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Vineri seara a sosit Ia Craiova tovarășul 
Hicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, cu sofia Elena Ceaușescu, 
în drum spre Porțile de Fier, unde, în baza înțelegerii 
stabilite în comun, urmează sa se întîlnească cu tova
rășul losip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu au sosit 
Ia Craiova tovarășii: Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru ai Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Pana, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. ai P.C.R., Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Manea Mănescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.

fn drum spre Porțile de Fier

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,

I

, La aeroportul orașului, împodo- 
-ț't cu drapelele partidului și sta
tului nostru, au venit în întâmpi
nare mii de locuitori ai municipiu
lui, care au făcut o călduroasă pri
mire secretarului general al Parti
dului Comunist Român și celorlalți 
conducători de partid și de stat. 
Deasupra mulțimii se înălțau ste- 
gulețe roșii și tricolore, portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mari panouri pe care era înscris 
numele secretarului general al 
partidului, buchete de flori.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Constantin Băbălău, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, de 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, reprezentanți 
ai marilor întreprinderi industriale 
ale municipiului. Un grup de tinere 
înmînează tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și celorlalți conducători de partid 
și de stat buchete de flori.

Locuitorii municipiului ovațio
nează îndelung, scandează lozinci 
în cinstea Partidului Comunist Ro

DE PARTID SI DE STAT,
A SOSIT LA CRAIOVA
întreaga populație a orașului a salutat 
cu căldură și entuziasm pe oaspeții dragi

mân, a conducătorilor săi Iubiți. 
Pe întregul traseu răsună puter
nic: „P.C.R. — P.C.R.“, „Ceaușescu 
— Ceaușescu".

De la aeroport, coloana oficială 
se îndreaptă spre reședința rezer
vată oaspeților. De-a lungul între
gului traseu, zeci de mii de cetă
țeni, tineri și vîrstnici, au salutat 1 
cu căldură pe conducătorii de par
tid și de stat. Sînt muncitori și 
specialiști de la uzina „Electropu- 
tere“, întreprindere' care reali
zează în prezent o treime din pro
ducția electrotehnică a țării, iar 
în cei 20 de ani de existență și-a 
înscris emblema de fabricație pe 
zeci de mii de transformatoare de 
forță, motoare electrice și apara- 
taj de medie și înaltă tensiune, pe 
sute de locomotive electrice și Die- 
sel-electrice, tramvaie, fiind una 
din unitățile unde s-au asimi
lat ori sînt în curs de asimilare 
diferite agregate destinate Hidro
centralei de la Porțile de Fier.

Au venit, de asemenea, în în- 
tîmpinarea oaspeților lucrători de 
la tînăra uzină de reparat loco
motive electrice și Diesel-electrice, 
uzină care raportează îndeplinirea

cu zece zile înainte de termen a 
sarcinilor de plan revenite pe pri
mele nouă luni ale anului. Ală
turi de întreaga populație a ora
șului, îi salută cu căldură pe con
ducătorii de partid și de stat șl 
harnicii chimiști ai combinatului 
craiovean, unde funcționează 18 
unități, iar alte patru vor intra în 
curînd în funcțiune, dublînd ac
tuala producție de îngrășăminte cu 
azot. In 1970, cînd toate unitățile 
se vor afla în funcțiune, la Craiova 
se vor produce un milion tone în
grășăminte chimice, într-un singur 
an agricultura urmînd să primeas
că de aici tot atîtea îngrășămin
te cîte i-au livrat unitățile din 
țară între anii 1962—1967. Sînt pre- 
zenți energeticieni de la Centrala 
electrică de termoficare, care, 
prin cei un milion kilowați putere 
instalată, ocupă primul loc în con
stelația energetică a României, 
precum și salariați ai modernelor 
unități de panificație date în fo

losință în actualul cincinal și ai 
Fabricii de confecții „Oltenia", 
care, prin nivelul producției, se si
tuează pe locul secund în ramura 
producătoare de confecții a țării.

Zecile de mii de craioveni — 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
din toate unitățile economice ale 
orașului, ovaționînd pentru partid 
și conducerea sa, își exprimă tot
odată mîndria pentru faptul că 
numai în actualul cincinal zestrea 
industrială a județului lor s-a îm
bogățit cu peste 20 de obiective 
din diferite ramuri de producție, 
în primii trei ani materializîndu-se 
aici un volum de investiții echiva
lent cu cel din perioada 1961—• 
1965. în toate aceste realizări el 
văd o dovadă elocventă a politicii 
consecvente a partidului de indus
trializare socialistă, de dezvoltare 
armonioasă a județelor și localită
ților țării.

Miile de cetățeni veniți în în- 
tîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat își exprimă șl în
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acest fel hotărîrea fermă de a tra
duce în fapte angajamentele luate 
în întrecerea socialistă pe acest 
an, sarcinile mărețe ce le stau în 
față din Directivele celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român, aducîndu-și astfel 
contribuția la efortul general pe 
care-1 face întregul popor pentru 
dezvoltarea economică a țării, 
pentru făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Aici, în vechea urbe a banilor 
olteni, iese cu pregnanță în evi
dență faptul că puternicei dezvol
tări industriale a reședinței jude
țului Dolj i s-au adăugat, în mod 
firesc, importante realizări în do
meniul social-cultural. O expresie 
elocventă a acestor transformări 
o constituie dezvoltarea învăță- 
mîntului de toate gradele, un loc 
de frunte ocupînd în acest sens 
înființarea cu patru ani în urmă 
a Universității craiovene, în care 
se pregătesc astăzi aproape 5 000 
de studenți, în cadrul a nouă fa
cultăți. Ținînd să mulțumească pen
tru atenția permanentă pe care o a- 
cordă dezvoltării învățămîntului, 
în fața Universității, conducătorii 
de partid și de stat sînt întîmpi- 
nați de un mare număr de stu
denți și cadre didactice, de alte 
mii de tineri din municipiu, care 
intonează cîntece de slavă parti
dului și țării. Coloana oficială 
străbate, în aplauzele și ovațiile 
entuziaste, neîntrerupte ale mulți
mii noul cartier Calea București, 
ridicat în ultimii ani, în care se 
află o însemnată parte dintre cele 
peste 12 000 de apartamente date 
în folosință pînă acum în Craiova 
și alte artere principale ale muni
cipiului.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer răspund saluturilor însufle
țite, pornite din adîncul Inimii, ale 
locuitorilor Craiovei. Ele sînt un 
semn al dragostei fierbinți, al pre
țuirii șl încrederii- oamenilor 
muncii în partid, în conduce
rea sa, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, al hotărîrii ne
strămutate de a urma cuvîntul par
tidului, de. a milita cu devotament 
pentru înfăptuirea politicii sale 
marxist-leniniste, pentru traduce
rea în viață a obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea — destinate 
prosperității și înfloririi patriei so
cialiste.

Nistor ȚUICU 
Marin COANDA

CALITATEA
SEMINȚE

hotărăște soarta 
recoltei viitoare
Experiența a numeroase întreprin

deri agricole de stat și cooperative 
agricole a demonstrat din plin că 
folosirea soiurilor intensive de grîu, 
condiționarea și tratarea tu grijă și 
răspundere a semințelor constituie 
una din căile importante de sporire 
a recoltelor medii la hectar. La con
sfătuirea consacrată problemei griu
lui, care a avut loc spre sfîrșitul 
lunii august, s-a subliniat. că mai 
ales în acest an, clnd calitatea griu
lui de sămînță, datorită unor factori 
climatici, a avut de suferit, este ne
cesar să se acorde cea mai mare 
atenție asigurării și folosirii unor 
semințe cu putere de germinație ri- 

Idicată. S-a stabilit ca, pînă la 10 sep
tembrie, direcțiile agricole să veri
fice dacă unitățile au asigurată să- 
mînța și dacă ea corespunde condi
țiilor de calitate. Pînă la acea dată 
trebuia să se încheie și schimbul de 
semințe. Termenul respectiv a fost 
depășit și am intrat in ultima de
cadă a lunii septembrie cînd, peste 
tot, trebuie să se treacă ci toate 
forțele la semănat. Dar iată că acum 
se face constatarea că nu toate uni
tățile agricole și-au asigurat sămînța 
necesară, condi
ționarea șl tra
tarea acesteia în- 
tîrzie nejustificat. 
Din cele consta
tate pe teren re
zultă că această 
situație se dato- 
rește atît unită
ților agricole care 
au tărăgănat și 
continuă să tără
găneze și astăzi 
procurarea se
mințelor, cit și direcțiilor agricole 
care nu au respectat data stabilită 
la consfătuirea griului — 10 septem
brie — pentru a rezolva această

' problemă.
Normal ar fl, și bunii gospodari 

așa procedează, ca fiecare unitate 
agricolă să-și organizeze Ioturi se- 
mincere unde să înmulțească semin
țele procurate de la stațiunile expe
rimentale. Dar acest lucru nu se 
realizează decît în foarte mică mă
sură. Din această cauză se recurge 
la schimb și alte forme, ceea ce este, 
de multe ori, în detrimentul produc
ției deoarece se folosesc semințe cu 
însușiri biologice inferioare. Este un 
mare neajuns că nu s-a reușit, deși 
se discută de mai mulțl ani, să se 
organizeze un sistem eficient de pro
ducere a semințelor care să evite 
transportul lor dintr-o zonă în alta. 
Despre acest aspect negativ al acti- 

B vității organelor agricole, a specia- 
8 liștilor, ne vom ocupa în alt articol. 

Acum Insă unitățile deficitare tre
buie să-și procure sămînța necesară.

' Ce se constată în această privință ?
Absolut din toate județele în care 

a fost organizat raidul-anchetă de 
față., ne-au fost semnalate grave de
ficiențe în ce privește asigurarea, ve
rificarea calității și condiționarea 
semințelor. La această dată, cînd tre
buie să se lucreze din plin la cîmp, 
consiliile de conducere și unii spe
cialiști dau din colț în colț deoarece 
nu au procurat încă sămînța nece
sară. In județul Alba, după cum 
ne-a informat ing. Ion Lascu, 
director adjunct al direcției. a- 
gricole, este necesară o canti
tate de 7 800 tone grtu și 1 100 
tone orz pentru sămînță. In coope
rativele agricole se constată un de
ficit de 850 tone grîu și 100 tone 
orz. „Acest deficit — ne-a asigurat

RAID-ANCHETĂ
In județele alba, 
BACĂU Șl SUCEAVA
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T elegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc dial 
Vietnam, al Adunării Naționale și al guvernului Republicii Democrate 
Vietnam mulțumim sincer poporului român, Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și guvernului Republicii Socialiste România 
frățești pentru faptul că și-au exprimat profunda lor mîhnire cu privire 
la pierderea președintelui Ho Și Min, conducătorul nostru venerat, 
prietenul apropiat al poporului român, și că au împărtășit.' durerea 
poporului nostru.

Prin adresarea mesajului de condoleanțe și proclamarea doliului 
național de către partidul și statul român, prin diferitele forme de 
cinstire a memoriei președintelui Ho Și Min în România, prin trimi
terea delegației de partid și guvernamentale române pentru a aduce 
un ultim omagiu și a asista la funeralii, dumneavoastră ați manifestat 
puternic sentimentele de afecțiune față de regretatul dispărut, precum 
și solidaritatea militantă și sprijinul dumneavoastră călduros dat luptei 
noastre patriotice împotriva agresiunii americane, precum și cauzei con
struirii socialismului în Republica Democrată Vietnam.

Poporul nostru va păstra întotdeauna adînc întipărite în inima 
sa aceste nobile sentimente și se angajează să acționeze cît mai bine 
pentru aducerea la îndeplinire a testamentului președintelui Ho Și Min, 
pentru întărirea solidarității și prieteniei cu Republica Socialistă Româ
nia frățească și strîngerea continuă a relațiilor, veșnic trainice, între 
cele două țări și partide ale noastre.

TON DUC THANG 
Președintele interimar 

al Republicii Democrate Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam 

directorul adjunct — va fi recupe
rat prin împrumuturi și schimburi 
de sămînță cu bazele de recepție. 
Unitățile care posedă sămînță pro
prie condiționează singure grîul 
și orzul necesar. Pînă în prezent au 
fost pregătite 4 700 tone sămînță". La 
întrebarea dacă întreaga cantitate 
de sămînță a ajuns în unități, răs
punsul a fost afirmativ. Numai că el 
a fost infirmat de situația de pe te
ren.

— Deși am început campania da 
tnsămînțări — ne-a declarat Maria 
Vlad, vicepreședinta cooperativei a- 
griicole Petrești, sîntem nevoiți să 
o întirerupem. Avem în plan să însă- 
mînțăm 40 ha cu orz. Direcția agri
colă ne-a asigurat doar 4 tone sâ- 
mînță față de 8 tone cîte am soli
citat și cit este necesar. De aseme
nea, la grîu avem un minus de 6 
tone sămînță. La baza de recepție 
unitățile „se bat" ca să apuce să
mînța. Lucru neorganizat. Și alte 
exemple demonstrează că Direcția 
agricolă și Uniunea județeană a coo
perativelor agricole nu urmăresc în
deaproape rezolvarea acestei pro
bleme, nu Îndrumă cooperativele a- 

gricole să-și asi
gure sămînța ne
cesară. In jude
țul Alba sînt 
multe unități ca
re nu au ridicat 
sămînța. Așa sînt 
cooperativele a- 
gricole din Săs- 
ciori, D o ș t a t, 
Sîmbenedic, Cer- 
gău Mare, Boz, 
Mihalț. Din cele 
850 tone grîu 

i-au ridicat de la bazele de recepție 
și Agrosem doar 200 tone, iar din 
cele 100 tone orz — doar 25 tone.

O situație asemănătoare se con
stată și în județul Bacău unde unele 
unități nu pot începe lucrul în cimp 
din cauză că le lipsește sămînța. Ing. 
Eugen Artenie, director adjunct la 
direcția agricolă județeană, ne-a ru
gat să criticăm stațiunea experimen
tală agricolă din Secuieni, județul 
Neamț, pentru că nu a livrat „Agro- 
sem“-ului Bacău, conform planului, 
cele 400 tone de sămînță. Iată, îi 
criticăm. Dar întrebăm conducerea 
Direcției agricole Bacău : ce ați 
făcut pînă acum pentru a ob
ține această sămînță ? Că merită ea 
însăși o critică serioasă rezultă și 
din aceea că nici sămînța existentă 
în bazele de recepție din județ nu 
a fost transportată încă în coopera
tivele agricole. Or, planul întocmit 
de direcția agricolă prevedea ca a- 
ceastă operație să fie terminată da 
la 15 septembrie. Dar, dacă se va 
lucra în ritmul actual, aducerea se
mințelor nu se va termina nici la 
15 ale lunii viitoare. Cooperativele 
agricole din Podul Turcului, Ră- 
chitoasa, Ursa n-au ridicat pînă 
acum nici un bob de sămînță 

* din baze, deși acestea se gă- 
seso la cîțiva kilometri de sediile 
lor. Curios însă că de bunul mers 
al campaniei în această parte a ju
dețului răspunde din partea biroului 
comitetului județean de partid și a 
consiliului popular județean chiar 
directorul direcției agricole, ing. Du
mitru Găină. Se va găsi cineva care 
să-1 tragă Ia răspundere ?

Gh. BALTA, Ion MANEA 
Șt. DINICA

(Continuare în pag. a IH-a)

LE DUAN
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncese 

din Vietnam

FAM VAN DONG 
Prim-ministru 

al Republicii Democrate Vietnam
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Regrete
tardive

La judecătoria sectorului 2, 
din Capitală, se află în curs de 
pronunțare sentința în procesul 
intentat unui grup de patru ti
neri : Marian Dincă, Nicolae Ni- 
colae, Gheorghe Nicolae și Teo
dor Alexandru. Fapta comisă de 
ei, deosebit de gravă — viol 
cu amenințare, în bandă, — va 
fi pedepsită aspru. Condamnînd 
cu indignare comportarea lor, re
ținem totodată încă un aspect. 
Este vorba de modul In care 
au făcut cunoștință cu victimele. 
Toate trei sînt minore; toate 
se plimbau la ore tîrzii — în
tre ora 22 și 23. Și toate au ac
ceptat, cu naivitate, să înso
țească indivizi necunoscuți. Dacă 
lor le-a lipsit discernămîntul. 
unde au fost atunci grija, supra
vegherea părintească 7 Desigur, 
părinții nu vor apărea ca vino- 
vați In fața instanței. Dar în 
fața lumii, da !

Apărați 
vînătorii!

să a-E surprinzător ca lupii 
tace, în plină vară, stîna — și 
încă ziua in amiaza mare I Și 
totuși, faptul s-a petrecut
în apropierea satului Săcă-
dat din județul Mureș. în ziua 
de 15 sept (ora 6) o haită de 
șapte lupi a dat iama într-o 
stînă, masacrind'' 13 oi și ră
nind grav altele. Împotrivirea 
ciobanilor și a dulăilor a fost za
darnică. Cu asemenea „descin
deri" sălbatice, nu va fi exclus 
ca lupii să atace pînă și... se
diul filialei locale a asociației 
vînătorilor.

I Micromuzeu 
personal
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Drumeții prin Șumuleu- 
Miercurea Clue au prilejul de 
a vizita un inedit „muzeu" de 
artă plastică. Stă la dispoziția 
publicului in orice oră a zilei. 
Este vorba de , colecția învăță
torului pensionar Erancisc Găl, 
tn vîrstă de 74 de ani. tn care 
se găsesc circa 200 de lucrări 
ale artiștilor plastid din mai 
multe generații de pictori și 
sculptori (Nagy Imre, SzOnyi 
Istvan, Pall Lajos, Doina Cor
dovan, Szervatius, Benczădi San
dor, Puskas Sandor și al
ții). Multe din lucrările 
colecției prezintă aspecte din 
viața oamenilor de pe aceste 
meleaguri, precum și încîntă- 
toare peisaje harghitene. Colec
ția valoroasă a bătrinului dascăl 
este întregită cu cîteva țe
sături populare de o rară fru
musețe, executate de soția lui. 
La mai multe l

Gradul de diversificare a servicii
lor și prestațiilor, ca șl nivelul de 
satisfacere, prin intermediul lor, a 
solicitărilor populației influențează 
numeroși parametri ai nivelului de 
trai, confortul vieții cotidiene, bu
getul de timp liber al omului.

Extinderea folosirii diverselor a- 
parate și mașini pentru uzul perso
nal și în gospodărie, ca șl orice nou
tate destinată să folosească intr-un 
fel necesităților omului, dă invariabil 
impulsul necesar nașterii unor noi 
servicii șl prestări. în rețeaua coope
rației meșteșugărești, ele înglobează 
mai bine de 130 de meserii și califi
cări diferite. Valoarea totală a aces
tor prestări se ridică la multe miliar
de de lei. Cooperația nu este însă sin
gura care le prestează ; ei i se ală
tură și alte sisteme organizate — in
dustria locală și gospodăria comuna
lă, iar în mediul rural — coopera
ția de consum.

în ciuda evoluției rapide din ul
timii ani a întregi1 game de servicii 
se semnalează încă absența la apel 
a unor servicii solicitate de popu
lație, nerepartizarea corespunzătoare 
pe teritoriu a celor existente ori 
carențe de ordin calitativ.

In cadrul unui recent raid între
prins în Capitală și în mai multe ju
dețe, ne-am interesat în ce măsură 
industria locală șl gospodăria comu
nală — direcții depinzînd nemijlocit 
de consiliile populare — contribuie 
la dezvoltarea și diversificarea ser
viciilor, care este orientarea In a- 
ceastă direcție, ce piedici stau tn ca
lea mai bunei organizări a sectoru
lui.

La Comitetul de Stat pentru eco
nomia și administrația locală — în 
atribuțiile căruia intră coordonarea a- 
cestui important domeniu al econo
miei locale — ni s-a vorbit pe larg 
despre necesitatea dezvoltării pres
tărilor, despre noile condiții care 
descătușează inițiativa locală, despre 
marile posibilități pe care le au con
siliile populare de a înființa, repro
fila și extinde diferite activități, des
pre efortul de investiții în dezvol
tarea unor importante sectoare^ de 
deservire : întreținere și reparații 
auto, spălătorii și curățătorii chimi
ce etc. Realitatea terenului este Insă 
mai puțin optimistă. Să exemplifi
căm.

Valoarea totală a prestărilor către 
populație în industria locală depă
șește 3,5 miliarde lei. Aparent, o 
sumă mare. Să-i analizăm însă și 
structura : 100 de milioane reprezin
tă prestările cu caracter industrial, 
aproximativ tot atît cele cu caracter 
neindustrial, iar tot restul se referă 
la prestațiile de măciniș prin morile 
țărănești. Reiese că, în medie, 
pe cap de locuitor, acest sector oferă 
prestații industriale în valoare de 
cinci lei (ceea ce reprezintă de pes
te douăzeci de ori mai puțin decît 
încasările frizeriilor și coafurilor din 
Capitală și de vreo cincizeci-șaizeci 
de ori mai puțin decît cele ale croi- 
......................... " ju- re- 

in- 
cu 
din 
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toriilor), iar din această sumă, 
mătate se realizează în sectorul 
parații auto. Deci, cu toate că 
dustria locală are sute de unități 
profiluri variate în orașele țării, 
punct de vedere al prestațiilor 
continuă să fie, prin excelență, 
sector al morilor sătești. La prestă
rile neindustriale — oferite, In par
te, de industria locală și în parte de 
gospodăria comunală — situația nu 
se prezintă cu mult mai bine : o 
pondere ceva mai mare au aici spă
lătoriile șl curățătoriile chimice, In 
cîteva orașe prestările In transpor
turi și prestările de reparații In con
strucții, tot restul fiind dispersat în-

tr-o sumedenie de activități subdez
voltate.

Cum se materializează, practic, a- 
ceastă situație ? Să analizăm, de e- 
xemplu, cazul județului Mehedinți. 
Ponderea prestațiilor oferite de in
dustria locală reprezintă 3,4 la sută 
din totalul prestațiilor pe județ. In
dustria locală a reușit să aducă prin 
transfer o instalație de spălătorie și 
curățătorie chimică de la București ; 
se va înființa o secție de vulcani
zare la Strehaia, se vor extinde 
secțiile de tinichigerie, împletituri, 
tîmplărie și cea de oglinzi (la Tr. 
Severin). Puțin și, mai ales, foarte 
restrîns In ce privește gama. Spri
jinul consiliului popular 7 Nu s-a 
manifestat nici măcar în efortul de 
a pune la dispoziția unității de spă-

rul“-București și alți interlocutori, se 
prevăd amplasări de mari spălătorii 
Ia ’ ’ " ” ~ • —
ghe 
ta, .. .
degete. Analizîndu-se atent lucrurile, 
ele ar mai putea fi cîrmite din 
mers, în raport atît cu solicitările 
populației, cît șl cu posibilitățile ob
ținerii unei rentabilități ridicate.

