu, părțile au 
subliniat necesitatea aplicării rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, ca o condiție esen
țială pentru o reglementare pașnică 
și durabilă a problemelor în litigiu, 
în interesul tuturor popoarelor din 
această regiune. ,

In comunicatul comun se relevă 
importanța deosebilă pe care o. re
prezintă pentru pacea și securitatea 
lumii înfăptuirea dezarmării genera 
le, îndeosebi a. dezarmării, nucleare, 
sub Un control internațional eficace. 
AoreJind colaborarea dintre țările 
noastre în cadrul Organizației Națiu
nilor .Unite și în. alte organizații in
ternaționale, cele două părți s-au pro
nunțat pentru adîncirea în continuare 
a acestei colaborări.

în timpul convorbirilor s-a subli
niat că un rol deosebit în adîncirea 
legăturilor de prietenie și .colabo
rare dintre România și Austria îl 
au întîlnirile și contactele directe 
dintre factorii de răspundere ai ce
lor două țări. In cronica relațiilor 
româno-austriece sînt consemnate 
mai multe asemenea 
care 
mai 
gere- 
unor

adresat

£1 doilea pacient aflat în 
viață din cei supuși în R.S.A. unei 
grefe cardiace, Peter Smith, a fost 
reipternat joi la spitalul Groote Shuur, 
ca urmare a unei ușoare febre. Starea 
sa nu provoacă însă pentru moment 
neliniște — subliniază primul buletin 
medical dat publicității. Peter Smith 

fost operat de Christian Barnard la 
septembrie 1968.

a
7

de pregătire
va

ARGENTINA

a Conferințeiî islamice
India a

Pe baza unui acord încheiat 
între societatea de aviație civilă so
vietică „Aeroflot" și societatea de avia
ție malayeziano-singaporeză au fost 
stabilite comunicații aeriene civile di
recte între Uniunea Sovietică și Ma- 
layezia.

întîlniri, fie- 
din ele contribuind la o 
bună cunoaștere și tnțele- 

reciprocă, la deschiderea 
noi orizonturi colaborării 

noastre. Dialogul româno-austriac 
va fi continuat. Președintele Franz 
Jonas a invitat pe președintele 
Consiliului de Stat al. Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
să facă o vizită oficială în Austria. 

Prin întreaga ei desfășurare, vizita 
președintelui Franz Jonas reprezintă 
un moment remarcabil în evoluția re
lațiilor româno-austriece, o contribu
ție însemnată la dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre țările noas
tre, la cauza păcij și cooperării in
ternaționale.

BUENOS AIRES 18 (Agerpres) 
— Miercuri, la Rosario, al doilea 
oraș argentinian ca mărime, au 
continuat tulburările dintre mun
citorii greviști și forțele de poliție. 
S-a anunțat că în urma incidente
lor dintre greviști și poliție zeci . 
de persoane au fost rănite, iar alte 
200 arestate.

în orașul La Plata, situat la a- 
proximativ 60 km de Buenos Ai
res, grupurile de manifestanți, for
mate în majoritate din studenți so
lidarizați cu muncitorii greviști, au 
încercat să ia cu asalt palatul gu
vernamental.

Numeroase persoane au fost ră
nite în cursul manifestațiilor des
fășurate în localitatea Cipoletti 
(provincia Rio Negro). Magazinele 
orașuldi au fost închise în semn 
de solidaritate cu acțiunile demon
stranților.

DELHI 18 (Agerpres) 
adresat miercuri „un protest energic" 
tuturor membrilor Comitetului de 
pregătire al Conferinței islamice la 
nivel înalt în legătură cu neinvita- 
rea sa la reuniune, calificînd această 
acțiune drept „o gravă discriminare 
față de poporul indian și de popula
ția sa musulmană".

Secretarul general al Adunării 
musulmanilor a adresat o telegramă 
regelui Hassan al Il-lea al Marocu
lui în care califică drept o „injustiție 
profundă pentru musulmanii indieni" 
neinvitarea lor la conferință. Un alt 
lider a menționat, la rîndul său, că 
această omisiune a constituit un șoc 
puternic pentru cei 60 de milioane de 
indieni musulmani".

Guvernul irakian a emis 
Uîl decret P™ care este confiscată 
averea tuturor persoanelor condamnata 
pe baza acuzațiilor de spionaj sau sa
botaj — transmite agenția Reuter. De 
la începutul acestui an, jn Irak au fost 
executate 54 de persoane acuzate de 
spionaj.

Cel de-al 18-lea Centres 
internațional al aviației și 
medicinii cosmice s a înche- 
iat joi la Amsterdam. La congres au 
luat parte 600 de oameni de știință 
din 35 de țări.

MÎNA KU-KLUX-ELANULUI
Primul ți singurul 

primar de culoare din 
Mississippi, Charles. E- 
vers, a fost ținta unui 
complot al Ku-Klux- 
Klanulul Arestindu-i 
pe complotiști, poliția 
a descoperit asupra 
lor mai multe arme de 
foc, precum și planul 
de acțiune pentru a- 
sasinarea lui Evers. De 
la alegerea sa ca pri
mar, anul trecut, Char-

les Evers s-a afirmat 
printr-o intensă acti
vitate favorabilă re
formelor democratice, 
pentru drepturi civi
le. El fusese avertizat 
in repetate rinduri că 
dacă-ți va continua ac
tivitatea în sprijinul 
populației de culoare, 
cerînd abolirea practi
cilor segregaționiste, 
va avea aceeași soartă 
ca și fratele său, Med-

gar Evers, care 'a căzut 
in 1963 victimă unui 
asasinat in orașul Jack- 
son, statul Mississippi. 
Primarul lucra in ulti
ma Vreme la definiti
varea unui nou plan 
de reforme destinate 
populației de culoare, 
ceea ce pare să fi stir- 
nit furia organizațiilor 
rasiste, intre care Ku- 
Klux-Klanul iți reven
dică rolul unui virf da 
lance.
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