O bună parte a producției de mo
bilă a țării este realizată In in
dustria locală. Era firesc ca prin 
numeroasele ei unități sau prin a- 
teliere șl echipe special înființate să 
se asigure asemenea forme de de
servire cum sînt transformările de 
mobilă, lucrările de tapițerie, repa
rații, recondiționări etc. Or, cu ex
cepția cîtorva orașe din partea de

Arad, Bacău, Orașul Gheor- 
Gheorghiu-Dej și Constan- 

„rapidele" numărîndu-se pe

ÎN ATENȚIA CONSILIILOR POPULARE

POSIBILITĂȚI
NEEXPL 0A TA TE
DC EXTINDERE
A SERVICIILOR
PENTRU POPULAȚIE
lătorie un spațiu corespunzător. Dar 
problema prezintă și un alt aspect. în 
oraș mai există o unitate de spălă
torie a cooperației, iar niște utilaje 
noi din import așteaptă să fie mon
tate aici. Cînd deservirea tn alte do
menii este atît de precară, era oare 
cel mai necesar ca eforturile să se 
îndrepte spre înființarea unor profile 
deja existente ? Care era rostul a- 
cestei investiții de vreme ce unita
tea în funcțiune nu lucrează decît 
Intr-un singur schimb ? Nu e păcat de 
fonduri și instalații, cînd ele ar fi 
fost atît de necesare In altă parte 7 In 
același fel se pune problema aces
tui tip de unități In -oOrașul Bacău, 
î-n timp ce la Timișoara, la Iași șl 
București se așteaptă între 8—21 de 
zile, uneori chiar mai mult, pentru 
spălatul unor rufe sau curățatul u- 
nor haine. ,

Pe cît pare să dovedească realita
tea, după ani în șir cînd s-a bătut 
pasul pe loc tn acest domeniu, a- 
cuma s-a sărit tn extrema cealaltă, 
orientarea nefiind nici de astă dată 
cea mai judicioasă. Deși viitorul este 
al „rapidelor", adică al unor unități 
mici, operative, care prestează seryi- 
cli la zi sau cel mult tn 43 de ore, , ■. ,
cum subliniază ing. Gheorghe Lam- dustria locală. în Dolj demonstrează 
pert din C.S.E.A.L., ca și inginerul 
șef Medjid Ianoglu de la „Nufă-

nord și de vest a țării, asemenea ser
vicii se prestează doar sporadic. Mai 
mult încă, iar aspectul nu se referă 
doar la mobilă, în mod paradoxal 
,i în pofida tuturor indicațiilor,

ECOURI LA ARTICOLUL:

„CĂRĂRUIA

CARE DUCE
LA CABANA...
NERENTABILĂ"

grupe 
organi- 

forme 
carac-

In articolul intitulat „Cărăruia care duce la cabana ...nerentabilă", pu
blicat în nr. 8 135 a] ziarului „Scînteia", au fost abordate unele probleme ale 
turismului montan. In esență, articolul se referea Ia aspecte legate de preo
cuparea scăzută a forurilor în drept — Oficiul Național de Turism, Biroul de 
Turism pentru Tineret, Comitetul de Stat pentru economia și administrația 
locală — pentru organizarea turismului montan, pentru folosirea cît mai de
plină a bazei sale materiale.

După apariția articolului au sosit pe adresa redacției mai multe scrisori, în 
care iubitorii de excursii și drumeții arată și alte deficiențe, care continuă 
să persiste în organizarea turismului montan. Intre timp, am primit la redacție 
și răspunsurile forurilor vizate — O.N.T. și C.S.E.A.L. întrucît aceste răspun
suri conțin o mare doză de formalism și nu oferă garanția unor măsuri menite 
să contribuie la înlăturarea deficiențelor semnalate, vom pune față-n față 
aceste răspunsuri cu opiniile și observațiile iubitorilor de turism, pentru a 
oferi încă, o dată prilej de analiză, dar 
tivelor foruri.

mai ales de concluzii practice, respec-

populației, nu iau măsuri corespun
zătoare dezvoltării judicioase a ser
viciilor.

Mult solicitate sînt și prestările în 
sectorul de construcții — zugrăveli, 
vopsitorii, reparații de zidărie, lem
nărie, învelitori, instalații. In Capi
tală, ele sînt prestate de I.C.R., 
I.A.L. și cooperație, in celelalte o- 
rașe mai mari, de diferite unități ale 
gospodăriei comunale sau coopera
ției. Dar ele nu satisfac cerințele din 
cauza unor carențe organizatorice 
(care fac ca lucrările să dureze 
mult), din lipsă de meseriași și în 
special din lipsa unor materiale de 
construcții, uneori procurable din 
comerț, dar nerepartizate unităților 
pentru deservirea populației. Se im
pune deci asigurarea unor repartiții 
de materiale și pentru întreprinde
rile de deservire, cu care să poată fi 
executate diversele lucrări pentru 
cetățeni.

Spațiul nu ne permite să tratăm 
In amănunt problemele pe care le 
ridică fiecare gen de deservire. Dar 
convorbirile avute, concluziile trase 
ne permit să „inventariem" într-un 
fel „zonele" cărora ar trebui să li se 
acorde atenția cuvenită. Ne referim 
Ia serviciile legate de repararea și 
Întreținerea zestrei tehnice de uz cas
nic ; un alt grup de prestări s-ar 
referi la întreținerea și reparațiile 
pe care le solicită locuința — cu
rățiri șl rașchetărl de parchete, 
transformări, reparații la acoperișuri 
și diferite Instalații, vopsitorii, 
zugrăveli. Pentru ambele 
de servicii se Impun 
zarea și introducerea unor 
de servire rapidă și un
ter de intervenție. Mult solicitate, 
puțind fi dezvoltate pe lîngă între
prinderile de transport în comun din 
diferite orașe, sînt și prestările de 
cărăușie și transporturi la comandă 
pentru cetățeni (la Craiova, de 
exemplu, nu există măcar o fur- 
gonetă) ; după cum numeroase ser
vicii ar trebui să aibă 
grevarea gospodinelor 
buri mal grele.

întrucît serviciile se 
drul mai multor rețele, la nivel 
cal, justa repartizare pe teritoriu 
special dotarea noilor cartiere), asi
gurarea spațiilor de lucru, valorifi
carea diferitelor rezerve materiale, 
folosirea judicioasă a forței de mun
că, înlăturarea „barierelor" birocra
tice privind avizările și aprobările, 
intr-un cuvînt tot sprijinul necesar 
dezvoltării serviciilor existente și di
versificării gamei de servicii prin 
crearea de activități noi trebuie să 
stea permanent în atenția consiliilor 
populare județene, orășenești și mu
nicipale. Este vorba de îndeplini
rea uneia din îndatoririle importante 
ale acestora în calitate de organe 
care conduc și îndrumă activitatea 
economică pe raza teritoriului unde 
Iși exercită atribuțiile

In privința orientării generale și 
a politicii ce se impune în acest sec
tor, C.S.E.A.L. are un cuvînt greu de 
spus. Prin direcțiile sale, el are po
sibilitatea de a cunoaște tendințele 
de dezvoltare pe scară locală, ex
periența cea mai bună și, deci, de 
a le influența. In colaborare cu con
ducerile celorlalte rețele de deser
vire, ar putea fi elaborată ceva mai 
în amănunt această orientare, încît 
Investițiile să fie dirijate și coordo
nate cit mai judicios și eficient, a- 
cordîndu-se cu prioritate atenție a- 
celor forme care au și pot avea o 
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în vedere de- 
de unele tre-

acordă In ca- 
lo- 
(>n

ș

în unele județe se remarcă chiar 
o ' .
rite de industria locală. în jude
țul Dolj, la întrebarea noastră pri
vind perspectivele și posibilitățile de 
dezvoltare a acestor servicii, Ingine
rul Gh. Udrea din direcția industriei 
locale ne-a explicat că, deși între
prinderile vor avea tn acest an un 
volum de prestări de opt-nouă mi
lioane lei, aici, ca urmare a hotă- 
rîrii comitetului executiv al consi
liului popular județean privind con
centrarea și întărirea Întreprinderi
lor și dezvoltarea producției, se mer
ge spre... lichidarea diferitelor for
me de servicii ! Oare așa să se ma
nifeste descătușarea Inițiativei loca
le despre care ni s-a vorbit la 
C.S.E.A.L. 7

Atît exemplele din Bacău șl Me
hedinți, unde se dezvoltă exagerat 
sectorul de spălat și curățat chimic, largă solicitare L din partea j‘ 
cît și desființarea prestărilor în in- lațiet.

restringere a prestațiilor ofe-

că, la scară locală, consiliile popu
lare nu cunosc suficient nevoile

Al. PLAIEȘU 
R. DÎMBOVICEANU

„Vă facem cunoscut — se mențio
nează în răspunsul pe care l-am 
primit din partea Oficiului Național 
de Turism sub semnătura tovarășu
lui director general adjunct C. Mo- 
toargă — că folosirea eficientă a ca
banelor se află în preocuparea 
O.N.T.-ului“. Ne așteptam, după a- 
ceastă afirmație atît de categorică, 
să ni se arate cum „se află". Dar, 
iată ce citim mai departe : „In acest 
sens (al preocupărilor n.n.), în afara 
propunerilor enunțate în articol. 
O.N.T. va propune o colaborare per
manentă cu celelalte organe intere
sate în buna folosire a bazei mate
riale a turismului montan. De ase
menea — se arată tn continuare — în 
elaborarea 
rețelei de 
1975, vom 
executive 
pentru ca 
lor construcții să fie cît mai judi
cioase". Aceasta ar fi perspectiva. 
Dar de ce nu se suflă un cuvînt 
despre ceea ce se menționa în ar
ticol, și anume : de ce preocuparea 
O.N.T.-uIui pentru organizarea ex
cursiilor montane este atît de 
redusă ?

In răspunsul trimis redacției de 
către Comitetul de Stat pentru eco
nomia și administrația locală, care 
coordonează activitatea întreprinde
rilor de administrare a cabanelor, 
se spune : „In general, problemele 
ridicate în articol sînt juste și ele 
vor contribui la îmbunătățirea acti
vității în turismul montan... Prin 
abordarea problemelor în acest ar
ticol, s-au creat condiții favorabile 
pentru reluarea discuțiilor cu cele
lalte foruri centrale și obștești, care 
au sarcini în domeniul turismului 
(Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Oficiul Național de Turism, Biroul 
de Turism pentru Tineret, Consiliul 
Național pentru educație fizică și 

<_,•sport),-;spre a stabili măsurile ce se 
impun pentru folosirea In mod co
respunzător a capacității cabanelor. 
Pe această linie, preconizăm ca la 
finele acestui trimestru (adică a- 
tunci cînd sezonul turistic, practic, 
se încheie, dar vorba proverbului 
mai bine mai tirziu decît niciodată 
n.n.), să analizăm posibilitatea consti
tuirii unui cadru de relații organiza- 
torico-juridice între organismele cen
trale de turism și odihnă și între
prinderile balneo-climaterice care 
administrează cabanele turistice".

Deci, abia începe munca pentru 
constituirea unui... cadru de relații. 
Dar cu activitatea practică cum ră- 
mîne ?

Dacă forurile In drept au ■ evitat 
acest răspuns, să dăm cuvîntul iubi
torilor de turism. Veți vedea că toc
mai un asemenea răspuns așteaptă 
aceștia de la organizatorii turismu-

planului de dezvoltare a 
cabane pe perioada 1971— 
colabora cu comitetele 
ale consiliilor populare 
amplasamentele viitoare-

S-a petrecut

Foto : S. Cristian

Martori mincinoși apără bh Migan
Consternare

DIN SĂLILE TRIBUNALULUI

la Rișca
în ziua de 7 sept. a.c. la dis

pensarul comunei Rîșca (Sucea
va) un sătean, Nicolae Putu, a 
solicitat oficiantului sanitar loan 
Hamzeu un tratament pentru 
fiul său In vîrstă de 5 ani. Co
pilul avea o afecțiune renală. 
Lucrătorul sanitar a pregătit i- 
mediat o soluție ce conținea 
stricnlnă. După ce i-a făcut o 
injecție pacientului, flaconul cu 
soluție i-a fost inmînat tatălui, 
cu recomandarea de a repeta tra
tamentul la 2—3 zile. La 11 sep
tembrie cetățeanul a revenit la 
dispensar cu fiul său. Era de 
servici Ioana Zgîianu, soră me
dicală. După ce i s-a reprodus 
indicația oficiantului sanitar, 
sora a injectat din nou copilu
lui soluție cu stricnină. Greșind 
Insă cantitatea, copilul a dece
dat după 15 minute, sub privi
rea îngrozită a părintelui. Cine 
și cum pregătește, la Rîșca, re
țete 7 Cine și cum face trata
mentul 7 Se impune o anchetă 
la fața locului 1

Cu doi ani și jumătate tn 
urmă criticam, la această ru
brică, comoditatea de care a 
dat dovadă in îndeplinirea în
datoririlor sale de serviciu lec
torul universitar Tatiana Bon-
tea, de la Academia de Științe 
Economice (pusese note de tre
cere la o întreagă grupă de stu- 
denți, fără a-i examina). Zilele 
acestea am fost informați des
pre un nou act reprobabil al 
aceleiași persoane (nu încape 
îndoială că el va constitui o- 
biect de discuții in senatul uni
versitari) Despre ce este vorba? 
In holul noii clădiri a Academiei 
de Științe Economice s-a deschis 
o expoziție. Tatiana Bontea — 
cadru didactic în atribuțiile că
ruia intri, desigur, educarea 
studenților — a încercat să sus
tragă cîteva din obiectele ex
puse, (i-au fost găsite în sa
coșă, la ieșirea din clădire). 
Toți cei de față (între care și 
directorul expoziției) au rămas 
consternați. Ca noi toți, fapta 
este din cale afară de degra
dantă ca să mai merite comen
tarii 1

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID

<u sprijinul corespondenților I 
„Scînteii" |

Pe faleza Galafiului

Unde se află plasată — In an
samblul activității O.N.T. — preo
cuparea pentru turismul montan 7 
întrebarea mea — ne scrie ing. 
Mihai Gheorghiu din București — 
s-a născut In urma celor ce mi s-au 
Intîmplat în concediul de odihnă.

Mi-am propus să fac, împreună cu 
soția, o excursie, care să includă 
la început l—2 zile la Tîrgoviște 
pentru vizitarea monumentelor isto
rice, apoi, prin Pucioasa, Pieni. Run- 
cu, să trec în masivul Leaota, unde 
să cobor la Podul Dîmboviței, spre 
a parcurge Cheile Dîmbovlcioarei, 
cele ale Brusturetului, pentru a 
trece pe la poalele Pietrii Cra
iului la cabana Curmătura. M-atn 
adresat Agenției O.N.T.-București 

Calea Victoriei. unde

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni aduce la cunoștin
ță tuturor .celor interesați că 
libretele de economii pentru 
construirea de locuințe, care 
dau dreptul titularilor să par
ticipe la tragerea la sorți pen
tru ultimul trimestru al acestui 
an, se emit de unitățile C.E.C. 
pînă Ia data de 30 septembrie 
a.c., inclusiv.

La tragerile la sorți trimes
triale ale acestor librete de e- 
conomii, titularilor li se acor
dă, după cum este cunoscut, 
importante cîștigurl în bani.

Totodată, titularii libretelor 
de economii pentru construirea 
de locuințe, ieșite cîștigătoare 
la tragerile la sorți, care do
resc să-și construiască locuin
țe proprietate personală cu 
sprijinul statului, beneficiază 
de prioritate la încheierea 
contractelor pentru construirea 
de locuințe.

în coloanele ziarului nostru s-a 
publicat articolul „Vaccin împotriva 
legalității 7“ Pe scurt, in el se vor
bea despre faptele reprobabile, de-a 
dreptul huliganice, comise de Drago
mir Cristea, care cu cîteva luni în 
urmă, la policlinica „Avrig" din Ca
pitală, unde venise să ceară cota de 
lapte praf pentru copilul său, a a- 
menințat, injuriat și bruscat pe me
dicul pediatru Silvia Duță. Motivul ? 
Faptul că medicul i-a cerut să se 
achite de o datorie legitimă, aceea 
de a-și vaccina copilul. Și pentru a-1 
determina să-și îndeplinească aceas
tă obligație, dr Silvia Duță i-a ex
plicat că nu-i poate elibera laptele 
praf pînă nu aduce copilul la vacci
nare. înfuriat că nu i s-au satisfăcut 
pretențiile, Dragomir Cristea a ri
postat în modul cel mai grosolan, lo
vind-o pe Silvia Duță. Toate aceste 
fapte, care întrunesc condițiile in
fracțiunii de ultraj la bunele mora
vuri și tulburare a liniștii publice, au 
făcut obiectul unui proces care s-a 
judecat de curînd la judecătoria sec
torului 3.

In timpul procesului ne-au reținut 
atenția tertipurile, încercarea dispe
rată ale lui Dragomir Cristea de a 
scăpa de răspunderea penală

în interogatoriul luat în instanță 
Dragomir Cristea declară că nu se 
face vinovat de faptele care i se pun 
în sarcină. Dimpotrivă, „insistînd să 
mi se dea laptele pentru copil, — sus
ține el — doctorița Silvia Duță m-a 
pălmuit, m-a injuriat, iar eu, apărîn- 
du-mă, am strîns-o de mîini și cu 
vîrful degetelor am lovit-o la băr
bie" (! 1).

Culmea este și faptul că s-au găsit

unele persoane mal „înțelegătoare", 
care s-au simțit obligate față de Dra
gomir Cristea și s-au prins în „hora" 
acestuia, tncercînd să-1 disculpe Este 
vorba despre martorii pe care Dra
gomir Cristea l-a adus tn instanță 
și pe care l-a determinat să depună 
mărturie în favoarea lui. Dar depo
zițiile acestora attt de nesigure și de 
contradictorii, n-au făcut altceva 
decît să confirme o dată în plus în

de oră, inculpatul a ieșit din policli
nică foarte agitat. întrebîndu-1 ce s-a 
intîmplat, mi-a răspuns că a fost 
lovit de medic. Menționez că la ple
carea din policlinică Dragomir Cris- 
tea avea in mină o sticlă cu lapte 
(De notat că Inculpatul solicitase 
lapte praf. Iar în urma atitudinii pe 
care a avut-o, a fugit din policlinică 
fără a fi primit ceva).

Prea multe comentarii nu sînt ne-

cercarea Inculpatului de a măslui a- 
devărul.

Se audiază martorii. Ne oprim a- 
supra depozițiilor a doi dintre ei.

— Arăt că in ziua de 21 aprilie — 
declară Mihail Danielescu — m-am 
întîlnit tntîmplător cu Dragomir 
Cristea pe care l-am însoțit la poli
clinica de and" trebuia să ia lapte 
praf pentru copil.

— Cum de vă amintiți ce-ațl făcut 
tn această zi 7 — l-a întrebat tov. 
Viorel Pascu, președintele comple
tului de judecată E cumva legată de 
vreun eveniment din viața dv. 7

— Nu pot preciza acest lucru.
— Să vedem atunci ce s-a întîm- 

plat în această zi despre care vă a- 
mintiți atît de bine 7

— După ce l-am condus pe Drago
mir Cristea pînă la policlinică, l-am 
așteptat afară, explică în continuare 
Mihail Danielescu. După un sfert

cesare. Martorul Iși „amintește pre
cis" cum și-a petrecut ziua de 21 a- 
prilie, fără a putea însă face și alte 
precizări, ceea ce demonstrează că a 
venit cu lecția" învățată de acasă.

Este chemată martora Aurica An
drei. Dragomir Cristea Iși pusese 
mari speranțe în depoziția ei. pentru 
a ieși basma curată. Numai că soco
teala de-acasă.

După ce martora Aurica Andrei a 
depus jurămîntul și instanța i-a pus 
tn vedere că mărturia mincinoasă se 
pedepsește de lege s-a trecut la as
cultarea ei. Iată, în esență, ce a de
clarat aceasta. într-una din zile. în- 
tîlnindu-se cu inculpatul Dragomir 
Cristea, care era însoțit de o altă 
persoană, au mers împreună pînă la 
policlinica Avrig. Aici, cei doi au in
trat în unitatea sanitară, iar ea a ră
mas să-i aștepte afară. (Deschidem o 
mică paranteză. Inculpatul a afirmat

că în drum spre policlinică a fost 
condus doar de M. Danielescu, celă
lalt martor, care a rămas la intra
rea In policlinică, lucru confirmat a- 
tît de acesta, cît și de alți martori) 
In continuare, martora Aurica An
drei susține că — auzind cum dr. 
Silvia Duță îi adresa inculpatului 
cuvinte injurioase, cerîndu-i să pă
răsească policlinica — a intrat și ea 
înăuntru și a văzut cum doctorița l-a 
lovit cu palma peste față pe inculpat 
(1 ?). Se impune o nouă precizare. în
suși Inculpatul declara, într-un su
pliment de interogatoriu, că martora 
Aurica Andrei n-a asistat niciodată 
la vreo discuție sau incident petre
cute între el și Silvia Duță. Atunci 
pe care dintre ei să-i credem ? Din 
întreaga desfășurare a faptelor se 
desprinde concluzia că mărturia fă
cută de Aurica Andrei este minci
noasă De altfel ea a și fost deferită 
procuraturii spre a i se întocmi do
sar în acest sens.

Iată, deci, prin ce tertipuri a în
cercat Dragomir Cristea să scape de 
răspundere. Dar asemenea fapte, ca 
acelea comise de el, sînt incompati
bile cu morala șî normele noastre 
de conviețuire socială și nu pot ră- 
mîne nesancționate. Blamul 
și pedeapsa aplicată 
Sectorului 
Închisoare 
eficiente 
blice și a 
mentelor huliganice și a acelora care, 
prin mărturii mincinoase, se asociază 
cu ei.

public 
judecătoria 

3 l-a condamnat la 3 luni 
— ' reprezintă mijloace 

de protejare a ordinii pu- 
cetățenilor împotriva ele-

Gh. PÎRVAN

primit următoarele răspunsuri: a) 
O.N.T. nu mai dă locuri la cabane 
(ca tn anii anteriori), întrucît nu 
poate asigura cazarea ; b) cabana 
Leaota este ocupată de studenți și 
este foarte puțin probabil să mai 
fie vreun loc liber. (

Perseverenți, am plecat totuși la 
Tîrgoviște. Aici, la sediul agenției 
O.N.T., am fost primiți cu multă a- 
mabilitate, dar n-am aflat nici 
un element concret în legătură cu 
cabana Leaota. Am fost trimiși (tot 
amabil) la întreprinderea balneară 
Pucioasa. Aici ni s-a spus foarte 
clar : „N-am mai transportat marfă 
la cabană de 2—3 luni, așa că nu 
puteți merge (în realitate, cabana 
este închisă, fiind punct pastoral). 
Am ales atunci un traseu spre ca
bana Voina. Am constatat că ve
chea cabană este tot arsă, iar cea 
nouă se află în „fază de șantier" ; 
(lucrau la ea, pe „rupte", doi oamenii). 
In cele din urmă, am poposit două 
zile la cabana Brusturet. Cabana 
este foarte frumoasă, dar mîncarea e 
scumpă și proastă (sarmale de 5—8 
zile și fripturi microscopice la pre
țuri de restaurant de lux). In plus, 
curățenia lasă de dorit : cearșafu
rile și fețele de pernă erau atît de 
murdare, încît am fost nevoiți 
punem prosoapele peste ele 
a putea dormi".

„Sînt un vechi Iubitor al 
lui — arată tn scrisoarea 
Dumitru din București — 
dormit nu numai în paturile, dar și1 
în podurile cu fîn ale cabanelor. As- 
tăz’ fac mai puțin aceste drumuri și, 
In primul rînd datorită atmosferei 
neospitaliere din aceste cabane, da
torită cercului de „oțel" format din 
norme, instrucțiuni, indicații etc„ 
datorită unor situații pe care nu le 
poți prevedea, reștrîngerii, pînă la 
sufocare, a posibilităților de practi
care a turismului individual".

„Forurile tn drept — ne scrie 
Zoltan Nemeș, din București — ar 
trebui să înțeleagă că noțiunea de 

- „turist" cuprinde o mare varietate 
de oameni. Unii dintre aceștia, cel 
puțin două treimi, sînt amatori ai 
drumeției de munte cu rucsacul în 
spinare j ei cutreieră potecile mun
ților trecînd din cabană în cabană. 
Ce pretenții au acești oameni în- 
tr-o cabană 7 Vor un loc curat și 
liniștit de dormit (și, de cînd fa
bricăm saltele cu poliuretan, „locul 
de dormit" poate fi amenajat ieftin 
și simpla), un ceai fierbinte în a- 
notimpul rece, o ciorbă caldă la 
masă și o mîncare „la minut" sau 
o conservă. Pentru această catego
rie de turiști, atît consiliile popularo 
județene, cît și O.N.T.-ul fac foarte 
puțin".

Carențele organizatorice ale excur
siilor montane culminează — după 
cum ne asigură ing Dorel Enache și 
Ștefan Gheorghișor — cu expunerea 
turistului la tot felul de situații ne
prevăzute. „Am cumpărat bilete de 
la O.N.T — ne scriu autorii (ne și 
anexează tichetele) — pentru a pe
trece două zile la Cabana Polana-Stî- 
nel. Vreți să știți cum am „petrecut" 
acest mic concediu de sfîrșit de săp- 
tămînă 7 Vă veți face singuri o ima
gine. In tren, locurile „rezervate" 
nouă erau vîndute altor persoane. Un 
mic ghinion — ne-am zis. La cabană
— exista comanda numai pentru 35 
de persoane (un grup). Deci noi nu 
„figuram" pe listă. După discuții in
terminabile, obositoare, enervante 
(orele 21 în munte), cabanierul s-a 
„înduplecat" și ne-a pus la dispoziție 
două paturi într-o încăpere cu 11 
paturi (rețineți : eram cu soțiile). 
Cum am dormit nu vă mai spunem. 
Așa înțelege O.N.T.-ul să-i trateze 
pe amatorii de drumeții ?".

Aici ia sfîrșit „dialogul" tntre or
ganizatorii turismului și beneficiarii 
lui. Ce concluzii se desprind ? Cel 
puțin două : 1) există, ca întotdeau
na la noi, o dragoste a oamenilor 
pentru munte, pentru excursii și 
drumeții ; 2) dacă există un deficit 
în turismul montan — și există — 
el este, după cum s-a văzut limpe
de și din opiniile unor iubitori sta
tornici ai turismului, un deficit de 
organizare.

Oamenii s-ar duce la cabane dacă 
ar găsi aici mai multă ospitalitate, un 
minimum de confort, la un preț con
venabil, și o alimentație simplă, spe
cifică muntelui... Atîta timp cît con
siliile populare județene — principalii 
administratori ai turismului montan
— nu vor lua măsuri pentru scoate
rea cabanelor din starea de primi
tivism în care se află, pentru reîm
prospătarea marcajelor și refacerea 
drumurilor turistice, vom asista în 
continuare la renunțări și nemulțumiri 
din partea iubitorilor de drumeții 
montane. Să ne înțelegem bine : nu e 
vorba, în primul rînd. de investirea 
a tot felul de fonduri pentru „mo
dernizarea" muntelui, ci de măsuri 
gospodărești și organizatorice făcute 
cu cap, pentru ca turistul să găseas
că la cabană serviciile minime care-i 
sînt necesare să se simtă bine.

Pînă la stabilirea unui sistem de 
relații „organizatorico-judiciare" în
tre diverșii coordonatori ai turismu
lui și administratorii bazei materiale 
(și ele sînt necesare), trebuie rezol
vate, în primul rînd, aceste probleme 
de fond.

Să mai adăugăm ceva : atîta timp 
cît O.N.T.-ul și ceilalți organizatori 
turistici nu vor lua măsuri radicale 
pentru intensificarea excursiilor șl 
drumețiilor pe munte, 
nătățirea informației și 
acest domeniu, pentru 
facilități, pe cărăruia 
cabane vor mai exista 
ticniri, rețineri și turismul montan 
va avea, evident, de suferit

să 
pentru

munte- 
sa M. 
și am

pentru îmbu- 
publicității în 
crearea unor 
care duce la 
obstacole, po-

Constantin PRIESCU
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Daca 
directorul 
ar fi mai
exigent...

ClTEVA EXPLICAȚII IN 

LEGĂTURĂ CU REFU

ZAREA UNOR PRODUSE 

ALE ÎNTREPRINDERII 

FORESTIERE DIN TlR- 

GOVIȘTE

Adunări generale ale salariaților

MULT AȘTEPTATUL
DIALOG CU FURNIZORII
A FOST ELUDAT

Adunarea generală a salaria
ților de la „Mașinexport" din 
București a avut loc într-un 
moment deosebit de impor
tant pentru activitatea între
prinderii, în care se pune cu 
acuitate o întrebare : va fi 
sau nu va fi îndeplinit inte
gral planul pe acest trimes
tru ? Darea de seamă, pre
zentată de președintele comi
tetului de direcție, ing. Ni- 
colae Finanțu, a concluzionat 
sec : „La sfîrșitul trimestru
lui III, față de sarcinile planu
lui de export, se prevede o 
nerealizare de 15 milioane lei 
valută". O asemenea situație 
este greu de înțeles, dacă a- 
vem în vedere că, an de an, 
volumul tranzacțiilor comer
ciale externe prin „Mașinex
port" a marcat sporuri sub
stanțiale. iar îndeplinirea 
exemplară a planului a consti
tuit cu regularitate mîndria 
colectivului întreprinderii.

Cum era de așteptat, discu
țiile s-au axat, în primul rînd, 
pe reliefarea cauzelor acestor 
rămîneri în urmă. Beneficiarii 
de peste hotare solicită în mod 
deosebit produsele industriei 
noastre constructoare de ma
șini. Dar unii din furnizorii 
interni s-au făcut vinovați de 
întîrzierea exportului unor 
produse; ei aparțin Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini. Spicuim din 
cuvfntul participanților la a- 
dunarea generală a salariați
lor de la „Mașinexport" :

'Ing. Simion Boboc : Graficul 
de livrări, întocmit de 
M.I.C.M., nu oferă garanția 
sigură că mașinile și utilajele 
vor fi furnizate la termen. 
De ce,- de pildă, tovarășii din 
acest minister dau asigurări că 
vor putea livra la export 2 000 
tone armături industriale din 
oțel, iar întreprinderea care 
trebuia să le execute ne-a re
plicat pe față : „Capacitatea

noastră de producție nu ne 
permite să dăm decît 1400 
tone. Restul să vi-1 fabrice cei 
care au întocmit graficul 1“ 
Consecințele unei asemenea 
situații sînt ușor de imaginat.

Ing. Radu Stan : Este drept 
că asemenea cazuri ca cel pe 
care îl relatez sînt din ce în 
ce mai rare, dar se întîlnesc, 
totuși. Ezităm să contractăm 
la export, deși avem o con
junctură favorabilă, 5 000 băi 
de o anumită dimensiune, pe 
care UREMOAS ni le tot pro
mite de cîțiva ani că le asimi
lează în fabricație. Ne este

trează eforturile pentru a-și 
realiza riguros obligațiile asu
mate ?

Desigur, „jocul" de-a grafi
cul, de-a planificarea nu este 
admisibil pentru forurile de 
resort din ministerul amin
tit. Am aflat, de pildă, că gra
ficul pentru trimestrul III a 
fost definitivat abia la două
zeci de zile după începutul 
trimestrului, acesta cuprin- 
zînd o serie de poziții care 
nu se puteau realiza. Totodată, 
ne-am mai notat un necaz 
al întreprinderii : problema 
custodiilor fictive. Consilie-

LA „MAȘINEXPORT» DIN BUCUREȘTI

teamă să nu »e petreacă lu
crurile ca în contractul cu 
„Feroemail" Ploiești, pentru 
ale cărui produse, nelivrate 
nici astăzf, statul nostru plă
tește penalizări importante 
partenerului străin. Nu s-a în
lăturat încă lipsa de recepti
vitate a unor întreprinderi 
constructoare de mașini față 
de cerința perfecționării și a- 
daptării caracteristicilor unor 
produse la solicitările pieței 
externe.

— Am știut de la bun în
ceput că nu se va putea pro
duce numărul de freze pentru 
care M.I.C.M. s-a angajat — 
a intervenit ing. Francisc Ger- 
bert. Cînd le-am exprimat 
Îndoiala noastră, s-au supărat 
și au spus că îi demobilizăm, 
că le diminuăm elanul. Și 
acum ne aflăm în situa
ția că s-au expediat nu
mai 22 la sută din cantitățile 
pe care s-au angajat., să. le 
livreze. De ce nu-și concen-

ruț Ion Buda semnala adu
nării cazul unor locomotive 
fabricate la „Electroputere"- 
Craiova, care, la sfîrșitul lu
nii iunie, după rugăminți și 
pertractări, au fost luate de 
„Mașinexport" în custodie. A- 
devărul a ieșit la iveală cu- 
rînd : locomotivele n-au putut 
fi livrate pentru export decît 
zece zile mai tîrziu. Așa se 
explică de ce, în ultimele zile 
ale unei perioade de plan, ce
rerile de custodiere Inundă 
„Mașinexport“-ul. Uzina de va
goane Arad, In toată decada a 
3-a a lunii iulie a livrat numai 
40 de vagoane, pentru ea în 
ultima zi să prezinte docu
mente pentru încă 80 de va
goane, dar1 a căror fabricație, 
de fapt, nu era încă terminată, 
deși pe documente era apli
cată viza de primire a... orga
nizației de transport (adică, a 
C.F.R.-ului). ........

însemnătatea problerrielor 
ridicate, propunerile formu-

late presupuneau prezența Ia 
adunare a forurilor criticate, 
în special a reprezentanților 
M.I.C.M. Ni s-a părut extrem 
de plastică și perfect de ade
vărată o caracterizare a dis
cuțiilor făcută de adjunctul 
ministrului comerțului exte
rior. tov. ing Alexandru Al- 
bescu : „A fost un dialog al 
surzilor"... Este regretabil că 
la această adunare n-au par
ticipat și, deci, n-au putut uza 
de dreptul de replică, tov. ing. 
Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, tov. ing. Grigore 
Nemțeanu, director tehnic al 
Direcției generale de livrări 
la export din M.I.C.M. Se 
spune că acești tovarăși ar fi 
fost reținuți la o ședință de 
colegiu, unde s-au discutat și 
problemele exportului și, pro
babil, s-au făcut unele refe
riri critice la adresa „Mașin
export" Curioasă situație : u- 
nii s-au criticat pe alții, de 
la... distanță, fără a analiza 
în comun măsurile ce se im
pun aplicate pentru realiza
rea integrală și la termen • 
sarcinilor de export.

Adunarea generală a sala
riaților de Ia această între
prindere de comerț exterior 
a avut de suferit și din alte 
cauze. Pur și simplu, nici un 
vorbitor nu a făcut obser
vații critice referitoare la ac
tivitatea proprie | de aseme
nea, nu au reieșit cu clari
tate preocupările de perspec
tivă pentru perfectarea unor 
contracte de lungă durată cu 
partenerii externi, pentru no
minalizarea integrală a sar
cinilor de plan pe 1970. pen
tru identificarea unor noi po
sibilități de export și crește
rea eficienței schimburilor 
noastre comerciale cu străină
tatea.

Corneliu CÂRLAN

CONTRASTE

prestigiu
Remarcabile sînt re

zultatele organizării 
științifice a producției 
și a muncii ! Bineîn
țeles, cind această ac
țiune se desfășoară cu 
perseverență pe toate 
planurile activității e- 
conomice. Ca in mul
te din întreprinderile 
județului Teleorman. 
Pină acum, s-au apli
cat 76 studii și nume
roase măsuri — studii 
și măsuri de adincime, 
de înaltă eficacitate. 
Dovada : s-au obținut 
3 milioane lei benefi
cii suplimentare și 5 
milioane lei economii, 
pe baza reducerii chel
tuielilor de producție. 
La Uzina de reparații 
din Roșiorii de Vede, 
s-au economisit 54 to
ne metal. Economii 
substanțiale au înre
gistrat, de asemenea,

Combinatul de îngră
șăminte chimice de 
la Turnu-Măgurele, 
schelele petroliere 
de la Videle și alte 
întreprinderi.

Cine a propulsat și a 
înviorat acțiunea 7 Ca
binetul județean Tele
orman de organizare 
științifică a producției 
și a muncii. Nu 
numai că a sprijinit fi
nalizarea studiilor și 
măsurilor, dar desfă
șoară diverse activități 
pentru ridicarea conti
nuă a pregătirii cadre
lor, pentru informarea 
lor asupra celor mai 
avansate metode de 
organizare a producției 
și a muncii folosite in 
țară și in străinătate. La 
o asemenea „firmă" se
rioasă, de prestigiu, 
specialiștii, unităților 
economice se adresea
ză cu încredere.

De ce la întreprinderea forestieră 
Tîrgoviște, o mare cantitate de 
muncă socială se irosește In zadar, 
în produse ce nu-și găsesc desface
re și utilitate, fiind refuzate de că
tre beneficiari ? La Sucursala jude
țeană Dîmbovița a Băncii Naționale, 
un grafic ținut la zi relevă că toți 
beneficiarii au returnat întreprinderii 
o parte din produsele livrate, valoa
rea refuzurilor s-a ridicat la circa 
400 000 lei în trimestrul II, iar în lu
nile iulie și august — la 226 000 lei șl, 
respectiv, 180 000 lei. Am căutat să 
aflăm cum de apar aceste refuzuri 
de mărfuri. Directorul întreprinderii, 
ing. Nelu Călinescu, fără prea mare 
entuziasm ne-a răspuns ;

— Beneficiarii ne reproșează că 
nu le expediem cantitățile contrac
tate și nu respectăm prescripțiile de 
calitate. Aceste motive stnt discuta
bile și conțin o mare doză de su
biectivism. Faptul că beneficiarii nu 
au delegați în depozitele noastre de 
expediție, în momentul cfnd le tri
mitem marfa, creează confuzii la 
aprecierea ei cantitativă și calitativă.

Oare acesta să 
fie adevărul ? în 
privința cantități
lor ni s-a spus că 
sistemul de mă
surare a lemnului 
este relativ și că 
„oricui" i se poa
te întîmpla să 
greșească cu cîți- 
va centimetri. 
Eroare, întrucît 
am aflat că pro
dusele expediate 
beneficiarilor sînt 
cubate necores- 
punzător. Mate
rialele respective 
nu au înscrise pe 
ele, de cele mai 
multe ori, diame
trul și lungimea, 
deși lnstrucțiur 
rifle prevăd clar 
acest lucru. Din 
această cauză, 
nici furnizorii și
nici beneficiarii nu pot să facă o 
verificare prin sondaj. Cei „cîțiva" 
centimetri însumați și multiplicați
s-au transformat, în anumite situații, 
într-o lipsă atît de însemnată, încît 
ea reprezintă, de fapt, o fraudă din 
avutul obștesc.

— Numai incorectitudinea unor 
șefi de depozit este cauza lipsurilor, 
ne-a dat explicații directorul între
prinderii. Șeful depozitului de la x 
Pietroșița, a cărui necinste a fost 
descoperită, va suporta daunele care 
ise datorează.

Din nou sîntem nevoiți să-1 con
trazicem pe tov. director. Greșelile 
de cubaj persistă și după sancționa
rea unor lucrători, a acelor șefi de' 
depozite necinstiți. De ce ? Datorită 
deficiențelor grave care persistă în 
organizarea producției șl a muncii 
în această întreprindere. Să le ana
lizăm mai îndeaproape. In depozitele 
de expediție există un număr insufi
cient • de sortatori și controlori de 
calitate, care nu pot supraveghea în
cărcarea vagoanelor, în mod con
tinuu. Mai ales că aceste operații 
se desfășoară noaptea. Lansarea de
fectuoasă a planului, neritmlcitatea 
desfășurării producției, urmărirea ei 
printre picături, iată cauze ale pier
derilor, ocolite de directorul între
prinderii. în plus, disciplina în mun
că lasă de dorit. Sîmbătă și luni au 
ajuns „zile moarte", căci oamenii pă
răsesc locul de muncă.

Să vedem, în continuare, care stnt 
cauzele refuzurilor calitative ale pro
duselor. Răspunsul directorului în
treprinderii s-a menținut în nota ce
lor de pînă acum :

— Și aici adevărul este la mijloc. 
Uneori, un sortiment este conside
rat de noi ca fiind de calitate su
perioară, în timp ce beneficiarii îl 
socotesc de calitate inferioară. Așa 
s-a întîmplat cu livrările pentru 
IPROFIL Constanța, căruia ti ex
pediem atît furnir tehnic, cît și fur
nir estetic, diferențiate între ele prin 
calitate și, deci, prin preț. S-a în
tîmplat ca furnirul estetic să nu fie 
primit de către ei, decît cu condi
ția încadrării sale Ia categoria fur

nir tehnic. în genere, în 80 la sută 
din cazuri au cîștig de cauză benefi
ciarii.

De fapt, adevărul nu se află „la 
mijloc", ci chiar în modul în care se 
lucrează în parchetele și sectoarele 
întreprinderii tîrgoviștene. Nivelul 
de pregătire a controlorilor tehnici 
de calitate este scăzut. într-un plan 
comun de măsuri, întocmit de su
cursala băncii și întreprindere, se 
semnalează necesitatea unor „in
structaje urgente cu lucrătorii, 
pentru cunoașterea standardelor de... 
calitate și sortimente". Plan de mă
suri semnat chiar de tov. director. 
Și, In loc să acționeze pentru pre- 
întîmpinarea apariției refuzurilor de 
mărfuri, controlorii de calitate au 
rolul de a parlamenta cu beneficia
rii, de a-1 ruga să nu fie atît de 
exigenți.

Ce măsuri au luat directorul în
treprinderii, comitetul de direcție 
pentru a înlătura toate aceste ne
ajunsuri T Nu ni s-a dat un răspuns 
clar, căci se consideră că lucrurile 
merg... suficient de bine. Problema 

calității este so
luționată aici prin 
ținerea evidenței 
unui plan de con
trol. Pe baza lui, 
fiecare parchet 
este vizitat de 
2—3 ori pe lună 
de către un ingi
ner din întreprin
dere. Ajung aces
te măsuri ? Tov. 
director afirmă că 
da. Curios punct 
de vederel O altă 
curiozitate constă 
în obiceiul împă- 
mînteniț aici de 
a expedia benefi
ciarilor produse 
necomandate, de 
care nu au ne
voie.

— Este adevă
rat, sînt cazuri In 
care noi forțăm 
expedierea unor

mărfuri care nu ne-au fost coman
date, ne-a spus tov. director. De cu- 
rînd, am expediat la C.I.L. Rîmnicu- 
Vîlcea lobde PAL de anin, deși ei 
ne-au solicitat esență de plop. Be
neficiarii sînt, oricum, prea rigizi în 
pretențiile pe care le emit. Ei au 
refuzat acest transport și neînțelege
rea a ajuns la nivelul ministerului, 
care întîrzie soluționarea ei.

încunoștințat de gravele neajun
suri care stăruie la această între
prindere, forul de resort, adică 
Trustul de exploatare, transport și 
industrializare a lemnului Pitești, a 
trimis reprezentanți la Tîrgoviște 
pentru a analiza situația creată și a 
lua măsurile care se impun. Din pă
cate, analiza întocmită este străbă
tută de o puternică notă de forma
lism ; din capul locului, s-au luat de 
bune toate concluziile și sugestiile 
propuse de director și de comitetul 
de direcție al întreprinderii fores
tiere Tîrgoviște.

De mult nu ne-a fost dat să avem 
de-a face cu o situație economică atît 
de defectuoasă ca a întreprinderii 
din Tîrgoviște. Spațiul nu ne 
permite să înfățișăm toate nea
junsurile care se mențin la a- 
ceastă întreprindere. Directorul to
lerează furtul și daunele aduse sta
tului, ignoră adesea rigorile discipli
nei contractuale, admite pierderile șl 
nimeni nu-1 trage la răspundere. Ori
cine își poate face o părere — din 
desfășurarea investigațiilor anchetei 
— asupra modului tendențios în care 
acest director a căutat să explice 
neajunsurile existente în întreprinde
re — care s-au agravat în ultimele 
luni, dar asupra cărora interlocutorul 
„ne-a rugat" să nu insistăm. Cînd vor 
pune lucrurile la punct în această în
treprindere, Ministerul Economiei 
Forestiere și organele de partid lo
cale vor avea, desigur, grijă ca 
cei vinovați să fie trași la 
răspundere și să plătească pagubele 
provocate statului, de la director, la 
toate celelalte trepte ierarhice.

Ing. Cristian ANTONESCU

Punct de reper-FERMELE MODEL
Numai faptul că la aduna

rea generală a salariaților în
treprinderii agricole de stat 
Codlea au luat cuvîntul circa 
25 de vorbitori ar fi poate în
deajuns de edificator pentru a 
demonstra interesul pe care 
problemele supuse dezbaterii 
l-au stîrnit în rîndul colecti
vului de aici. Se poate aprecia 
că atît darea de seamă pre
zentată de ing. Ion Macrea, di
rectorul I.A.S., cît și discuții
le, s-au caracterizat printr-un 
înalt spirit critic și autocritic, 
prin exigență și înaltă respon
sabilitate pentru perfecționarea 
continuă a activității întreprin
derii, în vederea obținerii u- 
nor producții sporite și ieftine.

întreprinderea agricolă de 
stat Codlea este o unitate frun
tașă în cadrul trustului zonal 
I.A.S. Brașov. Producțiile rea
lizate la unele culturi, ca de 
exemplu, grîu, ca și nivelul de 
rentabilizare înalt, o situează 
pe unul din primele locuri. 
Adunarea generală a salaria
ților a făcut o analiză apro
fundată a neajunsurilor și 
greutăților care mai persistă în 
activitatea unor ferme și sec
toare, a căilor și măsurilor ce 
se impun luate în scopul va
lorificării mai intense a rezer
velor interne.

Referindu-se la aceste re
zerve, Gheorghe Oargă, tracto
rist, loan Roman, șeful fermei 
nr. 4, Ilie Adam, secretarul 
organizației de partid, și alți 
vorbitori au arătat cu exem
ple concrete că ferme cu po
sibilități similare au obținut

atît în 1968, cît și în acest an 
rezultate mult diferite. Astfel, 
în timp ce ferma Codlea a re
coltat de pe întreaga suprafață 
cultivată cu grîu, în medie, 
peste 4 000 kg la hectar, fer
ma nr. 6, care dispune de 
condiții asemănătoare, a obți
nut abia 2 211 kg. Aceasta de
notă largile posibilități de care 
dispun unele ferme.

— Obținerea unei producții 
de numai 2 211 kg grîu la hec
tar, a spus loan Abri, șeful fer
mei nr. 6, se explică prin ne- 
respectarea unor reguli agro
tehnice elementare. După cum

la producția de lapte, mai 
mulți vorbitori printre care 
medicii veterinari Vasile Baicu 
și Cornel Neagoe, mulgătoarea 
Nastasia Havriș, inginerul 
Gheorghe Buda, economistul 
Virgil Vasiliu, mulgătorul 
Gheorghe Chiuaru și alții s-au 
oprit asupra unor neajunsuri 
câre persistă de mai multă 
vreme în acest sector, cum ar 
fi slaba organizare a muncii și 
îndeosebi lipsa disciplinei în 
muncă.

Unele din aceste neajunsuri 
— a arătat Hans Aescht, șeful 
fermei nr. 2. sînt urmarea

ia Întreprinderea agricolă de stat codlea

se știe, circa jumătate din su
prafața cultivată cu grîu anul 
trecut a fost însămînțată tot 
după grîu ; restul s-a însămîn- 
țat tîrziu, ca urmare a nere- 
coltării la timp a culturilor de 
toamnă. Deoarece același peri
col ne pîndește și în acest an, 
se impune să fie luate măsuri 
grabnice tn vederea eliberării 
terenului și pregătirii unui bun 
pat germinativ.

Rezerve nu mai puțin impor
tante există și în ce privește 
creșterea producției zootehnice, 
sector care deține o mare pon- li
dere în cadrul I.A.S. După ce 
a scos în evidență faptul că 
unele ferme se găsesc sub plan

lipsei de preocupare din par
tea organizațiilor de partid, 
sindicale și a șefilor de fermă 
pentru educarea acestora. Dar 
lipsa unor mulgători este și 
consecința neasigurării unor 
condiții de cazare. Această 
problemă vitală este subapre
ciată chiar mai de sus : trust 
și departament. Iată un exem
plu concludent. Recent a sosit 
în fermă o comisie care a 
studiat condițiile privind dez
voltarea capacității de cazare 
pentru animale. Dar pentru 
oameni ce se prevede ? — l-am 
întrebat. Tovarășii au ridicat 
din umeri.. Mă întreb : oare

animalele se îngrijesc și se 
mulg singure ?

Ing. Traian Corduban, di
rectorul trustului zonal Bra
șov, a apreciat că există con
diții ca în următorii doi-trei 
ani producția de lapte să 
crească cu circa 20—25 la sută, 
producția de lînă să ajungă 
de la 2,800 kg la 4 kg. Aceasta 
presupune o preocupare- per
manentă din partea șefilor de 
fermă, a întregului colectiv, 
pentru organizarea temeinică a 
lucrului, pentru o folosire mai 
rațională a bazei tehnico-ma- 
teriale, pentru efectuarea în
tregului complex de lucrări 
agricole.

In încheiere a luat cuvîntul 
tov. Gheorghe Matei, secretar 
al Comitetului județean de 
partid Brașov, care a jalonat 
cîteva din sarcinile urgente 
ce stau în fața lucrătorilor 
din agricultură, subliniind ne
cesitatea de a se lua măsuri 
grabnice în vederea strîngeril 
recoltei, a efectuării arături
lor de toamnă și însămînță- 
rilor, a sporirii producției de 
lapte, a generalizării expe
rienței înaintate.

Adunarea generală a sala
riaților de la întreprinderea 
agricolă de stat Codlea a a- 
probat Informarea și planul de 
măsuri privind realizarea 
planului pe acest an. ca și 
cifrele de plan pe 1970.

H ® B

N. MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

Filtre de presiune, 
superf iltre aspiratoare

întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț — specializată și în direcția producerii 
unor utilaje necesare desfășurării optime a pro
cesului de fabricație din industria alimentară — 
realizează FILTRE DE PRESIUNE pentru filtrarea 
aerului la instalațiile de aspirație și transport 
pneumatic în mari silozuri de cereale și de făi
nă, la fabrici de pîlne. Cele 4 tipuri de 
[iltre de presiune ce se execută aici se 
deosebesc după numărul de burdufuri — 
48, 80, 168, 240. La cererea beneficiarului, in
teriorul carcasei poate fi compartimentat, numă
rul celulelor și pozițiilor stabilindu-se, de aseme
nea, de solicitant.

SUPERFILTRUL ASPIRATOR, cu suprafața de 
filtrare de la 25 mp la 75 mp — produs de ace
eași întreprindere — este utilizat cu succes la 
filtrarea prafului din aer la instalațiile de aspi
rație, aerare și transport pneumatic în mori, silo- 
«uri, magazii de făină sau fabrici de pîine.

Anul acesta, în multe unități a- 
gricole. recolta de grîu a fost dimi
nuată deoarece s-au folosit semințe 
cu valoare biologică scăzută, n-au 
fost condiționate și tratate cores
punzător Deși s-a atras atenția spe
cialiștilor că sînt răspunzători de 
calitatea semințelor care se pun 
în pămînt, continuă să se ma
nifeste serioase neajunsuri și ne
glijențe în acea'stă privință. Iată 
care este situația din acest punct de 
vedere în județul Suceava. Pînă în 
ziua de 16 septembrie, de pildă, 
cooperativele din Bilca, Frătăuții 
Vechi, Măneuți, Slminicea și altele, 
nici nu trimiseseră la laborator pro
bele de sămînță pentru analiză. De 
altfel, din cauză că unii specialiști 
și cadre de conducere din coopera
tivele agricole din județul Suceava 
nu privesc cu toată răspunderea 
problema condiționării cu grijă a 
semințelor, au fost respinse datorită 
Impurităților probe care însumează 
3 314 tone griu — secară, adică peste 
50 la sută din probele primite pînă 
acum la laborator. Iată de ce în 
cooperative agricole ca cele din 
Dolhești, Hăncești, Satu Mare și 
altele, în prezent trebuie trecut la 
condiționarea griului, ceea ce presu
pune alte zile-muncă cheltuite fără 
rost, reținerea oamenilor de la alte

lucrări importante de sezon și, bine
înțeles, duce la întîrzierea însămîn- 
țării griului.

Unele consilii de conducere și spe
cialiști din cooperativele agricole, 
dînd dovadă de totală lipsă de răs
pundere, au hotărît să se folosească 
semințe așa cum au rezultat la re
coltare. Este de neînțeles, de pildă, 
de ce specialiștii de la Direcția a- 
gricolă județeană care, deși stau

nu putea fi sesizată din scripte, în 
care unii specialiști s-au cam în
glodat, ea se putea constata la fața 
locului, pe teren. Dar ca să se facă 
acest lucru era necesar ca cineva 
să controleze pe cîmp și nu la sediu 
ce și cum se însămînțează.

Asemenea aspecte se întîlnesc și 
tn județul Bacău. La Săndulenl 
bunăoară, cooperatorii au însămîn- 
țat secara înainte ca buletinele de

Calitatea semințelor
toată ziua cu situațiile operative tn 
față, nu se sesizează de unele prac
tici inadmisibile, de cifrele contra
dictorii care le sînt comunicate de 
către unități. Oare tovarășii din ca
drul Direcției agricole nu și-au pus 
întrebarea cu ce a însămînțat coo
perativa agricolă din Bălcăuți cele 
135 ha cînd probele pentru cele 170 
tone sămînță de grîu și secară au 
fost respinse în întregime datorită 
impurităților și lipsei puterii de 
germinație 1 Dacă această situație

analiză să sosească de la laboratorul 
pentru controlul semințelor. Ca ur
mare. ei n-au avut de unde ști că 
sămînță pe care au pus-o în pămînt 
are o putere de germinație de nu
mai 49 la sută De asemenea, la 
Brătila. Helegiu, Măgura, s-a con
statat, abia acum, în ajunul tnsă- 
mînțărilor, că sămînță este de cali
tate necorespunzătoare, iar la Se- 
cuieni, Izvorul Berbeciului. Odobești 
și In multe alte unități, sămînță nu

a fost încă selecționată. Dar, deși 
se cunosc asemenea defecțiuni, atît 
la direcția agricolă, cît și la UJCAP 
domnește o acalmie condamnabilă. A 
neglija calitatea, seminței care se in
troduce în pămînt înseamnă că de la 
început se pune sub semnul între
bării nivelul producției din anul 
viitor.

De aci și concluzia care se des
prinde ca specialiștii de la direcțiile 
agricole, cei de la uniunile coope
ratiste și de la organele centrale, 
trimiși pe teren, să bage mîna în 
sac. să vadă ce este în cutia semă
nătorii, să studieze buletinele de 
analiză pentru a se convinge dacă 
sămînță corespunde din punct de 
vedere calitativ, dacă a fost tra
tată cu grijă Și chiar ar trebui să 
se consemneze în procesele verbale 
care se întocmesc la încheierea se
mănatului cine a controlat ce s-a 
semănat. In acest fel, reprezentanții 
organelor județene, alături de spe
cialistul din unitatea respectivă vor 
putea fi trași la răspundere dacă la 
anul se va constata o densitate ne
corespunzătoare a culturii, existența 
buruienilor sau atacul de mălură. 
în concluzie, organele agricole, spe
cialiștii din unități să acorde cea 
mai mare atenție asigurării semin
țelor și calității lor, aceasta consti
tuind un factor hotărîtor pentru ni
velul viitoarei recolte.

sesizărilor

© Metamorfoză
nedorită

©Buturuga mică...

® Sarabanda

Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini are și calitatea de 
a coordona importul la 
toate sortimentele de 
hirtie electroizolantă. 

urmare, Comitetul 
Stat al Planificării 
fixat in acest sens 
plan de aprovizio-

Ca 
de 
l-a 
un 
nare. Ministerul a o- 
biectat : planul nu este 
realizabil.
Insistat. A 
ministerul, 
este vorba 
țeală. Cele 
te sesizări 
14 mai a.c. 
gust a.c. Toate au ră
mas undeva, înmor- 
mintate, fără răspuns.

C.S.P.-ul a 
insistat ți 
spunind că 
de o gre- 
mai recen- 
stnt datat* 
ți 27 au-

Sesizărilor în scris li sa 
adaugă cele verbale, 
înfățișate, din două in 
două săptămâni, De
partamentului de a- 
provizionare tehnico- 
materială, in ședințele 
pe care acesta le are 
cu delegații ministere
lor. In zadar, insă. U- 
neori, se avansează 
promisiuni. Cu promi
siuni nu se poate în
deplini planul. Nu în- 
timplător, deci, acum 

’ in pragul trimestrului
IV, F.C.M.E. București 
Își vede periclitată rea
lizarea a 630 km cabluri 
telefonice, din cauza 
lipsei hârtiei electro- 
izolante.

In realizarea planu
lui numeric „de capete 
de animale" direcția a- 
gricolă Alba dovedește 
o deosebită fermitate. 
Pină aci, toate bune. 
Numai că pentru a 
putea raporta „capetele 
la fix" se face abstrac
ție de cerința elemen
tară de a obține de la 
fiecare vacă cit de cit 
lapte, și desigur viței. 
La cooperativa agri
colă Vinerea, din 175 
vaci numai 82 sînt. cu 
lapte. Dintre celelalte, 
unele și-au pierdut 
dinții de bătrînețe ți 
n-au fătat de cite 2—3 
ani. De ce nu sînt

Cu mai puțin de trei 
lei poți cumpăra, in 
tren, o delicioasă o- 
ranjadă. Atît costă și o 
piesă măruntă, dar in
dispensabilă unei cla- 
pete de amestec. Ce 
este clapeta de ames
tec 7 Un dispozitiv in 
valoare de circa 2 000 
lei, care intră in con
strucția unui vagon de 
călători. Dispozitivul se 
fabrica, pînă anul tre
cut, la întreprinderea 
„Electrotehnica" din 
Capitală. Spunem ,,se 
fabrica" pentru că între 
timp întreprinderea de 
comerț exterior, care 
avea sarcina să impor
te piesele mărunte de

Cind un om nu se 
ține de cuvint, i se 
spune : mincinosule ! 
Dar cind este vorba de 
o întreprindere ? Să 
vedem, mai înainte, 
cum stau lucrurile. Ac
tivitatea întreprinderii 
de construcții trans- 
porturi-Craiova (din 
subordinea Ministeru
lui Transporturilor) 
trebuia să se soldeze 
in acest an cu un be
neficiu de 531'000 lei. 
Pină la această oră, re
zultatul efectiv este o... 
pierdere de 469 000 lei. 
Deci, un deficit net to
tal de un milion lei. 
Justificări există, nu-i 
vorbă ! Printre ele, 
vremea nefavorabilă 
din prima parte a a- 
nului, cind nu s-a pu- 
tut îndeplini integral 
planul de producție. 
Iată, insă, că in luna 
iulie planul de pro
ducție a fost depășit 
cu peste 75 la sută, iar 
in august s-a realizat

9 ***

schimbate 7 „Nu ne-au 
lăsat organele agricole 
județene — spune to
varășul Ștefan Simu, 
președintele cooperati
vei. Acum am inceput 
să înlocuim vacile bă- 
trine".

Este bine că „a în
ceput", dar cu greu 
vor fi înlocuite 93 de 
vaci intr-un singur an, 
deoarece nimeni nu s-a 
gindit să crească vițele 
ca să ajungă vaci ve
ritabile care să dea 
viței și lapte, nu să 
acopere numai rubrica 
„capete" in rapoarte 
și referate.

care am amintit la în
ceput, a schimbat 
furnizorul cu altul. 
Dar atît de bine s-a 
orientat, că nici pină 
acum la „Electrotehni
ca" nu a sosit vreo 
piesă componentă a 
clapetei. Ca urmare, nu 
se pot fabrica nici cla- 
petele. $i sint greutăți 
și cu fabricarea vagoa
nelor. Probabil că cei 
de la întreprinderea de 
comerț exterior vor să 
vadă cu tot dinadinsul 
dacă se poate ca 3 lei 
să concure cu valoa
rea unui vagon. Ca-n 
proverbul cu buturuga 
mică I

o producție suplimen
tară in valoare de 13 
milioane lei. Noua si
tuație ridică cel puțin 
două semne de între
bare : primul vizează 
modul de fundamenta
re — sau, mai bine zis, 
de nefundamentare — 
a planului de producție 
pe luni. Al doilea se 
referă la stadiul recu
perării pierderilor fi
nanciare. De ce nu s-a 
lichidat deficitul? Pen
tru că la „materiale", 
deși se credea că s-au 
obținut economii, rea
litatea a arătat că a- 
cestea sînt fictive. O 
înregistrare contabilă 
eronată camufla, de 
fapt, o pierdere.

Factorii de conduce
re din întreprindere au 
indus in eroare de 
două ori. Cînd au folo
sit toamna „justificări 
de primăvară" și 
cind au mușamalizat 
— prin operații conta
bile — pierderile.



PAGINA 4 SClNTElA — slmbăfă 20 septembrie 1969

SCRISUL NOSTRU
la nivelul maturizării

cinema La aniversarea

socialiste a țării!
o My fair lady s PATRIA —
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
q 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 ; 
21,15, STADIONUL DINAMO —

unui remarcabil Programul I

NICOLAE DRAGOȘ : Prima în
trebare pe care dorim să v-o adre
săm are, ca și in interviurile noas
tre de pînă acum, un caracter bi- 
lanțier: Care sint, după opinia 
dumneavoastră, trăsăturile defini
torii ale literaturii acestui sfert de 
veac ?
NICOLAE VELEA : Cred că 

se cere numit mai întîi efor
tul spre situarea In contemporanei
tate, spre linearitate, spre expunerea 
deschisă și decisă. în speță, ca să mă 
situez pe teritoriul creației mele, ță
ranul devine un erou care nu se mai 
ascunde nici în pădure, nici de el în
suși ca să-și protejeze zonele de 
umanitate. Deci, cred că una din 
trăsăturile definitorii, în ciuda plura
lității de formule, este această des
chidere spre simplitate și comunicare 
prin expresie directă, limpede. O 
anume stăpinire a simțului istoric, 
a perspectivei care conferă o durabi
litate a mișcărilor intime sau exte
rioare în dialogul exact cu timpul, 
„un fel de proprietate a timpului".

Chiar reluările și transcrierile u- 
nor realități precedente anilor de 
restructurări socialiste (mă gîndesc la 
„Bietul loanide", „Moromeții" și al
tele) beneficiază de o tratare ine
dită în raport cu cărți mai vechi, 
de un unghi inedit de abordare, da
torate unei cuprinderi mai largi.

Cărțile ale căror subiecte sînt si
tuate în contemporaneitate, consem- 
nînd mersul ascendent al realități
lor socialiste, nici n-ar fi fost posi
bile în afara unor date sociale, care 
au dus la mutații fundamentale In 
structura socială, cu implicații de o 
transparență obligatorie.

N. D.: Multe replici din schițele 
ți nuvelele ce le-ați publicat sur
prind prin autenticitatea lor...
N. V.: Sînt replici, gesturi Infi

nite în viață care se statornicesc, au 
semnificații, și care-și caută aproape 
nemilos încetățenirea în pagină, în 
construcție epică. Pentru că gesturile, 
faptele infinite iscă din parte-mi o 
atitudine, mă obligă la descifrări de 
semnificații, la o atitudine genera
lizatoare.

Mă urmărește, nu o dată, cu insis
tență, o situație văzută Intr-un loo 
sau altul, un anume fapt de viață. 
Dar pînă la traducerea, la semnifi
carea lui, la rostogolirea prin emo
ții durează adesea timp îndelungat. 
El devine literatură cind se aș
terne aproape de la sine, necesar, 
pe hîrtie, cer!ndu-și legitim dreptul 
la existența artistică. Pentru că, 
orice s-ar spune, scriem dintr-o obli
gație firească, dintr-un prea plin de 
acumulări, din sentimentul răspun
derii.

Mă străduiesc, pe măsura pu
terii mele, să înregistrez și să fac 
comunicabilă realitatea, prospețimea 
unor fapte ale vieții noastre.

N. D. s Lectura lucrărilor publi
cate In volume sau in reviste Imf 
lasă impresia unor succesive decan
tări, a unor sintetizări făcute cu or
goliu de artizan, a unui echilibru 
lucid al mijloacelor folosite...
N. V. : Da, am, dacă nu o spaimă, 

6 grijă permanentă de a nu 
spune totul pînă la capăt, de 
a pune punct acolo unde se ter
mină emoția sau ideea, de a lăsa 
prelungirea și colaborarea citito
rului cu mine însumi, cu regăsirile 
lui în situațiile, replicile, bucuriile 
sau sfîșierile personajelor mele. Ple
dez pentru rigoare, măsură, pentru 
prelungirea, îmbogățirea și consem
narea sensurilor unei cărți dincolo 
de coperta ei.

N. D. : Adesea, în proza publicată 
se pot desluși pregnante sensuri e- 
tice. Vă considerați un moralist ? 
N. V. t Poposind asupra sensurilor 

Incluse în nuvela „In treacăt", de 
pildă, mă gîndeso că dincolo de na
rațiunea propriu-zisă este mereu 
prezent un subtext al el, un al doi
lea plan care secundează îndeaproa
pe. Există un sens moral, etic al 
prozei pe care o scriu. Proza mea 
este, cred, o proză polemică, prin 
care urmăresc cu insistență reliefa
rea unei atitudini, nu neapărat con
ținută în text, dar cerută de tonul 
său, implicată, nădăjduiesc, de sen
surile ei, încorporată convingător în 
desfășurarea narațiunii. Firește, nu 
intenționez teze didactice, morali
zatoare (cusute cu ață ’ albă), ci mă 
străduiesc să conving și să respect 
pulsul vieții, al realului, pe care îl 
simt contemplînd și asimilînd viața, 
și încero să subjug și să surprind 
cititorul prin ceea ce m-am lăsat eu 
singur subjugat și copleșit cercetînd 
viața.

Sensul 
condiție 
tență a 
obligație

Interviu cu prozatorul 
Nicolae VELEA

că, să înțeleagă totul, să respingă 
ce nu Ii este organic. Autodesâvîrși- 
rea înseamnă respingere și accep
tare, potrivire la structura intimă, la 
datele fundamentale pe care le ai, 
pentru că așa cum există boli și exis
tă bolnavi, așa există și întîmplări și 
trăiri care ți se potrivesc sau nu. 
Cred că un om devine format atunci 
cînd a ales, traversînd viața și In- 
tîmplările pe care i le-a trimis, ceea 
ce e propriu spiritului specific. De 
aici Încolo începe personalitatea.

N. D. : Acceptați ideea unui „mo
del" literar, a influenței unui înain
taș sau unor înaintași asupra crea
ției ? Ce rol acordați culturii in •- 
voluția scriitoricească ?
N. V. : Sînt printre scriitorii care au 

respect față de literatură și de real. 
Nu mă interesează lecturile unui scri
itor decît cele care nu sînt depășite 
de datele realului sau încadrate acolo 
șl transcrise. Fiecare, cînd ne-am așe
zat Ia masa de scris, am avut modele. 
Ele există de cînd există hîrtia sau 
un șevalet alb tn fața unui om. în 
afara modelului patronard, a mode
lului care e viața, vine sîcîitor și cel 
care se numeșto model artistic, așe- 
zîndu-și personalitatea. Cred, așa 
cum s-a mai spus, că talentul și forța 
creației încep in momentul cind 
printr-un accident sau uitare H uiți, 
îi trădezi pe meșteri, de la care ai 
învățat multe, adică nu mai repro
duci exact, te definești pe tine însuți, 
recreînd viața. De aici începi să e- 
xiști ca individualitate artistică. In 
ceea ce privește cultura scriitorului, 
voi afirma că socotesc posibilă și 
necesară în evoluția unui scriitor 
tradiția culturală. N-am nici orgoliul, 
nici vanitatea de a-mi refuza influen
țe, dar — sper — influențe asimilate 
creator 1 Orice scriitor care vrea să 
însemne și să însemneze ceva, nu se 
poate să nu se înscrie, dezvoltînd-o, 
în linia unei tradiții culturale pro
gresiste. Un artist cars năzuiește să 
se integreze unei tradiții tre
buie neapărat să cunoască șl să 
sensibilizeze viața, aspirațiile, rea
litățile poporului său. De la o 
poartă încrustată dintr-o zonă fol
clorică pină la eposul sadovenian, 
pînă la găsirea în ochii Vitoriei Li
pan a prelungirii Ceahlăului, și pînă 
la replica lucidă, gravă a lui Camil 
Petrescu, care tale prin durerea cu
noașterii, se împlinește tradiția noas
tră culturală. Tradiția se cere respec
tată și continuată.

N. D. : Există, ați remarcat, un 
moment de afirmare a romanului. 
Intenționați să vă îndreptați spre a- 
cest gen ?
N. V. : Nu, pentru că socotesc con

diția nuvelei și povestirii durabilă, 
iar structurii mele intime scriitori
cești. acestea ii sînt convenabile. 
Visul meu artistic nu depășește 120 
pagini de carte pentru că nu trebuie 
să uităm că nuvela românească mo
dernă a țîșnit printr-o capodoperă. 
Mă refer, desigur, la „Alexandru Lă- 
pușneanu" a lui Costache Negruzzi.

N. D. : Considerentele dv. cred că 
aduc o doză de adevăr numai 
privite din perspectiva creației pe 
care o promovați.
N. V. : Niciodată n-am obsesia lu

crurilor spuse din nou. Ceea ce mă 
urmărește este formularea inedită — 
dacă vreți un „fel de proze pe 
rime date" cărora vreau să le dau 
noutate. Aceasta în ceea ce privește 
ideile... Temele pot fi vechi. Nouta
tea lor depinde de autorul care se 
încumetă să le rostească iarăși cu 
cuvîntul scris.

N. D.: Ce înțelegeți prin teme 
vechi ?
N. V. : De fapt este o aproximație a 

exprimării. Pentru că o dată cu Bu- 
dai-Deleanu mă plîng de „neajunge
rea cuvintelor". Nu e de fapt vorba

de teme, ci de niște motive care stră
bat existențe, vremuri. Noutatea pe 
care o au ele e a contextului social 
nou, în care munca, dragostea, naște
rea, moartea, etc. capătă semnificații 
și implicări noi. Ceea ce se modifică 
sînt distanțarea și unghiul nou din ca
re le contemplăm și încorporăm în 
creație. Viața nu poate fi limitată în 
mod fatal la o singură dimensiune. 
Revărsările largi ale vieții nu pot fi 
reduse la o dimensiune dată a liniștii, 
optimismului, tragicului, comicului, 
dramaticului.

N. D. : In ce raporturi vă consi
derați a fi cu anumite tendințe vi
zibile in proza mai tinerilor dum
neavoastră confrați 1
N. V. : Nu-mi place, de pildă, mer

sul unora în rînd cu prejudecățile es
teticii literare care își apretează emo
țiile și le provoacă, chiar falsificîrț- 
du-se, în ritmul gulerelori artistice 
la modă. Soluția este să „nu al 
ochiul ațipit și mîna amorțită", a- 
dică să ai o prospețime neistovită, o 
transparență a perceperii.

N. D. : Ce loc acordați personaju
lui In „țesătura" prozei ?
N. V. : N-am un personaj unic, ci 

toate personajele cărții alcătuiesc unul 
singur, viața. Fără să fiu sedus de 
„disoluția personajului", ci dimpotri
vă. Poate personajele cărților mele nu 
pot fi investite cu aura de eroi (iar 
neajungerea cuvintelor). Pentru mine 
un erou de literatură este un perso
naj cu biografie încheiată, monumen
tal, care o dată făcut și săpat în mar
mură își părăsește creatorul. Din a- 
cest punct de vedere, personajele căr
ților mele sînt niște eroi în devenire: 
pot să le iau de mină din nou și să 
le plimb în alte împrejurări, închipui
te de mine numai pentru ei. Sigur 
că-mi visez o creionare durabilă și 
împlinită a unui personaj, a unui 
erou care să mă reprezinte, să poarte 
pe umerii și în locul Iui ceea ce eu 
am trăit, observat și gîndit.

N. D. : Se încearcă uneori să se 
echivaleze dificultatea receptării u- 
nui text literar, redactarea lui com
plicată, sinuoasă cu profunzimea, 
să se echivaleze accesibilitatea u- 
nei lucrări cu simplismul ei...
N. V. : E o dispută falsă. Opacita

tea nu este o condiție a textului bun, 
dimpotrivă.

N. D. : Ce considerați esențial In 
experiența de viață a scriitorului ?
N. V. : Esențial in experiența de 

viață este harul de a te emoționa, de 
a avea permanent puterea de a vedea 

■resiv, de a privi lucid 
epoca și societatea în

19.
© Omul care valora miliarde : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13; 15 ;
17 ; 19 ; 21, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT -
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 19.
o Un glonte pentru general i 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 20, ARENELE RO
MANE — 19,30, GRADINA AU
RORA — 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 continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
GRADINA DOINA — 19, GRA
DINA RAHOVA — 19,15.
O Ultima lună de toamnă : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21.
• Aventurierii : LUMINA —> 8,30—
16.15 în continuare.
e Vadul Iadului : LUMINA —
18.30 ; 20,45.
© Omul momentului : DOINA —
11 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA
— 9—16 tn continuare — 18.15 ;
20.30, ARTA — 9,30—15,30 In con
tinuare ; 18 ; 20,15.
© Cînd voi fi mort șl 
UNION — 14 ; 16,15 ; 20,45.
• Desene animate : UNION —
18.30,
0 Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Soarele vagabonzilor : GRIVIȚA
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GRĂDINA BUCEGI — 19,30, 
GRĂDINA ARTA — 19,30.
O Căsătorie din Interes : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20.
0 Tarzan, omul junglei i BUZEȘTI
— 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Sherlock Holmes : DACIA 
8,45—20,45 în continuare, 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vîrsta Ingrată : BUCEGI
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ;
MIORIȚA — 9.15—13,45 în
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artist mii itant
Sărbătorirea cente

narului nașterii lui 
Arthur Coulin consti
tuie un prilej bineve
nit de a insista asu
pra tendințelor de pă
trundere a artei în 
viața socială, manifes
tate la acest talentat 
și multilateral pictor, 
ca și la alți confrați 
din generația sa. Efor
turile lor converg cu 
hotărîre, creînd acea 
platformă de pe care 
au putut fi lansate, la 
Începutul secolului, ac
țiuni de mare impor
tanță pentru progresul 
culturii transilvănene, 
cum a fost — pentru 
a menționa numai 
una — înființarea în 
1904 a revistei brașo
vene „Die Karpathen", 
publicație orientată 
spre cunoașterea re
ciprocă și aprofunda
rea prieteniei dintre 
naționalități, spre pro
movarea în Transilva
nia a valorilor cultu
rii românești de din
coace de Carpați (Cou
lin a fost unul dintr» 
fondatorii și colabora
torii cei mai asidui 
acestei reviste).

Coulin s-a născut 
20 septembrie 1869

Din cauza lipsurilor 
materiale, Coulin, care 
își pierduse tatăl la 
virsta de 11 ani, a fost 
silit să-și întrerupă 
studiile sistematice, nu 
Înainte de a-și ti 
Însușit de la profeso
rii vremii un temeinia 
meșteșug.

La Budapesta, unde 
își asigură prin mun
că existența și își con
tinuă pe cont propriu

etic al creației este, cred, o 
de permanență, de exis- 
creației. A fi etic este o 

__ în condițiile noi sociale pe 
care le trăim, pentru că ritmul acce
lerat, uluitor al modificărilor în te
ritoriile conștiinței obligă, socotesc 
eu, mai ales Ia o privire pătrunză
toare, Ia o scormonire în sensurile 
vieții, la o subordonare a anecdo
ticii ideilor pe care vrei să le co
munici.

N. D. : Vă însoțește, cînd scrieți, 
imaginea unui cititor ipotetic ?
N. V. : încerc un dialog permanent, 

uluitor chiar cu cititorul. Fără eufe
misme, am groază că, la rîndul cu
tare sau la o anume notație ' care 
devine uneori lăbărțată, cititorul mă 
poate părăsi, nu mă urmărește. Tre
buie neapărat să-1 surprind, să-l in
teresez, să mi-1 alătur, să-1 oblig 
să-mi urmărească intențiile, ce 
vreau să-i comunic. Cititorul este 
marele personaj nescris care trebuie 
să scrie el insuși tot ce este nespusul 
dintre coperți ț e un adversar ne
cesar cînd scrii, trebuie să-ți devină 
un prieten, un colaborator perma
nent și drept cînd te citește.

N. D. : Cum explicați acest res
pect pentru cititor ?
N. V. : Pentru că am fost eu cititor 

și continui să rămîn, pentru că sa
voarea lecturii de calitate îmi ră- 
mîne principala desfătare pe care o 
cunosc. Creația este nemiloasă. O- 
bligația scriitorului este să consem
ne. El nu mai are timp, timpul lui 
este îmbogățirea, înnobilarea tim
pului celorlalți.

N. D. : Cum credeți că se reali- 
tează personalitatea unui scriitor ? 
Ce legi și criterii ar putea guverna 
acest proces delicat ?
N. V. : într-o dimineață nu te tre

zești cu gindul unei autodesăvîrșirl. 
Scriitorul trebuie să vrea să cunoas-

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor.
17.50 — Campionatele europene

de atletism : 100 m gar
duri finală, prăjină, cio
can, 1500 m femei finală, 
200 m bărbați finală, 110 m 
garduri finală (transmi
siune directă de la Atena).

18,45 — La volan — emisiune pen
tru automobiliști.

18,55 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Campionatele europene de

atletism : 4X100 m femei, 
1500 m bărbați finală, 
4X100 m bărbați, 4X400 m 
femei, 4X400 m bărbați. 
Transmisiune directă de 
la Atena.

20.30 — Teleenciclopedla.
21.30 — Monografii contemporane i

„Pădurile orizontale".
21.50 — Poezii pe... portativ — e-

mislune de muzică ușoară.
22,15 — Telejurnalul de noapte și 

buletinul meteorologic.
22.30 — Film serial „Răzbună

torii". Episodul „Suferin
țele sărmanului George".

23,20 — Program de romanțe. In
terpretează : Olga Stfi- 
nescu și Alexandru Boje- 
nescu. Acompaniază orches
tra condusă de Nicu Stă- 
nescu.

23.30 — închiderea emisiunii.

Programul II.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Campionatele europene

de atletism.
20.30 — Recitalul de «tmbătfi

seara : Soprana Aneta 
Pavalache, solistă a Ope
rei de stat din Iași.

20.50 —Roman foileton „Lunga
vară fierbinte".

21,40 — Cintă Doina Badea.
21.50 — închiderea emisiunii.

cială — activitate 
pentru care a fost 
denumit „sufletul miș
cării de înnoire și 
culturalizare" din acel 
timp. A părăsit Bra
șovul din nou în anul 
1908, cînd va pleca 
împreună cu Smigel
schi tn Italia, amîndoi 
fiind deținători ai 
„Premiului Romei" din 
acel an. în acest ră
gaz pictura lui Arthur 
Coulin atinge acea bo
găție picturală și 
liniște contemplati
vă, acea descleștare 
și transparență care 
constituie farmecul lu
crărilor sale de ma
turitate. Pictorul avea 
să se stingă prematur 
în anul 1912.

Opera lăsată de el 
e demnă de toată a- 
tenția, atît din punct 
de vedere al realiză
rii artistice, cît și ca 
punct de răspîntie în 
evoluția artei plastice 
transilvănene. în ate
lierul pe care Coulin 
îl împărțea cu Fried
rich Miess la Brașov, 
tn primul deceniu al 
secolului nostru. înce
puseră să se strîngă, ca 
odinioară în cel de la 
Sibiu al lui ,Carl 
Dorschlag, reprezen
tanții unei noi gene
rații de pictori, prin
tre care Mattis- 
Teutsch și Hans Eder, 
două dintre persona
litățile de frunte ale 
artei noastre.

Elisabeta AXMANN

/

jalona munca șl viața noastră în 
ce vin, vor da noi dimensiuni

al

teatre

la 13 septembrie 1968, deci 
un an, la M.I.C.M., cu partici- 

reprezentanțilo-r autorizați ai

zguduitor, expi 
și responsabil 
care trăiești.

N. D. : Ați urmărit, desigur, îm
preună cu țara întreagă, lucrările 
Congresului al X-lea al partidu
lui. Cum ați primit ca scriitor și 
cetățean acest eveniment ?
N. V. : Am trăit cu emoție 

două evenimente marcante care în- 
tr-un fel îi sporesc anului 1969 di
mensiunea tn timp: Congresul al 
X-lea al partidului, ale cărui hotărîri 
vor j ‘ ‘ '
anii ce vin, vor da noi dimensiuni 
construcției socialiste la care sîntem 
angajați cu toții, și aniversarea unui 
sfert de veac de la insurecția din 
August 23. întreaga viață a poporu
lui nostru ne solicită să abordăm 
realitatea socială a patriei de pe o 
platformă superioară, dintr-o pers
pectivă mai largă, mai matură și 
mai cuprinzătoare, să surprindem 
tn scrierile noastre — așa cum 
ne adresa îndemnul de la tri
buna congresului secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — fenomenele sociale fun
damentale pe care România socialistă 
le-a trăit și Ie trăiește prin noi în
șine, pentru noi. Scriitorul are da
toria de a se situa pe această plat
formă înaltă a maturizării socialiste 
a țării și de a-i afla corespondentul 
artistic pe potrivă.

Nicolae DRAGOȘ

— 9 ; 
20,30, 

conti
nuare ; 16 ; 18.15 ; 20,30, GRĂDINA 
BUZEȘTI — 19,30.
O Tigrul : FLOREASCA — 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30.
© Fata din parc : DRUMUL SĂ
RII — 15.
© Comisarul X șl banda „Trei 
cîlnl verzi" : DRUMUL SĂRII —
17.30 ; 20, UNIREA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30.
© Creola, ochil-țl ard ca flacăra : 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină —
10.30, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19.
0 Străin în casă : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
O Profesioniștii i VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
<ț> Dragoste la Las Vegas : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
e Cavalerii aerului : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20, RAHOVA — 15,30 ; 18 ;

la 
la 

Sibiu, și-a făcut studi
ile la Graz și apoi la 
Miinchen, după ce 
primise în atelierul lui 
Dorschlag primele în
drumări și se legase 
tot aici prin prietenie 
și comunitate de idei 
cu pictorii Schullerns, 
Wellmann și Octavian 
Smigelschi.

studiile, Coulin reu
șește să atingă un ni
vel de maturitate ar
tistică care îi va des
chide drumul spre ob
ținerea unor burse de 
studiu tn tînăra, pe 
acea vreme, colonie 
artistică din Baia 
Mare, apoi tn Italia.

Stabilit tn 1901 la 
Brașov, pictorul va 
desfășura aici o foar
te fertilă activitate 
atît ca portretist, cit 
și ca publicist și con
ferențiar, intr-un cu- 
vînt, ca militant pen
tru promovarea bunu
lui gust și a culturii 
artistice In viața so

• Teatrul Mic din Moscova (în 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal) : Unchiul tău Mișa — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza

landra" — Sflntul Mitică Blaji
nii — 20.
• Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Cabarettislmo — 
20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30. 
(la grădina „Boema") : Nu te lăsa, 
Stroe I — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu- (la Sala Palatului) t Festi
val estival — 19,30.

n
i 
i 
i
i

ACTIVITATEA 
PIONIEREASCA 

In noul an școlar
In Capitală au început vineri — 

sub auspiciile Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și Ministe
rului învățămintului — lucrările u- 
nei consfătuiri la care participă șefii 
comisiilor de știință și tehnică din 
cadrul consiliilor județene ale orga
nizației pionierilor. In cadrul ei sînt 
dezbătute diferite modalități de or
ganizare și desfășurare a activități
lor tehnico-științifice în rîndul pio
nierilor și școlarilor.

In prima zi a lucrărilor au fost dis
cutate probleme privind eficiența 
cercurilor școlare pe obiecte — ma
tematică, limbă și literatură româ
nă, fizică, chimie, istorie, geografie, 
a ceicurilor tehnico-aplicative. In ve
derea cultivării aptitudinilor copiilor 
spre știință și tehnică, participanții 
la consfătuire au propus continuarea 
concursurilor școlare anuale pe spe- ( 
cialități, organizarea unor întîlniri ale 
oamenilor de știință din aceste do
menii cu purtătorii cravatelor purpu
rii, a unor vizite la mari obiective 
Industriale ți agricole. (Agerpres)

l> ^^3KteL
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Se primesc înscrieri 
la Școala tehnică 

de stenodactilografie 
din Craiova

La 25 septembrie va avea loc 
examenul de admitere la Școala 
tehnică de stenodactilografie din 
Craiova.

înscrierile se fac pînă la data 
de 23 septembrie, la sediul școlii 
din str. Caracal nr. 105 — pentru 
secțiile SECRETAR STENO
DACTILOGRAF — LIMBA RO
MÂNĂ — cu durata de 1 an de. 
școlarizare și SECRETAR STE-' 
NODACTILOGRAF IN LIMBI 
STRĂINE (franceză, germană) — 
cu durata de 2 ani de școlarizare.

Pentru cei interesați: telefonul 
2 0316 — de la secretariatul
școlii.

TRIBUTUL NEmCREDERII
In propriile puteri

Subliniind necesitatea ca potenția
lul nostru științific să fie orientat 
spre soluționarea problemelor legate 
nemijlocit de producția materială, 
Directivele Congresului al X-lea al 
partidului pun un accent deosebit pe 
accelerarea procesului de valorifi
care a rezultatelor cercetărilor pro
prii, domeniu în care persistă nume
roase deficiențe. Numai în 1968, ne- 
aplicarea integrală în producție a 
celor 296 teme de cercetare, selec
ționate pentru valorificare, a lipsit 
economia națională de un spor de 
producție de circa 600 milioane lei 
și de o reducere a eforturilor valu
tare cu aproape 100 milioane lei 
valută.

O deosebită importanță pentru mo
dernizarea industriei noastre pre
zintă introducerea pe scară largă a 
pieselor de aliaje dure din carburi 
metalice sinterizate, în special de 
wolfram, care-și găsesc întrebuința
rea pretutindeni unde sînt necesare 
materiale ce păstrează o duritate ri
dicată la temperaturi înalte, rezistă 
la abraziune și coroziune. Este vorba 
de astfel de ramuri-cheie cum sînt 
construcțiile de mașini, industriile 
chimică, minieră, metalurgică, petro
lieră etc.

Aces‘ea sînt motivele care i-au 
determinat pe cercetătorii de la In
stitutul de cercetări metalurgice 
(I.C.E.M.) să înceapă, cu cîțiva ani 
în urmă, investigațiile pentru elabo
rarea unei tehnologii de fabricație a 
pieselor dure din carburi metalice 
sinterizate. Rezultatele ? Iată ce ne-a 
spus ing. Radu L Slmion, cercetător 
științific principal în laboratorul de 
metalurgia pulberilor din I.C.E.M. 
care, împreună cu colectivul respec
tiv, studiază de mai mulți ani a- 
ceastă problemă :

— Tehnologia I.C.E.M. a fost veri
ficată pentru prima dată, In condiții

uzinale, tn 1964—1965, cînd s-a pus 
. tn funcțiune la „Industria Sîrmei", 

din Cîmpia Turzii, o linie tehnolo
gică pentru fabricarea filierelor de 
tras sîrmă și bare, cu o capacitate 
de 20 000 piese pe an. De asemenea, 
in 1966—1967, I.C.E.M. a pus în func
țiune o stație-pilot productivă, cu o 
capacitate anuală de circa 200 000 
plăcuțe pentru așchierea metalelor. 
Cele peste jumătate milion de plă
cuțe brazabile, cele aproximativ 
40 000 filiere și cele 2 500 plăcuțe 
amovibile, experimentate cu succes 
la „Tractorul" și Uzina de autoca
mioane din Brașov, combinatele si
derurgice de la Hunedoara și Reșița, 
Uzinele „23 August", „Republica" și 
Uzina de pompe din București 
etc., au constituit .„certificatul de 
naștere" al aliajelor DUROM . și au 
demonstrat viabilitatea tehnologiei 
elaborate de I.C.E.M.

Așadar, constatăm că
I.C.E.M. era experimentată încă 
1967, cu rezultate bune în fazele de 
laborator și pilot și chiar aplica
te în industrie. Trecerea la fabri
cația de serie, centralizată, părea 
deci o chestiune firească în confor
mitate cu indicațiile clare date de 
conducerea de partid și de stat în 
ceea ce privește aplicarea rezultate
lor obținute de inteligența proprie.

In realitate, însă, procesul de va
lorificare a cercetării proprii a in- 
tîmpinat o serie de rezistențe. Ast
fel, în același an 1967, s-a cerut de 
la mai multe firme din străinătate 
propuneri pentru licențe de fabrica
ție a acestor piese. Mai mult chiar, 
un număr de șase ingineri au fost 
trimiși peste hotare pentru a se 
convinge de gradul de tehnicitate a 
uzinelor ce prezentau propuneri de 
licență. De remarcat că nici unul 
din membrii delegației nu făcea

parte din colectivul care elaborase 
tehnologia românească,

I.C.E.M. și-a susținut, totuși, li
cența proprie, redactînd în acest sens 
oferta corespunzătoare. A urmat o 
perioadă de cîteva luni pînă ce 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini a fost convins să efectueze 
probe „oficiale" comparative,
plăcuțele produse peste hotare. Ca 
argumente s-au invocat: „lipsa de 
experiență" a I.C.E.M, (cu toate că,

cu

care, 
acum 
parea _ , __ ,
Ministerului Industriei Metalurgice, 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Ministerului Comerțului 
Exterior, a fost semnat un protocol 
interministerial, prin care s-au sta
bilit obligații precise.

Cercetările respective au fost de 
asemenea incluse în plinul de stat 
de valorificare în 1969, care pre
vede doi beneficiari : „Industria Sîr- 
mei“ din Cîmpia Turzii (I.S.C.T.) cu 
o nouă secție de fabricare a filiere
lor (pentru tras sîrmă și bare) și 
Uzina de mecanică fină din Bucu
rești (U.M.F.), care va construi o 
fabrică de plăcuțe dure pentru aș- 
chierea metalelor. Prima urma să 
fie pusă în funcțiune în trimestrul 
IV al acestui an, iar cea de-a doua 
să ajungă, într-o primă etapă, la o 
capacitate de producție de 33 tone în 
trimestrul IV al anului viitor.

PREȚIOASE CERCE

TĂRI IN DOMENIUL METALURGIEI

CONCLUZIILE UNEI

tehnologia 
din

ÎȘI AȘTEAPTĂ VALORIFICAREA

după cum am văzut, numeroase uzine 
mari din cadrul M.I.C.M. experimen
taseră sute de mii de piese fabricate 
în pilotul productiv de la I.C.E.M.) j 
insuficienta însușire a tehnologiei de 
fabricație a plăcuțelor amovibile (cu 
toate că la U.M.F.-București, pe 
mașini specializate din import, se 
fabricaseră sute de asemenea piese 
pentru C.S. Hunedoara) ; necunoaș
terea tehnologiei de fabricare a 
matrițelor din carburi pentru presa
rea pulberilor (deși un inginer și un 
tehnician de la uzina „Tractorul"- 
Brașov, unitate subordonată M.I.C.M., 
s-au specializat în Elveția, în acest 
scop).

Cînd, în sfîrșit, au avut loc expe
rimentările după tehnologia I.C.E.M., 
acestea au dat satisfacție. Drept

în urma măsurilor amintite, lucru
rile ar fi trebuit să meargă „ca pe 
roate". Dar obiecțiile formulate tn 
cursul acestei lungi — mult prea 
lungi — discuții au lăsat urme în 
mentalitatea unora dintre cei chemați 
să contribuie la asimilarea rapidă în 
producție a noilor materiale.

Urmele neîncrederii tn rezul
tatele cercetării proprii se concre
tizează in întîrzieri nejustificate la 
realizarea investițiilor. Interesîndu-ne 
de stadiul actual al lucrării, ing. I. 
Gligor ne-a relatat :

— Proiectul de execuție tehnolo
gică, documentația, construcția in
stalațiilor tehnologice și de deser
vire a halei, toate acestea revin 
IPROMET și ICEM. Noi, ca proiec
tant general, trebuie să facem co-

menzile pentru utilaj, să proiectăm 
rețelele și amplasarea halei pe te
ritoriul U.M.F. Din luna mai 1969 
am solicitat I.C.E.M. să încheie 
contract de colaborare, dar încă 
n-am primit răspuns, cu toate că 
cercetătorii sînt obligați să furni
zeze datele necesare.

Cînd i-am adus la cunoștință a- 
ceastă observație, ing. Radu I. Si- 
mion a replicat:

— Vom furniza aceste date direct 
beneficiarului, adică U.M.F. Bucu
rești. „Scriptologia" contractului 
presupune un personal auxiliar mai 
numeros decît cel de care dispu
nem. De altfel, după părerea mea, 
relațiile directe sînt mai fructuoase 
și simplifică labirintul birocratic în 
care cercetătorul se rătăcește ade
sea, în dauna timpului afectat cer
cetării propriu-zise.

Urmărind, în continuare, stadiul 
realizării investițiilor, la 11 septem
brie ne aflam la Direcția tehnică din 
Direcția generală mașini-unelte a 
M.I.C.M. Directorul tehnic, ing. 
Gheorghe Diaconescu, și ing. princi
pal Marin Florea sînt de părere că 
lucrările se desfășoară normal. Nu 
sînt informați „oficial" de existența 
unor dificultăți la I.P.C.M. Sîntem 
rugați să revenim după două zile. 
La 13 septembrie, ing. principal Ma
rin Florea se raliază întru totul 
punctului de vedere expus de I.P.C.M. 
„Dificultățile" au ajuns, așadar, și la 
cunoștința Direcției tehnice !

— Există un coordonator al aces
tei construcții 7 ÎI întrebăm pe ing. 
Francisc Ceruleanu, șeful serviciului 
investiții, care asistă la convorbire.

— Da, coordonatorul este serviciul 
de investiții. In condițiile actuale, 
proiectul de 
IPROMET permite organizarea șanti
erului și începerea lucrărilor. Pînă 
în primăvară, clădirea ar putea fi ga
ta...

— Nu cred, intervine ing. Petre» 
Zamfirescu, din același serviciu. Fi
nanțarea la U.M.F. se va deschide 
abia la 1 ianuarie 1970.

In timp ce se desfășoară această 
discuție „teoretică", lucrările au și 
început. Ing. V. Bîzu ne infor
mează ;

— Profitînd de ambianța favorabi
lă din acest an, am convenit cu 
I.C.S.I.M. să înceapă lucrările de con
strucție. Dacă însă, la sfîrșitul lunii 
septembrie, M.I.C.M. nu ne va des-

condiții
execuție dat de

chide posibilități de finanțare, există 
perspectiva ca lucrările să fie ami
nate pînă In... toamna anului 1970. 
Serviciul investiții trebuie să asigure 
constructorul, dîndu-i ca sarcină de 
plan începerea imediată a lucrărilor. 
Pină la finele acestui an ne vom stră
dui să terminăm construcția.

Este limpede, deci, că serviciul 
investiții din Direcția generală ma
șini-unelte a M.I.C.M. nu cunoștea 
situația reală de pe teren. Ceea ce 
nu înseamnă că această situație nu 
ar da motive serioase de îngrijora
re.

— Greutățile cele mai mari, ne spu
nea ing. P. Zamfirescu, în discuția 
amintită, privesc importul de utila
je. Nimeni nu ar putea preciza dacă 
în trimestrul IV 1970 va fi creată 
capacitatea de producție planificată [ 
pentru aceasta ar fi necesară aplica
rea regimului de import complex. A- 
cum însă, importurile sînt repartizate 
la 19 servicii din cadrul „Industrial- 
import“-ului.

La capătul anchetei noastre con
statăm că valorificarea rezultatelor 
unei cercetări de mare importanță 
pentru economia națională întîrzie, 
din cauza tributului plătit încă ne
încrederii în concepția proprie și le
găturii defectuoase între ministerele 
și organele centrale interesate. Pen
tru remedierea grabnică a acestei si
tuații se cer luate unele măsuri, 
printre care :

0 urgentarea de către Ministerul 
Comerțului Exterior a primirii ofer
telor și contractării utilajelor din 
import;

9 constituirea unui comandament, 
format din delegați ai ministerelor 
interesate, cu , depline împuterniciri, 
care să se adune săptămînal pentru 
a analiza stadiul respectării obliga
țiilor asumate și a lua operativ mă
surile necesare; ținînd seama de pă
rerile împărțite, de tendința de a 
găsi justificări pentru întîrzierila 
previzibile în asigurarea investițiilor, 
de -Ruația neclară a ofertelor pentru 
utilajele din import, în tehnologia de 
execuție — un adevărat „lanț al slă
biciunilor" — o atare modalitate o- 
perativă de lucru, pînă Ia punerea 
definitivă în funcțiune a fabricii da 
piese sinterizate, ar asigura respec
tarea termenelor stabilite.

Lucian SACHELARIB
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PRIM-VICfPRESEDINTELE CONSIUUEUI DE MINIȘTRI, 
HIE VERDET, A PRIMIT PE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Al REPUBLICII MALGASE, JACQUES RABEMANANJARA
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit vi
neri dimineața pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, Jac
ques Rabemananjara, care face o vi
zită oficială în țara noastră.

ta întrevedere au participat George 
MacoVescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe Do
bra, vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coope
rare economică ți tehnică.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
fntr-o atmosferă cordială, au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea relațiilor româno-malgașe, pre-

cum și unele aspecte actuale ale si
tuației internaționale.

★
în cursul zilei de vineri, ministru] 

afacerilor externe al Republicii Mal
gașe, Jacques Rabemananjara, și per
soanele care II însoțesc au avut o în
trevedere cu Alexandru Sobaru, pre
ședintele Colegiului Oficiului Națio
nal de Turism Cu acest prilej, oas
petele s-a interesat de modul de or
ganizare a turismului In țara noastră 
și in special a celui de pe litoral.

După-amiază, ministrul malgaș a 
plecat Intr-o călătorie la Brașov.

(Agerpres)

Plecarea delegației
Partidului Socialist Belgian

Vineri după-amlază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Socialist 
Belgian, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită In țara noas
tră.

Delegația a fost alcătuită din to
varășii Georges Dejardin și Josef 
Raimaekers, membri ai Biroului Na
țional, senatori, Leon Hurez și Willy 
Claes, membri al Biroului Național, 
deputați, și Charles Rahier, membru 
al Biroului Național, directorul pu-

blicației „Le monde du travail".
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 

oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, seoretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., Tu
dor Ionescu și Ștefan Voicu, membri 
ai C.C. el P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

FESTIVALUL FILMULUI MILITAR 
DE SCURT METRAJ

între 19 șl 27 septembrie, se desfă
șoară la Mangalia cel de-al IV-lea 
Festival al filmului militar de scuri 
metraj, In cadrul căruia sînt prezen
tate filme documentare realizate 
de studiourile cinematografice ale 
armatelor țărilor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia.

Participă delegații de cineaști mili
tari din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România, precum și — 
În calitate de invitată — o delega
ție de cineaști militari din Cuba.

Organizat de Ministerul Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, festivalul, avlnd ca temă „Ar
mata — școală a bărbăției și curaju
lui", va prilejui prezentarea a 56 de

avut loc vineri, In București, la Casa 
Centrală a Armatei.

La festivitate au luat parte gene- 
ral-locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, secretar 
al Consiliului Politic Superior, care 
a adresat, din partea ministrului for
țelor armate ale Republicii Socialiste 
România, un călduros salut partici- 
panților, Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai conducerii 
Centrului național al cinematogra
fiei, generali și ofițeri superiori, cri
tici de film. (Agerpres)

filme didactice de instrucție, desti
nate perfecționării pregătirii milita- 
r și de specialitate a ostașilor, și 
documentar-informative, menite să 
ilustreze calitățile morale și de luptă 
ale militarilor.

Celor mai reușite filme le vor fi 
atribuite premii șl mențiuni.

Deschiderea festivă a festivalului a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

M, 22 ți 23 septembrie. In fără : 
vremea se menține rece în prima 
parte a intervalului, apoi se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale, mai frecvente In 
sud-vestul țării. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 15 și 25 de grade. 
In primele zile, local se va sem
nala brumă, iar la sfîrșitul interva
lului ceață dimineața. In București: 
vreme răcoroasă la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cerul va fi va ria
li’ Vint slab pînă la potrivit. Tem- 
?>erațura In scădere la început, apoi 
n creștere.

Sesiunea Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană

între 16 și 19 septembrie 1969 a 
avut loc, la București, sesiunea a 
XVIII-a a Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică intre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană.

Cu această ocazie a fost examina
tă îndeplinirea prevederilor proto
colului sesiunii precedente a comi
siei și a fost stabilit programul de 
colaborare tehnico-științifică pe pe
rioada următoare. Totodată au fost 
examinate posibilitățile de dezvol
tare și perfecționare în continuare a 
formelor colaborării tehnlco-științifi- 
ce dintre cele două țări.

în baza protocolului încheiat cu 
această ocazie, cele două părți vor 
delega reciproc specialiști pentru 
documentare asupra experienței în 
producție și a realizărilor tehnico- 
științifice și vor transmite docu
mentații tehnice In special în do
meniile industriei chimice și petro
chimice, construcțiilor de mașini, 
construcțiilor și materialelor de 
construcții, industriei ușoare.

Cu prilejul sesiunii, delegația Re

publicii Democrate Germane a vi
zitat unele instituții și obiective cu 
caracter economic șl tehrjico-știin- 
țific din țara noastră.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat în spiritul prieteniei și înțelege
rii reciproce.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Radu Negru, secre
tar în Comisia guvernamentală de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, iar din partea R.D. Ger
mane, de dr. Fritz Hilbert, adjunct 
al ministrului pentru știință și teh
nică.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Berlin, 
dr. Fritz Hilbert, adjunct al mi
nistrului pentru știință și tehnică 
din R.D. Germană, care a participat 
la lucrările sesiunii a XVIII-a a Co
misiei de colaborare tehnico-știin
țifică dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Ger
mană.

(Agerpres)

Turneul Teatrului Mic 
din Moscova

După spectacolele susținute la Ti
mișoara și Craiova, colectivul Tea
trului Mic din Moscova a apărut 
vineri seara în fața publicului 
bucureștean — pe scena Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media). Artiștii sovietici au prezen
tat piesa „Banii turbați" de A. N. 
Ostrovski. Distribuția spectacolului 
a cuprins pe I. I. Kaiurov, N. V. 
Podgornîi, artiști emeriți, V. V. Ke- 
nigson, artist al poporului, E. M. Șa- 
trova, artistă a poporului, E. A. Bis- 
trițkaia, artistă a poporului, S. V. 
Harcenko, artist emerit, și alții.

Regia piesei aparține lui L. V. 
Varpahovski, artist al poporului, 
maestru emerit al artei al R.S.S. 
Gruzine, iar scenografia Iul E. G. 
Steinberg.

Printre persoanele oficiale pre-

Cronica
CU PRILEJUL CENTENARU

LUI MAHATMA GANDHI

La sediul Comisiei Naționale a Re
publicii Socialiste' România pentru 
UNESCO, ambasadorul Indiei la 
București, Thiruvengada Than, a ofe
rit în dar unor instituții de cultură 
din țara noastră machete, fotografii, 
filme și cărți referitoare la viața șl 
activitatea gtnditorului Indian Ma
hatma Gandhi, de ta a cărui naștere 
se împlineso In curînd 100 de ani. 
Cu acest prilej, ambasadorul Thiru
vengada Than și Costică Alecu, vice
președinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
au evocat figura luminoasă de mili
tant pentru egalitate între oameni, 
dezarmare și înțelegere între popoare, 
a eminentului fiu al poporului indian. 
Au luat parte prof. dr. docent Ale
xandru Bălăci, secretar general al 
Comisiei Naționale pentru UNESCO, 
reprezentanți ai unor instituții de 
cultură din Capitală. Se aflau de 
față membri ai ambasadei indiene la 
București.

★
La invitația Camerei de Comerț 

a sosit în România președintele Ca
merei centrale pentru promovarea

zilei
comerțului din Olanda, Sidney Van 
Den Bergh, însoțit de un grup de 
oameni de afaceri olandezi. Membrii 
delegației au avut convorbiri cu re
prezentanți al Camerei de Comerț și 
ai Ministerului Comerțului Exterior 
și au vizitat Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale.

★
Ministrul sănătății, dr. Dan Enă- 

chescu, a oferit vineri seara un di
neu în cinstea dr. L. Lataillade, di
rectorul serviciilor de sănătate pu
blică din cadrul Biroului regional 
european al Organizației Mondiale 
a Sănătății, care se află în țara 
noastră cu ocazia seminarului pri
vind utilizarea cercetării operațio
nale în serviciile de sănătate publi
că, organizat de O.M.S. împreună cu 
Ministerul Sănătății.

★
Vineri, ta sediul A.D.I.R.I., dl. 

Andrâ Fontaine, redactor șef adjunct 
al ziarului „Le Monde", a făcut o 
expunere despre problemele actuale 
In relațiile internaționale. La confe
rință au participat conducători de 
publicații, cadre universitare, cer
cetători din institutele Academiei, 
diplomați.

zențe la spectacol, care s-a bucurat 
de primirea călduroasă a publicului, 
se aflau Ion Brad și Vasile Dinu, 
vicepreședinți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe

Erau prezenți A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi ai unor misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului diplo
matic. s

La sfîrșitul spectacolului, actorilor 
sovietici le-au fost oferite flori.

★
La Asociația oamenilor de artă din 

instituțiile teatrale și muzicale, vineri 
la amiază a avut loc o întîlnire a co
lectivului actoricesc al Teatrului Mic 
din Moscova cu artiști și oameni de 
teatru din Capitală, ziariști.

Oaspeții sovietici, printre care se 
aflau artiștii poporului M. Jarov, M. 
Țariov, E. M. Șatrova, E A. Bistriț- 
kaia, V V Kenigson, N. I. Rîjov, 
E. M. Solodova și alte personalități 
actoricești — au fost primiți de Cos- 
tache Antoniu, președintele A.T.M., 
rectorul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică din București, 
Dina Cocea, vicepreședinte, Radu Be- 
ligan, directorul Teatrului Național, 
de alți reprezentanți ai vieții teatrale 
bucureștene.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

Cu acest prilej, după scurte cuvîn- 
tări rostite de artistul poporului 
Costache Antoniu și directorul Tea
trului Mio din Moscova, A. V. Solo
dovnikov, artiștii moscoviți au Împăr

tășit colegilor români din experiența 
lor, au relatat numeroase aspecte din 
activitatea teatrală sovietică.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

19 septembrie 1969
EXTRAGEREA 1:8 82 60 22 84 5 

42 63 71 89 15 56
FOND DE PREMII : 516 907 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : 1 74 56 62. 
FOND DE PREMII : 269 070 lei.(Agerpres)

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU

O cuprinzătoare monografie a 
municipiului Timișoara, apărută 
ieri in librăriile de aici, relevă 
aspecte esențiale din viața cetății 
multiseculare, realități prezente 
și îndrăznețe prefigurări. Din 
paginile cărții se degajă dragos
tea timișorenilor — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — pentru orașul in 
care trăiesc și muncesc, dragostea 
și mândria care explică din plin 
entuziasmul acestor file. Pretu
tindeni, pe marile bulevarde, in 
întreprinderi și instituții, in 
parcurile și grădinile orașului se 
simte atmosfera sărbătorească 
specifică evenimentelor deosebite.

In întîmpinarea aniversării, ce
tățenii Timișoarei au executat, 
prin muncă patriotică, un mare 
volum de lucrări edilitare și 
gospodărești, a căror valoare se 
ridică la 67 milioane lei. Așa se 
face că, in acest sfârșit de sep
tembrie, străzile Timișoarei par 
alei tăiate prin verdeață și flori, 
ca în plină primăvară.

De la consiliul popular muni
cipal am aflat că în aceste zile, 
cu concursul deputaților, al co
mitetelor de cetățeni și al unui 
larg activ obștesc, s-au executat 
în toate circumscripțiile electorale 
refaceri de fațade și garduri în 
suprafață de peste 2 milioane 
m p ; s-au construit 20 000 m p 
trotuoare noi; s-au reparat 
50 000 m p alei și s-au plantat 
17 000 arbuști.

Accentul pus pe înfrumuseța
rea orașului se remarcă și în noile 
construcții realizate în acest an: 
edificiul impunător al sălii spor
turilor, piața din cartierul Cetate, 
dotată cu un modem complex 
comercial, noul bulevard „Vasile 
Pîrvan", bulevardul „6 Martie", 
reconstruit, piața, „Ștefan Fur
tună". Așa își scrie cartea fru
museții un mare oraș socialist, 
străvechea și mereu tînăra Ti- 
mișoară, așa se naște pasiunea 
de gospodar al orașului.

La ora cînd transmit, străzile 
orașului cunosc o animație deo
sebită, pe estrade special ame
najate răsună muzica vestitelor 
tarafuri bănățene, iar afișele și 
panourile îndeamnă locuitorii o- 
rașului să .participe la numeroase 
manifestări cultural-științifice, 
artistice și sportive.

Ieri dimineață a avut loc o 
sesiune științifică jubiliară orga
nizată de consiliul popular mu
nicipal și Universitatea din Ti
mișoara. In cadrul sesiunii a luat 
cuvîntul tovarășul Miron Con- 
stanlinescu, ministrul învățămîn- 
tului, care a relevat importanța 
comunicărilor prezentate pentru 
istoriografia românească. Partici- 
panții la sesiune au vizitat apoi 
expoziția „Cartea timișoreană". 
Tot ieri a avut loc un simpozion 
cu tema „Timișoara, important 
centru științific și social-cultural 
al patriei".

Viorel SALAGEAN

Prin Finlanda,
țară prietenă

Cuplul pămînt-apă, 
în varianta pădu-
re-stincă-apă consti
tuie leit-motivul ine
puizabilelor variațiuni 
finlandeze la tema fun
damentală a naturii. 
Variațiuni care se des
fășoară, in egală mă
sură, in spațiu și in 
timp. Peisajul are în 
Finlanda o unitate ar
monică, opusă atît mo
notoniei cit și stri
denței.

Străbătînd regiunile 
agricole, am avui 
revelația unei ve
ritabile bătălii, desfă
șurate pe un vast cimp 
de operațiuni. Cindva, 
întregul teritoriu era a- 
coperit de păduri; as
tăzi, aproximativ o op
time din întinderea lui 
este cultivată. Marea 
majoritate a fermelor 
sint de proporții mo
deste — 71 la sută au 
sub 10 ha — și sint ri
sipite printre pilcuri de 
copaci. Conviețuirea 
dintre ogor și pădure, 
sursă a unei puternice 
impresii de ordine, de 
umanizare, este, in fapt, 
rezultatul unei îndîrji- 
te și necurmate lupte 
cu natura potrivnică.

Orașele — expresie 
concentrată a organiză
rii spațiului — vădesc 
dozarea generoasă a ra
portului dintre con
strucții și ambianța do
minată de cuplul pă- 
dure-stîncă-apă. La 
Valkeakoski, de pildă, 
16 000 de oameni ocupă 
o întindere de 42 kmp 
(o densitate de aproa
pe... 4 locuitori/hectar), 
întindere alcătuită din o- 
glinda lacurilor, parcuri 
și păduri, terenuri cul
tivate și loturi destinate 
construcției. Lemnul și 
piatra se regăsesc, pre
lucrate, în alcătuirea în
săși a clădirilor, iar a- 
pele se oglindesc, o 
dată cu cerul, în feres
trele lor largi. La Hel
sinki, terenul — presă
rat de stinci — ocupă 
doar o treime din su
prafața orașului, restul 
de două treimi aparți- 
nind mării, golfurilor și 
lacurilor. Tapiola — 
faimos oraș-satelit al 
capitalei — a fost înăl
țat in plină pădure, la 
fel ca și orășelul stu
dențesc Otaniemi. A- 
ceastă interpătrundere 
caracteristică a arhitec
turii cu natura, de pe 
urma căreia ambele au 
de cîștigat, punîndu-se 
reciproc in valoare, nu 
este decit o înfățișare a 
echilibrului organic, 
propriu realităților fin
landeze.

Prelucrarea și valori
ficarea superioară a 
lemnului reprezintă co
loana vertebrală a in
dustriei naționale, iar 
produsele acestei ra
muri dețin încă trei cin
cimi din volumul total 
al exportului. Totuși, 
ponderea sa se află in 
vădită diminuare, eco
nomia Finlandei cu- 
noscind astăzi un pu
ternic proces de diver
sificare. Comerțul ex

terior joacă un rol tot 
mai însemnat, iar pre
lucrarea materiilor pri
me de import cîștigă 
teren în structura in
dustriei. Metalurgia, cu 
cei aproape 150 000 de 
salariați ai săi, a depă
șit la acest indicator in
dustria lemnului și asi
gură o cincime din vo
lumul exporturilor. Ca
pacitatea rafinăriilor de 
petrol se apropie de 
zece milioane de tone 
anual. Descifrăm aici o 
subtilă cumpănire în
tre industrie și comerț, 
care a asigurat unei țări 
relativ puțin înzestrate 
cu bogății naturale, o 
creștere constantă, sus
ținută a venitului na
țional.

Am reținut, din dis
cuțiile prilejuite de în
trevederea cu dl. VăinS 
Leskinen, ministrul in
dustriei și comerțului, 
că tendințele industriei 
finlandeze urmăresc o

Însemnări
de călătorie

specializare în produse 
de calitate, destinate 
exportului. Este cazul, 
de pildă, al spărgătoare
lor de gheață, al navelor 
de lux și ambarcațiuni
lor sportive, al modele
lor originale de confec
ții, ca și al utilajelor 
pentru industria celu
lozei și hîrtiei — ramu
ră în care Finlanda de
ține unul dintre prime
le locuri în lume.

Vizita delegației de 
ziariști români, făcută 
în preajma sosirii în 
România a președintelui 
Finlandei, Urho Kekko
nen, ne-a oferit prilejul 
cunoașterii nu numai a 
frumuseților, pitorescu
lui țării, a dezvoltării ei 
economice, dar și a u- 
nor aspecte ale politicii 
interne și externe a 
Finlandei, care prezintă 
note originale evidente. 
După cum se știe, Fin
landa este în prezent 
singura țară capitalis
tă din Europa, unde 
reprezentanții comuniș
tilor fac parte din gu
vern. In guvernul de 
coaliție sint reprezenta
te principalele partide 
politice. Pe plan inter
național, Finlanda pro
movează o politică de 
neutralitate, care, după 
cum arată factorii de 
răspundere, nu înseam
nă pasivitate, ci, din 
contră, o participare ac
tivă la viața internațio
nală, relații intense, cu 
toate țăriie, fără deose
bire de regim social, în 
primul rind cu țările 
vecine. Sînt, de altfel, 
cunoscute numeroasele 
inițiative, întreaga acti
vitate a Finlandei in 
cadrul organismelor in

ternaționale și mal ales 
în cadrul O.N.U. Un viu 
ecou a stirnit în 
lume memorandumul 
guvernului finlandez, în 
care Finlanda se oferă 
să găzduiască proiectata 
conferință pentru pro
blemele securității eu
ropene. După cum ne-a 
declarat dl. Ahti Karja- 
lainen, ministrul aface
rilor externe, guvernul 
finlandez este mulțu
mit că înseși discuțiile 
prilejuite de această 
propunere au contribuit 
la îmbunătățirea cli
matului european.

Deși țări cu orinduirî 
social-politice diferite, 
România și Finlanda în
trețin relații de priete
nie și de respect reci
proc, izvorite din do
rința sinceră a celor 
două popoare de a trăi 
în pace și bună înțele
gere. Aceasta este una 
dintre cele mai eviden
te concluzii ale vizitei 
noastre. Pretutindeni 
am înregistrat semnele 
colaborării dintre cele 
două popoare in diferi
te sectoare ale vieții so
ciale. La Societatea da 
export „Metex“ ni t-a 
vorbit despre utilajul 
finlandez livrat pentru 
o viitoare fabrică de ce
luloză din Turnu Seve
rin ; la Tampere am a- 
flat despre proiectata 
producere în comun a 
unor perforatoare pneu
matice ; reprezentanții 
firmelor Nokia, Săteri, 
Neste au evocat relații
le fructuoase cu unități 
economice românești. 
La Valkeakoski am a- 
sistat la deschiderea u- 
nei expoziții a cărții 
din România, la Hel
sinki mai stăruia ecoul 
produs de spectacolele 
Teatrului de Comedie. 
Am avut numeroase o- 
cazii să cunoaștem bo
gata activitate a Asocia
ției de prietenie Fin
landa — România.

La dezvoltarea legă
turilor prietenești ro- 
mâno-finlandeze au 
contribuit într-o largă 
măsură schimburile re
ciproce de vizite Intre 
oameni de stat ai Ro
mâniei și Finlandei, în 
șirul cărora se înscrie 
și apropiata vizită jin 
țara noastră a domnului 
Urho Kekkonen, preșe
dintele Republicii Fin
landa. Cu ocazia în
trevederii pe care 
ne-a acordat-o, Dom- 
nia-sa a afirmat că 
va acționa pentru a face 
să avanseze înțelegerea 
și colaborarea dintre 
cele două țări și și-a 
exprimat convingerea 
că convorbirile pe care 
le va avea cu președin
tele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialis
te România, Nicolaa 
Ceaușescu, vor fi rod
nice, deoarece conside
ră că prin cunoaște
rea punctelor de vedere 
se poate dezvolta
colaborarea, iar a- 
ceasta cultivă bunele re
lații prietenești.

Gh. SASARMAN

CAMPIONATELE

EUROPENE DE ATLETISM SPORT
MAI MUL TE DEZILUZII, DEClT SA TISFJ

O zl a speranțelor, dar a speran
țelor pierdute — așa putem carac
teriza a Ii fost pentru atletismul 
nostru ziua a IV-a a campionatelor 
europene de la Atena. Ne așteptam 
cu toții — de ce să nu o mărturisim? 
— ca Viorica Viscopoleanu să cîști- 
ge aici titlul de campioană a Euro
pei în acea frumoasă probă atletică 
(săritura in lungime) în care, prea 
bine se știe, cu numai un an în urmă, 
Ia Ciudad de Mexico cucerea titlul 
olimpic și devenea recordmană mon
dială. în „plutonul" de 13 finaliste 
ea se număra printre marile favori
te. în lupta pentru medalia de aur, 
Insă, s-a înscris de la bun început 
poloneza Sarna, care a luat condu
cerea cu 6,48 metri din a doua încer
care. Viorica sărise din prima ten
tativă 6,45 metri. Eforturile ulterioa
re ale concurentelor au fost, evident, 
îndreptate spre imbunătățirea per
formanțelor realizate, dar modificări 
esențiale In ordinea stabilită de re
zultatele primelor încercări nu s-au 
prea produs. Doar norvegiana Bert- 
helsen a înregistrat 6,44 m, clasîn- 
du-se finalmente pe locul al III-lea.

A urmat o altă probă In care 
Sjeram, de asemenea, la un rezultat 

e valoare, la o medalie cît mai 
strălucitoare. în concurs se aflau Lia 
Manoliu șl Olimpia Cataramă. Cam
pioana olimpică de la aruncarea dis
cului a aruncat de la început 57,38, 
dar sovieticele Danilova și Mura
vieva și-au dovedit constanța In ju
rul unor cifre superioare și au în
registrat rezultate finale de 59,29 m 
și, respectiv, 59,24 m. Acestea au o- 
cupat primele două locuri. Medalia 
de bronz a revenit lui Illgen (R. D. 
Germană), datorită unei aruncări de 
58,66 m. Și astfel, Lia Manoliu ră
masă pe locul al IV-lea (cu 57,38), 
s-a privat, și ne-a privat, de meda
lie. Olimpia Cataramă cu 56,62 s-a 
clasat a șasea.

Nici rezultatele celorlalți atleți 
români aflați ieri în concurs nu au 
darul să producă satisfacții. De di
mineață, Mioara Lincă nu a rezistat 
ritmului în seria eliminatorie din 
care a făcut parte la 1 500 metri și, 
sosind penultima, nu s-a calificat 
pentru finală. La înălțime-bărbați.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA ATENA, 
ION DUMITRIU

Ion Șerban, după ce dăduse semne 
de oboseală și de nesiguranță, și la 
2,08, n-a fost capabil să treacă de 
2,11 m. Nicolae Perța, In semifinale 
la 110 m garduri, a tntîrziat In 
start... și a sosit abia al șaselea. Doar 
Mariana Goth, finalistă la 200 m

CAMPIONII
do ieri

(Budapesta —

I. Klrszenstein (Polonia)
6,55 metri

Suliță (masculin)
I. Lusis (U.R.Ș.S.)

84,48 metri
înălțime (masculin)

J. Madubost (Franța) V. Gavrilov (U.R.S.S.)
2,12 metri 2,17 metri

Diso (feminin)
C. Spielberg (R. D. Germană)

57,76 metri
200 m plat

I. Kirszenstein (Polonia)
23,1 secunde

800 m (masculin)
M. Matuschewski (R. D. Germană)

1 min. 45.9
D. Fromm (R.

1 min.
D. Germană)
47,4

5 000
M. Jazy (Franța)

13 min. 42,8

plat s-a comportat promițător în 
compania unor concurente mult mai 
experimentate decît ea. Totuși, 
timpul realizat de ea, 23,9 sec., nu are 
o valoare deosebită, privit, de pildă, 
prin comparație cu acela al cîștigă- 
toarei probei — Petra Vogt (23,2 
sec.).

Să ne oprim acum asupra unor 
aspecte deosebite din celelalte probe 
ale zilei de ieri. Pentru a treia oară 
consecutiv, titlul de campion la a- 
runcarea suliței a revenit sovieticu
lui Ianis Lusis, cu o performanță 
de 91,52 m. Au urmat în clasament :

de azi
1966) (Atena — 1969)

Lungime (feminin)
M. Sarna (Polonia) 

6,49 metri

i. Lusis (U.R.S.S.)
91,52 metri

T. Danilova (U.R.S.S.)
59,28 metri 

(feminin)
P. Vogt (R. D. Germană)

23,3 secunde

m
(Anglia)î. Stewart

13 min. 44,8

Pauli Nevala (Finlanda) — 89,58 m 
și „veteranul" Janusz Sidlo (Polo
nia) cu 82,90 m. De remarcat că de
ținătorul recordului mondial, fin
landezul Kinnunen, s-a clasat pe lo
cul 10 cu 74,82 m. Dieter Fromm 
(R. D. Germană) a realizat o mare 
surpriză, cîștigînd proba de 800 in 

plat în l’45”9/10, lnvingîndu-1 pe 
marele favorit, cehoslovacul Placny 
— l’46”2/10.

Urmărită cu viu interes, proba de 
ț 000 m plat s-a încheiat cu succe
sul atletului englez Ian Stewart, In 
vîrstă de 20 de ani, de profesiune

PRONOSTICUL NOSTRU 
la finalele de astâzi

Prăjină — Nordwig.
100 m garduri — Balzer 
Ciocan — Zsivotzky sau Klim 
1500 m (feminin) — Pigni 
200 m plat (masculin) — Clerc 
110 m garduri — Ottoz 
J 000 m obstacole — Morozov 
1 500 m (masculin) — Szordy- 

kowskl

armurier din Birmingham. El a 
sprintat, pur și simplu, cu 150 m 
înainte de sosire, obținînd victoria 
cu timpul de 13'44”8/10.

Azi sînt programate numai finale. 
De fapt, această zi a finalelor este 
ultima zl de întrecere, fiindcă mîine 
se va desfășura numai maratonul — 
însoțit aici de un fapt aparte. El se 
va disputa aproximativ pe același 
traseu pe care l-a parcurs legenda
rul ostaș de la Marathon...

FOTBAL

Azi : Dinamo București — 
Petrolul

Astăzi pe stadionul Dinamo 
din Capitală se va disputa me
ciul dintre formațiile DINAMO 
BUCUREȘTI și PETROLUL 
PLOIEȘTI, contînd pentru eta
pa a 6-a a diviziei A la fotbal. 
Partida va începe la ora 16,15.

FINALA „CUPEI DAVIS"

Meciuri spedacohas® îh prima zi
Astăzi a început finala S.U.A. — 

România din cea de-a 58-a ediție 
a „Cupei Davis", campionatul mon
dial neoficial al tenisului amator. 
Stadionul „Harold T. Clarke" din 
Cleveland — capitala tenisului inter
național — cum este supranumit în 
aceste zile — a îmbrăcat veșminte 
de sărbătoare. Drapelele naționale 
ale țării gazdă și României, arbo
rate deasupra tribunelor, flutură sub 
impulsul vîntului de nord. Sînt 
arborate și drapelele naționale ale 
tuturor statelor participante la cele
lalte finale ale „Cupei Davis". Cele 
patru tribune sînt pline pînă la re
fuz. Terenul din fața noastră este 
unic tn lume. NU numai prin colo
ritul său — verde, încadrat pe cele 
patru laturi de o pistă roșie de recul, 
care la rîndul ei este plantată pe 
toate laturile de un refugiu negru — 
ci mai ales prin compoziția sa, ce-i 
dă calitatea de a fi extrem de rapid.

Finala „Cupei Davis" constituie u- 
nul dintre cele mai mari evenimente 
sportive ale anului. Și cred că nu 
greșesc deloc dacă, ținînd seama de 
faptul că în anul 1969 nu se dispută 
nici turneul final al C. M. de fotbal, 
nici vreo ediție a J. O., acord locul 
Intîi, In ierarhia evenimentelor spor
tive de prim rang, finalei „Cupei 
Davis", ce începe astăzi, aici. Finala, 
cele două echipe participante au 
fost onorate de telegrama președinte
lui S.U.A., RICHARD NIXON : „Cu 
ocazia intîlnirii dumneavoastră în 
meciurile „Cupei Davis" — se scrie 
tn telegramă — trimit salutările mele 
echipei noastre americane și competi
torului ei, marea echipă română". 
După ce subliniază valoarea etică a 
disputelor sportive, președintele 
S.U.A. se adresează finalistelor, 
spunînd : „Oricare ar fi rezultatul, 
„Cupa Davis" reprezintă cu siguran
ță un nou loc de întîlnire, care pro
mite să onoreze atît pe concurenți, 
cît și națiunile pe care ei le repre
zintă".

Un grup de peste 100 de tineri, 
fanfară și cor, intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia Urmează Imnul de Stat al 
S.U.A. După aceasta membrii celor 
două echipe sînt prezentați publicu
lui

„Salatiera de argint", de dimen
siuni impresionante și o frumusețe 
fascinantă, este adusă pe un podium

CLEVELAND, Î9 SEPTEMBRIE 
CORESPONDENȚA SPECIALA 

DE LA CONSTANTIN 
ALEXANDROAIE

tnalt și rotund din argint așezat lîngă 
teren.

Ashe și Năstase au apărut pe te
ren, pentru a disputa prima din cele 
cinci partide ale finalei. Un tunet de 
aplauze sparge liniștea, ce domnea 
pînă acum : „Hai, S.U.A. 1 Hai 
România I", strigă tribunele. Cei doi 
adversari, îmbrăcați în tradiționa
lele veșminte albe, salută tribunele : 
Năstase zîmbind deschis, Ashe încli- 
nînd doar capul. Pe figura-i tuciurie 
nu se clintește nici un mușchi. Pare 
o statuie de bronz. Arbitrul de 
scaun și cel de tușă își ocupă locu
rile. Lîngă fileu sînt aruncate trei 
mingi albe, catifelate, marca Wilson. 
Năstase joacă cu o rachetă Dunlop.

Prima partidă din cadrul finalei 
tncepe cu cîteva servicii năprasnice 
ale lui Ashe pe care Năstase le ridică 
totuși; pierde însă preluările urmă
toare. Aceeași evoluție o are și Ashe 
cînd Năstase preia serviciul. Crispat, 
Năstase ratează, însă, trei servicii la 
rînd, pierzînd cel de-al treilea ghem, 
astfel că scorul ajunge la 3 la 1, 
apoi 4—2 și se încheie cu 6—2 pen
tru Ashe. Astfel, Ashe cîștigă net 
primul set.

Setul 2 are o evoluție dramatică, 
Năstase, revenindu-și,' conduce cu 
2—1 la ghemuri pe serviciile lui 
Ashe, pe care îl plimbă pe tot tere
nul. Raportul de forțe dintre cei 
doi mari jucători ai lumii se schimbă 
tn favoarea lui Năstase nu numai ca 
scor ci și ca joc, dar Ashe își re
vine Insă repede și egalează Ia ghe
muri : 2—2. El are și serviciul și ciș- 
tigă ghemul următor cu 3—2. Năstase 

luptă în continuare și egalează: 3—3. 
Ambii jucători depun eforturi ex
traordinare, făcînd un joc senzațio
nal, lucru oglindit de evoluția scoru
lui la ghemuri : 5—5 6—6, 7—7 etc. 
pînă la 12—12, 13—13. In această pe
rioadă remarcăm în mod neplăcut 
unele inexactități în arbitraj.

Este un set pe care martorii lui 
nu-1 vor' uita multă vreme. Ashe și 
Năstase au făcut din plin dovada va
lorii lor excepționale. Și credem că, 

dacă Năstase ar fî obținut victoria 
în acest set, ar fi cîștigat și meciul.

Setul al doilea se termină la 15—13 
pentru Ashe. Cel de-al treilea set — 
mai calm — s-a terminat tot în pre
lungiri : 7—5 pentru Ashe.

Evoluția celor doi jucători ne In- 
îndreptățește să apreciem că, In ciu
da scorului de 3—0 la seturi pentru 
Ashe, nivelul celor doi jucători este 
absolut egal, și doar faptul că după 
aruncarea banului lui Ashe l-a reve
nit serviciul de începere a partidei 
poate explica în bună măsura victo
ria americanului.

Comentatorii posturilor de radio 
și televiziune de lingă mine atribuie 
victoria lui Ashe și terenului foarte 
rapid pe care americanul este atît de 
obișnuit să joace. Eu aș adăuga și 
arbitrajul de tușe care l-a fa
vorizat de mai multe ori pe Ashe, 
unul atît de evident îneît doar la 
protestele publicului arbitrii au re
venit la unele decizii.

O dată cu începerea meciului Stan 
Smith—Ion Țirlac norii se spulberă 
iar soarele își trimite razele calde 
spre tribunele înghețate de frig. La 
ora cînd transmit scorul la seturi 
este favorabil cu 2—1 iul Ti
riac (8—6; 3—6 și 7—5). Meciul 
a început la ora 22, ora Bucureștiu- 
lui.

Și In acest meci, serviciul aparțin» 
americanului. Țiriac însă neutrali
zează serviciul lui Smith prin niște 
retururi de colțuri. Apoi, Țiriac ser
vește năpraznic și-l obligă pe Smith 
să trimită fără adresă în fileu sau 
în out. Este 1—0, apoi 2—0 pentru 
Țiriac, la ghemuri. Tribunele încre
menesc, este o tăcere nervoasă șl 
plină de înțelesuri. S-au mai animat 
însă de îndată ce Smith avînd ser
viciul a ajuns la 1—2 la ghemuri. 
Dar Țiriac este calm și prin cîteva 
intervenții la plasă conduce cu 3—1. 
Stan Smith îl urmărește însă cu 
2—3 și fructificînd mai bine avanta
jul servei egalează la 3—3 și a- 
ceastă cursă fie urmărire continuă 
strîns cu 5—5, 6—6, jucîndu-se în 
prelungire. Cu ultimele eforturi 
înainte de pauză Țiriac dă o replică 
severă adversarului său cîștigînd 
primul joc cu 8—6. Setul al doilea 
revine jucătorului american.

în setul al treilea, Țiriac conduc» 
autoritar și el cîștigă cu 7—5.

In momentul cînd transmit, me
ciul continuă.



viața internațională
LA O.N.U.
Continua dezbaterile generale

NEW YORK 19 (Agerpres). — Vineri, tn Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite au continuat dezbaterile de politică gene
rală.

Euînd cuvîntul, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
inîko, a reliefat politica de pace 
promovată de Uniunea Sovietică și 
a apreciat că O.N.U. trebuie să în
treprindă foarte multe ca să contri
buie la crearea condițiilor traiului 
pașnio el' popoarelor. Guvernul so
vietic — a continuat Gromîko — și-a 
exprimat deja atitudinea față de de
clarația guvernului S.U.A. despre 
faptul că, în opinia acestuia, după 
perioada confruntărilor, în prezent 
începe era tratativelor. U.R.S.S., a 
continuat el, se pronunță pentru tra
tative, pentru abordarea serioasă a 
problemelor, pentru eforturi reale 
în scopul soluționării problemelor 
internaționale care se află 
U.R.S.S., în fața S.U.A., în 
turor statelor.

Conducătorul delegației 
a arătat că acțiunile S.U.A. 
nam nu corespund în nici _
principiilor Națiunilor Unite. Refe
rindu-se la conferința de la Paris 
în problema Vietnamului, ministrul 
de externe sovietic a arătat că con
dițiile constructive de reglementare, 
avansate de R. D. Vietnam și Repu
blica Vietnamului de sud, au des
chis în fața S.U.A. posibilitatea unei 
ieșiri demne din impasul în care au 
intrat singure. Acest lucru este po
sibil doar pe baza renunțării la ori
ce amesteo militar și de altă natură 
in treburile poporului vietnamez.

In legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, A. Gromîko a calificat 
drept o sfidare la adresa Națiunilor 
Unite obstrucțiile Israelului în ca
lea reglementării politice. El s-a pro
nunțat pentru ’aplicarea 
Consiliului de Securitate, 
vede retragerea trupelor 
de pe teritoriile ocupate 
mitent recunoașterea dreptului 
existență națională al tuturor state
lor din Orientul Apropiat, inclusiv 
Israelul.

Șeful delegației sovietice a decla
rat că interesele păcii cer adoptarea 
unei hotărîrl clare privind retrage
rea tuturor trupelor străine din Co
reea de sud, care constituie piedica 
principală în calea înfăptuirii dorin
ței poporului coreean de unificare 
pașnică a țării.

Âbordtnd problemele europene, 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. 
s-a pronunțat în favoarea securității 
continentului nostru. El a arătat că 
inviolabilitatea frontierelor de stat 
din Europa, inclusiv a frontierelor 
de pe Oder-Nelsse și a frontierelor 
dintre R.F.G. șl R.D.G., este o con-

în fața 
fața tu

sovietice 
în Viet- 
un fel

rezoluției 
care pre- 
israeliene 
și conco- 

la

diție implicită a unei păci trainice 
în această parte a lumii.

Andrei Gromîko a prezentat, în 
numele guvernului sovietic, spre e- 
xaminare sesiunii Adunării Genera
le, problema „Cu privire la întărirea 
securității internaționale". El și-a ex
primat satisfacția in legătură cu fap
tul că în ultimele luni sa remarcă 
o creștere determinată a interesului 
în Europa față de propunerea cu pri
vire la convocarea unei consfătuiri 
paneuropene.

Ministrul afacerilor externa al 
U.R.S.S. a comunicat apoi că Uniu
nea Sovietică va prezenta proiectul 
„Apelul Adunării Generale a 
O.N.U. către toate statele lumii în 
vederea întăririi securității interna
ționale". '

Abordînd problema dezarmării, 
conducătorul delegației sovietice s-a 
referit la necesitatea ca la Tratatul 
de neproliferare a armelor nucleare 
să participe un număr maxim de 
state. Guvernul sovietic, a continuat 
el, acordă o mare însemnătate tutu
ror pașilor îndreptați spre limitarea 
cursei înarmărilor strategice. El s-a 
referit la însemnătatea unor mă
suri ca încetarea producției de 
arme nucleare și lichidarea tuturor 
stocurilor de asemenea arme pen
tru ca energia nuoleară să fie folo
sită numai în scopuri pașnice, inter
zicerea experiențelor nucleare sub
terane, crearea de zone denucleari- 
zate, interzicerea folosirii teritoriilor 
submarine pentru scopurile militare. 
El a comunicat apoi că Uniunea So
vietică împreună cu Bulgaria, Ce
hoslovacia, Mongolia, Polonia, Ro
mânia și Ungaria prezintă spre exa
minare sesiunii a XXIV-a a Adună
rii Generale a O.N.U. problema „Cu 
privire la încheierea convenției re
feritoare la interzicerea elaborării, 
producției șl stocării armei chimice 
și bacteriologice (biologice) și la dis
trugerea ei" și proiectul convenției 
internațional» corespunzătoare.

în încheiere, Gromîko a arătat că 
Uniunea Sovietică este gata, ca și 
în trecut, să colaboreze spre binele 
păcii, prevenirea războiului și întă
rirea securității internaționale.

Ministrul de externe al Japoniei, 
Kiichi Aichl, a declarat că țara sa 
este gata să participe activ la sar
cinile O.N.U. de menținere a păcii 
și a vorbit despre relațiile economice 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate din punct de vedere 
industrial. Gheorghios Tsistopoulos, 
subsecretar de „ștaț pentru., afacerile 
externe al Greciei,?a. gbprilaf cq-

întrevedere

C. Mănescu
NEW YORK 

prilejul vizitei 
nite, unde a rostit o cuvîntare în ca
drul dezbaterilor generale ale actua
lei sesiuni a Adunării Generale, pre
ședintele Richard Nixon a avut în
trevederi cu cîțiva șefi de delegații, 
printre care și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, șeful 
delegației române la sesiunea Adună
rii Generale.

în cursul convorbirii, președintele 
Statelor Unite și ministrul de exter-

19 (Agerpres). — Cu 
sale la Națiunile U-

dane român au făcut un schimb _. 
păreri asupra unor probleme Inter
naționale aflate în atenția O.N.U.

Seara, ministrul afacerilor externe 
al României a participat la recepția 
oferită de președintele Statelor Unite 
în cinstea șefilor delegațiilor partici
pante la cea de-a XXIV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U.

★
YORK 19 (Agerpres). — 
Mănescu, ministrul aface-

de externe al României

NEW 
Corneliu 
rilor externe al Republicii Socialis
te România, a avut vineri după- 
amiază o întrevedere cu Jose Ma- 
galhaes Pinto, ministrul afacerilor 
externe al Braziliei.

Cei doi miniștri de externe au tre
cut în revistă evoluția relațiilor bi
laterale româno-brazillene și au 
avut un schimb util de păreri asu
pra unor probleme ale situației in
ternaționale și ale principalelor 
puncte ale agendei sesiunii în curs 
a Adunării Generale a O.N.U. .

vîntarea sa, Intre altele, problema 
cipriotă. Vorbind în încheierea șe
dinței, ministrul de externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a acordat 
o atenție deosebită problemelor secu
rității europene. Finlanda, a spus el. 
este interesată activ în crearea unui 
sistem de securitate, care să cuprin
dă întreaga Europă. Guvernul fin
landez a manifestat Inițiativă în a- 
ceastă direcție și s-a declarat gata 
să-și ofere teritoriul pentru desfășu
rarea consfătuirii în problemele 
securității europen».

Propunerea lui U Thant 
privind proclamarea 

„deceniuunui
al dezarmării"

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a propus proclamarea 
unui „deceniu al dezarmării", care 
să se desfășoare din 1970, paralel 
cu deceniul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare economică. Propunerea 
este cuprinsă în introducerea la ra
portul anual al secretarului general 
asupra activității Organizației Na
țiunilor Unite, document publicat 
cu prilejul deschiderii sesiunii Adu
nării Generale și care în acest an 
este consacrat tn special problemei 
dezarmării.

După ce menționează că în pre
zent cheltuielile pentru înarmare 
în lume se ridică la 200 miliarde de 
dolari pe an, secretarul general 
consideră că în cazul în care în 
cursul „deceniului dezarmării", pro
pus de el, „se va proceda la un 

' pen- 
ar- 

altor 
pen- 
cla-

efort concertat și concentrat 
tru limitarea și reducerea 
mamentelor nucleare și a 
arme de distrugere In masă, 
tru reducerea armamentelor 
sice ți pentru reglementarea tuturor 
problemelor legate de dezarmare șl 
securitate, pî-nă la sfîrșitul anilor 
'70" ar putea fl obținute progrese 
concrete, măsurabile, spre dezarma
rea generală și completă". El a 
adresat un apel Statelor Unite și 
U.R.S.S. pentru stabilirea unui mo
ratoriu asupra lucrărilor legate de 
punerea la punct de noi sisteme 
strategice ofensive și defensive pînă 
ce negocierile în această. , problemă 
vor marca progrese.

Secretarul general al O.N.U. s-a 
pronunțat în favoarea încheierii 
unui tratat de Interzicere a tuturor 
experiențelor nucleare, pentru ea' 
toate puterile nucleare să înceteze 
experiențele lor, inclusiv experien
țele. subterane, pentru ca toate ță
rile să ratifice tratatul' de neprolife
rare a armelor nucleare și pentru 
încheierea unui tratat de demilita
rizare a teritoriilor submarine.

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, U Thant constată ab
sența unui progres în reglementarea 
conflictului din această zonă, de- 
clarînd : „înainte de a putea începe 
discuții fructuoase... este indispen
sabil de a avea unele idei privind 
amplasarea viitoarelor frontiere. 
Această chestiune este legată în 
maniera cea mai directă de cea a 
încetării ocupației șl de mijloacele 
garantării acestor frontiere. Mi se 
pare că doar un efort hotărît pen
tru înlăturarea acestor obstacole 
fundamentale oferă o speranță de 
a ieși din actualul impas". El a sub
liniat necesitatea transpunerii tn 
viață a rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 pri
vind Orientul Apropiat.

Secretarul general subliniază ne
cesitatea asigurării oaracterului uni
versal al Organizației Națiunilor 
Unite, pronunțîndu-se pentru resta
bilirea drepturilor legitim» ale 
R. P. Chineze la O.N.U.

ACȚIUNILE 

MUNCITOREȘTI 

DIN FRANJA

PARIS 19. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmite: 
După o grevă de opt zile, care a 
paralizat întregul trafic, feroviarii au 
obținut îmbunătățiri ale condițiilor lor 
de muncă. In prezent, traficul a rein
trat în normal. In schimb, situația 
s-a agravat în transporturile pari
ziene, majoritatea liniilor de metro 
și jumătate din parcul de autobuze 
nefuncționînd. La rindul lor, fede
rațiile sindicale de la întreprinderile 
de gaz și electricitate au cerut gu
vernului începerea de urgență a unor 
negocieri pentru majorarea salarii
lor, urmînd ca ele să declare grevă 
în cazul nesatisfăcerii revendicărilor 
lor. O situație similară este semnala
tă și în alte sectoare — în mine, în in
dustria alimentară, navigația aeriană, 
serviciile spitalicești și sanitare.

In acest context al agravării si
tuației sociale, comentariile presei 
francezo subliniază declarațiile pre
ședintelui Georges Pompidou, care a 
afirmat că guvernul este hotărît să 
facă totul pentru ca legea să fie 
respectată și ordinea menținută.

Reacția sindicatelor și cercurilor 
politice de stînga la poziția guvernu
lui a fost promptă. C.G.T. a protes
tat cu hotărîre împotriva declarații
lor președintelui francez „care în
cearcă să prezinte lupta muncitorilor 
pentru revendicările lor tradiționale 
ca o acțiune subversivă". Referindu-se 
la actuala mișcare grevistă din Fran
ța, ziarul „L’Humanită" arată că „mun
citorii încearcă să se apere împo
triva politicii care-i lovește, iar greva 
este un drept înscris în constitu
ție". Partidul socialist s dat, de a- 
semenea, publicității o declarație, în 
care se relevă faptul că greviștii nu 
amenință instituțiile republicane.

O demonstrajie de protest îm
potriva Partidului național de
mocrat de extremâ dreaptă, 
organizată recent în orașul 

vest-german Wiesbaden

Cu prilejul împlinirii 
a 90 de ani 

de la stabilirea 
relațiilor diplomatice 

româno-bulgare
SOFIA 19. — Corespondentul 

Agerpres Gh. leva transmite : Cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
între România și Bulgaria, vineri 
după-amiază, ambasadorul român 
la Sofia, Nicolae Blejan, a oferit un 
cocteil. Au luat parte Ivan Popov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Dobre Alexiev, adjuțict al 
ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, precum și ai 
Comitetului de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea.

POLONIA:

CONGRESUL ASOCIAȚIEI 
COMBATANȚILOR 

PENTRU LIBERTATE 
SI DEMOCRAȚIE• • /

VARȘOVIA 19. — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Vineri au început la Varșovia lu
crările Congresului al IV-lea al 
Asociației combatanților pentru li
bertate și democrație din Polonia. 
La deschidere au fost prezenți 
W. Gomulka și alțl conducători de 
partid și de stat.

La congres participă 830 delegați 
reprezentînd pe cei 300 000 membri 
ai asociației, precum și delegații ale 
mișcărilor de rezistență și antifas
ciste din țări europene. Din Româ
nia este ^prezent Nicolae Cioroiu, vi
cepreședinte al Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști.

J. Cyrankiewicz a relevat rolul a- 
cestei organizații în lupta eroică a 
poporului polonez în timpul ocupa
ției fasciste și în anii puterii popu
lare. Raportul Consiliului general al 
asociației a fost prezentat de M. 
Moczar.

Vizita delegației 
de activiști 
ai >.C.R.

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 19. — Coresponden

tul Agerpres L. Duță transmite: 
Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Aldea Mili- 
taru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care 
se află într-o vizită de schimb de 
experiență în Uniunea Sovietică, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., a fost 
primită la 19 septembrie de V. I. 
Kapitonov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cu care a avut o convor
bire cordială.

în cursul șederii sale în Uniu
nea Sovietică, delegația a luat cu
noștință de activitatea organiza
țiilor de partid din R.S.S. Letonă, 
Leningrad și regiunea Moscova.

Vineri după-amiază, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al României 
la Moscova, Ion Ciubotaru, a or
ganizat, cu prilejul prezenței la 
Moscova a delegației de activiști 
ai P.C.R., o întîlnire prietenească 
în saloanele ambasadei.

Congresul Partidului 
de stînga—comuniștii 

din Suedia
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 

Vineri s-a deschis la Stockholm 
cel de-al XXII-lea Congres al 
Partidului de stînga — comuniștii 
din Suedia. La lucrările congresu
lui iau parte 250 de delegați șl 
invitați. Sînt prezenți, de aseme
nea, delegați ai unor partide co
muniste și muncitorești. Partidul 
Comunist Român este reprezentat 
de o delegație formată din tovară
șii Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și VirgiJ' 
Cazacu, membru al C.C. al P.C.R.ț 
secretar al Comitetului municipa. V 
București al P.C.R.

Q H @ Q B H

agențiile de presă transmit
Ambasadorul României la Berna, Ion Georgescu, « oferit 

vineri un dejun în cinstea consilierului federal, prof. dr. Hans Peter Tschudi, 
vicepreședinte al Confederației Elvețiene, și a soției sale. Au participat, de 
asemenea, prof. dr. Walter Hofer, președintele Comisiei de politică externă a 
Consiliului național elvețian, prof. dr. Michel Stettler, președintele Fundației 
Pro Helvetia, Hans Muller, șef al Direcției culturale din Departamentul politie 
federal, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Berna. în 
cursul dejunului au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două state.

0 conferință internațio
nală consacrată activității 
ziariștilor în lupta împo
triva agresiunii imperialis
mului 6Ra început lucrările la 
Phenian — transmite agenția A.C.T.C. 
Conferința se desfășoară sub auspi
ciile Organizației Internaționale a Zia
riștilor. La ședința de deschidere, Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a adresat un salut 
participanților. La conferință participă 
delegații din 87 de țări, printre care

și o delegație a Uniunii ziariștilor din 
România.

țului exterior, S. Fujieda, vicespeăke* 
al Camerei Reprezentanților, S. Ka- 
washima, vicepreședinte al Partidului 
liberal-democrat, de guvemămînt, Ko- 
goro Uemura, președintele „Keidan- 
ren“ (Federația organizațiilor economi
ce din Japonia), reprezentanți ai parti
delor politice japoneze, oameni de 
afaceri, reprezentanți ai vieții culturale 
și artistice, ziariști.

Forțele canadiene dislo
cate în țările vest-europene 
în cadrul N.A.T.O. vor fi reduse 
treptat, jpînă în toamna anului 1970, 
la un efectiv total de 5 000 de mili
tari — a anunțat ministrul canadian 
al apărării, Leo Cadieux. Efectivul 
actual al trupelor aeriene și terestra 
canadiene staționate în Europa occi
dentală este de 9 800 de militari.

NEW YORK 19 (Agerpres). — La 
18 septembrie, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, șeful dele
gației române la cea de-a XXIV-a se
siune a Adunării Generale a Organi- 
lației Națiunilor Unite, a oferit la 
sediul misiunii permanente a Româ
niei pe lîngă O.N.U. un dineu în o- 
noarea șefilor delegațiilor țărilor so
cialiste.

Au participat : din partea Uniunii 
Sovietice — A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., I. Ma
lik, locțiitor al ministrului afacerilor 
externe, reprezentant permanent la 
O.N.U., A. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington ; din partea 
R.S.S. Bieloruse — A. Gurinovici, 
ministrul afacerilor externe, V. 
Smirnov, reprezentant permanent la 
O.N.U. ; din partea R. P. Bulgaria — 
M. Tarabanov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentant per
manent la O.N.U. ; din partea R. S 
Cehoslovace — J. Marko, ministrul 
afacerilor externe, Z. Cernik, repre
zentant permanent la O.N.U. ; din 
partea Republicii Cuba — E. Camejo- 
Argundin, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar, Pedro Morales Car
ballo, însărcinat cu afaceri ad-inte
rim la O.N.U. ; din partea R. P 
Mongole— L. Toiv, ministrul aface
rilor externe, ...............................
al ministrului 
B. Deștseren, 
ad-interim la 
R. P. Polone 
ministrul afacerilor externe, J. Wi- 
niewicz, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, E. Kulaga, reprezen
tant permanent la O.N.U., președin
tele Comisiei Politice Speciale ; din 
partea R.S.S. Ucrainene — D. Belo- 
kolos, ministrul afacerilor externe, 
M. Getmanet, însărcinat cu afaceri 
ad-interim la O.N.U. ; din partea 
R. P. Ungare — Kărolv Csatorday, 
reprezentant permanent la O.N.U.

Din partea delegației române au 
participat Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Gheor- 
ghe Diaconescu, ambasador, reprezen
tant permanent al României la 
O.N.U., Corneliu Bogdan, ambasado
rul României la Washington.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

D. Cimiddorj, adjunct 
afacerilor externe, 

însărcinat cu afaceri 
O.N.U. ; din partea 

— S. Jedrychowsky,

mia DEPLASĂRI SEMNIFICATIVE
ÎN VIAJA POLITICĂ

Secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Ecuador,Redro Saad> s_a Pro‘ 
nunțat, în cadrul unei reuniuni care a 
avut loc la Guayaquil, pentru înfăptuirea 
unei profunde reforme agrare. Pedro 
Saad a subliniat că actuala lege pri
vind reforma agrară exprimă doar in
teresele marilor latifundiari. El a adre
sat un apel tuturor forțelor progre
siste din țară să-și unească eforturile 
pentru realizarea unui front unit.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mitia Ribicici> • pri- 
mit pe ministrul italian al comerțului 
exterior, Ricardo Misasi, care se află 
la Belgrad într-o vizită la invitația 
guvernului iugoslav. în cursul vizitei, 
ministrul italian a avut convorbiri cu 
Toma Granfil, membru al Vecei Exe
cutive Federale, cu care a efectuat un 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
relațiilor economice dintre cele două 
țări.

Activitatea politică din 
India cunoaște o perioadă 
mai calmă după agitatele 
săptămîni din iulie și au
gust. Primul ministru, In
dira Gandhi, desfășoară 
acum în diferite state in
diene o susținută activita
te de explicare a politicii 
guvernului în favoarea na
ționalizării băncilor și a 
intențiilor sale de a con
tinua asemenea măsuri, 
întîlnirile, la care partici
pă primul ministru, oferă 
numeroase dovezi de spri
jin din partea populației 
față de obiectivele acestei 
politici.

Firește,. însă, forțele de 
dreapta, legate de marile 
monopoluri, nu asistă pa
sive la această evoluție. 
Deși există anumite neîn
țelegeri între aceste forțe, 
atît în cadrul Partidului 
Congresului,, cît și în afara 
lui, ele se regrupează. Este 
însă, cert că procesul de 
diferențiere în rîndul bur
gheziei indiene s-a accen
tuat, conturi nd sectoare 
antimonopoliste tn cadrul 
taberei național-democrati- 
ce. S-au creat premise 
pentru o mai largă unitate 
a forțelor democratice și 
de stînga. .

Schimbarea a survenit 
ca rezultat al acțiunii uni
te a unor largi pături de
mocratice pentru a Infrin
ge tentativa de preluare a

puterii de către forțele da 
dreapta.

Ofensiva forțelor de 
dreapta a început prin 
tentativa de a Impune un 
candidat al lor la funcția 
de președinte al republicii. 
Șeful guvernului, d-na In
dira Gandhi, a căutat să

lementelor de dreapta din 
Congres. Guvernul a tre
cut la naționalizarea a 14 
dintre cele mal mari bănci 
indiene, care controlau pîr- 
ghiile economiei statului. 
A urmat apoi o a doua 
mare lovitură dată forțe
lor de dreapta 1 la alege-

greșului, fncâloînd discipli
na de partid, a-a alăturat 
mișcării unite a forțelor 
de stînga și democratice 
din afară.

în vremea din urmă, tn 
toată țara s-au ținut nu
meroase mitinguri tn spri
jinul naționalizării bănci
lor șt al candidaturii d-luf 
Giri. Partidul comunist a 
jucat un rol activ în orga- 

CORESPONDENȚA DIN NEW DELHI DE LA VenerV^taptaU"mpo- 
n DADAiZAr triva forțelor de dreapta,r. fAKAAAL După victoria lui V. V

__Giri, grupările de dreapta 
și-au întețit atacurile îm
potriva primului ministru 
și a colaboratorilor săi. 
dar aceste atacuri aj pri
mit o ripostă hotărîtă.

Totuși, lucrurile nu s-au 
liniștit complet. Observato
rii politici din New Delhi 
apreciază că primul minis
tru și cercurile progresis
te din partidul de guver- 
nâmînt pot face față aces
tei situații numai dacă ini
țiativa cîștigată tn urma 
naționalizării băncilor va 
fi menținută ; iar această 
Inițiativă poate fi menținu
tă numai dacă vor f! luate 
?i alte măsuri pe aceeași 
linie, „Naționalizarea băn
cilor — spunea primul mi
nistru — este doar începu
tul ; avem de parcurs un 
drum lung, lung de tot; 
Îiînă la atingerea scopuri,- 
or propuse".

Ambasadorul României Ia 
Tokio, Ion Datcu, a oferit un cocteil 
cu ocazia plecării sale definitive din 
Japonia. Au participat M. Ohira, mi
nistrul japonez al industriei și comer-

La Palis, președintele Franței, 
Georges Pompidou, a primit vineri, 
la Palatul Elysee, pe Aleksandar 
Grlicikov, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federale a R. S. F. Iugo
slavia, care se află într-o vizită ofi
cială în capitala Franței. In aceeași 
zi, Grlicikov a avut o întrevedere cu 
primul ministru francez, Chaban-Del- 
mas. Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind relațiile politice și 
economice dintre Franța și Iugosla
via — relatează agenția Taniug.

800 de elevi ai școlilor 
medii din Seulau organizat o 
demonstrație împotriva adoptării de

către parlamentul sud-coreean a unul 
amendament la constituție care per
mite actualului președinte, Pak Cijan 
Hi, să candideze pentru a treia oară. 
Poliția a intervenit cu brutalitate pen
tru a-i împrăștia pe tinerii demon
strantă

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, a ac
ceptat invitația președinte^ 
Iui S.U.A., Richard Nixon?*' 
de a face o vizită la Washington'Ln 
a doua parte a lunii februarie a anului 
viitor — a anunțat purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe.

Un sonda] al opiniei pu
blice vest-germane efectuat în 
perioada 25 august—7 septembrie și 
al cărui rezultat a fost publicat da 
ziarul „The Times" indică un avans 
de 6,9 la sută al social-democraților 
față de creștin-democrați.

Senatul Statelor Unite a 
aprobat noi alocații militare 
solicitate de Pentagon. Este vorba da 
suma de 20 miliarde dolari destinată 
perfecționării unor noi tipuri de arme.

0 ceremonie consacrată 
prieteniei dintre orașele în
frățite Arad și Prato a avut 100 
la primăria acestui oraș din Italia. Ma
nifestarea a fost prilejuită de vizita pa 
care o întreprinde în acest oraș o de
legație a Aradului, condusă de prima
rul orașului, I. Comic.

ți consfătuire a miniștrilor de finanțe din țările 
membre ale C.A.E.R. a avut 100 în R- p- Un§ară între 16 18 teP-
tembrie. în cursul discuțiilor au fost abordate probleme ale dezvoltării colabo
rării în domeniul valutar și de credit a țărilor membre ale C.A.E.R., precum 
și îndeplinirea hotărîrilor sesiunii a XXIII-a (specială) a C.A.E.R. în legătură 
cu aceste probleme.

LIBIA

pareze această amenin
țare prin ridicarea luptei 
pe plan politico-economic. 
Programul său economic 
vizind o sCrie de .măsuri 
populare, între care națio
nalizarea băncilor particu
lare, a fost adoptat de se
siunea de la Bangalore a 
Congresului Indian de la 
începutul lunii iulie. To
tuși, la această sesiune for
țele de dreapta din parti
dul de guvernămînt au im
pus desemnarea reprezen
tantului lor, Sanjiva Reddy, 
drept candidat la funcția 
de președinte al republicii. 
Au urmat apoi unele eve- 
nimente-cheie. Primul mi
nistru a preluat portofo
liul finanțelor de Ia Mo
rarj! Desai — viceprim- 
ministru șl exponent al e-

rile prezidențial» a Ieșit 
învingător V. V. Girl, can
didat al aripii progresiste 
a partidului Congresul Na
țional Indian. Giri demi
sionase cu puțin timp tn 
urmă din postul său de 
președinte interimar și a- 
poi și-a depus candidatu
ra ca independent. Comu
niștii și-au afirmat ime
diat sprijinul față de acest 
veteran, al mișcării sindi
cale și progresiste. La lei 
au procedat și celelalte 
partide democratice și de 
stînga.

Astfel, în această peri
oadă a avut loc o mare 
dispuită politică dincolo de 
barierele dintre partide. 
Pentru prim® oară, după 
mulți ani, aripa progresistă 
din cadrul Partidului Con

Un detașament al forjelor patriotice din Angola se pregătește în vederea 
unei noi acțiuni de luptă

Bâzele militare

străine

vor fi evacuate
TRIPOLI 19 (Agerpres). — Bazele 

militare americane și engleze aflate 
pe teritoriul Libiei, inclusiv baza 
militară aeriană Wheelus Field a- 
parținînd S.U.A., vor fi evacuate la 
data expirării acordurilor în virtu
tea cărora au fost amplasate pe te- 
ritor' 1 libian, a declarat primul 
ministru al Libiei, Mahmud El- 
Maghraby — relatează agenția 
M.E.N. „Toate tratatele și pactele 
referitoare la bazele militare străine 
în Libia își vor pierde valabilitatea 
Ia data legală a expirării lor șl nu 
vor mai fi reînnoite", â precizat 
premierul libian. Tratatul privitor 
la statutul bazei militare americana 
Wheelus expiră în decembrie 1970. 
iar cel referitor la baza militară 
engleză de la Al Adem în anul 1971.
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