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® Viața de partid: 
CONDUCEREA ACTIVI
TĂȚII ECONOMICE IM
PLICĂ O ÎNALTĂ RĂS
PUNDERE POLITICĂ ® în 
județele Argeș și Dîm
bovița : BUTURUGA OR
GANIZĂRII RĂSTOAR
NĂ CARUL CU PRUNE 

@ FAPTUL DIVERS

ÎNCHEIEREA PREȘEDINTELUI

REPUBLICII FINLANDA, URHO KEKKONEN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Uniunii Sovietice la BucureștiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit vineri, 26 septembrie 1969, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe prof. Francois Perroux

Președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită o- ficială în țara noastră, a părăsit vineri la amiază Capitala.împreună cu înaltul oaspete au plecat Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe, și celelalte persoane oficiale finlandeze care l-au însoțit.Președintele Urho Kekkonen, împreună cu președintele Nicolae Ceaușescu, sosesc la aeroportul Băneasa într-o mașină deschisă, escortată de mo- tocicliști. Cei doi conducători de stat au-fost salutați cu deosebită căldură, de-a lungul întregului traseu străbătut pînă la aeroport, de zeci de mii de bucureșteni. Prin a- plauze îndelungi și ovații, populația Capitalei și-a manifestat din nou sentimentele de stimă și prietenie față de poporul finlandez, satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno-finlandeze în toate domeniile, în interesul celor două popoare, al păcii și securității internaționale.La aeroport erau arborate drapelele de stat ale celor două țări. Pe frontispiciul clădirii centrale se aflau portretele președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, precum și urările, în limbile jțo- mâriă și finlandeză : „Trăiască prietenia dintre popoarele român și finlandez", „Trăiască pacea și prietenia între popoare".

Pe aeroport erau prezenți Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Manea Mănescu și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului. Erau, de asemenea, prezenți Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Mircea Bălănescu, ambasadorul României în Finlanda, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Tudor Jianu, directorul protocolului în Ministerul Afacerilor Externe — membrii misiunii române atașate pe lîngă președintele Finlandei, precum și conducători de instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști români și finlandezi, corespondenți ai presei străine.Erau de față Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, membri ai ambasadei finlandeze, precum și șefi ai misiunilor diplomatice, atașați militari și alțî membri ai corpului diplomatic.La sosirea pe aeroport a înaltului oaspete, comandantul gărzii de onoare prezintă raportul. Se trag 21 de salve de artilerie, în timp ce se intonează imnurile de stat ale celor două țări.Președintele Urho Kekkonen, împreună cu președintele Nicolae Ceaușescu frec în revistă garda de onoare. Președintele Finlandei salută dra-
(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintarea 

președintelui 

Urho Kekkonen
Domnule președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,La amabila dumneavoastră invitație, am avut posibilitatea ca timp de patru zile să cunosc țara și poporul României. România contemporană se caracterizează prin vioieiunea vieții industriale și prin progresul agriculturii. Crearea uriașelor combinate industriale și energia cu care guvernul dumneavoastră promovează extinderea în noi domenii a unei agriculturi diversificate sînt mărturia unei munci neobosite și perseverente.Convorbirile noastre au fost fructuoase și au demonstrat că guvernul dumneavoastră tinde spre crearea unei atmosfere în care să se poată găsi soluții problemelor păcii și securității pe continentul nostru, care să fie acceptabile și satisfăcătoare pentru toate națiunile. Guvernul țării noastre este animat de aceleași năzuințe. Vă adresez, domnule președinte, cele mai calde mulțumiri și cele mai bune urări de fericire și succes pentru poporul român.Trăiască prietenia finlandezo-română 1

Cuvintarea 

președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,în momentul în care părăsiți pămîntul României, doresc să relev încă o dată că vizita dumneavoastră s-a dovedit deosebit de fructuoasă.în cursul convorbirilor pe care le-am avut s-a evidențiat hotărîrea noastră de a intensifica și diversifica legăturile de cooperare româno-finlandeze în domeniile economic, tehnico-științific, cultural și pe alte planuri, de a acționa și a ne aduce contribuția — împreună cu celelalte forțe iubitoare de pace — la soluționarea complexelor probleme ale vieții internaționale contemporane.Mulțumindu-^ă pentru bunele aprecieri la adresa activității poporului nostru și a guvernului, vă rog, domnule președinte, ca la întoarcerea în patrie să transmiteți, din partea poporului român, a Consiliului de Stat, a guvernului Republicii Socialiste România și a mea personal, un salut cordial poporului finlandez, căruia îi dorim fericire, prosperitate și succes în activitatea sa dedicată cauzei păcii, progresului și civilizației.Acum, la despărțire, vă spunem dumneavoastră, domnule președinte, și celorlalte personalități care vă însoțesc, tradiționala noastră urare : „Drum bun !“.

La plecare, pe aeroportul Băneasa

COMUNICAT
COMUN

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a făcut o vizită oficială în România, în perioada 22—26 septembrie 1969.Președintele Republicii Finlanda a fost însoțit de Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe, și de alte personalități.în timpul șederii în România, președintele Republicii Finlanda și persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective industriale, sociale și culturale din București și județele Galați, Tulcea și Constanța. Oaspeții au fost întîmpinați pretutindeni cu căldură și cordialitate, în spiritul raporturilor de sinceră prietenie și stimă reciprocă existente între poporul român și poporul finlandez.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, au avut convorbiri oficiale la care au participat:Din partea română : Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Mircea Bălănescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Finlanda, și Dumitru Mihail, director a.i. în Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea finlandeză: Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe, Kaarlo Veikko Măkelă, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Finlandei în România, Risto Hyvarinen, director al afacerilor politice, Paavo Laitinen, șef de birou, și Esko Lipponen, șef de birou.Convorbirile au avut loc într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă și au prilejuit un larg schimb de vederi asupra stadiului actual al relațiilor româno-finlandeze, precum și asupra celor mai importante probleme internaționale.Cei doi președinți au constatat cu satisfacție evoluția favorabilă a re

lațiilor dintre România și Finlanda, întemeiate pe respect, încredere și avantaj mutual, și au subliniat că extinderea și' diversificarea rapor- | turilor în toate domeniile cores- | pund intereselor popoarelor lor, cauzei păcii și cooperării internaționale.Părțile au apreciat că potențialul economic în plină dezvoltare al celor două țări creează premise favorabile în vederea sporirii schimburilor comerciale și a cooperării economice, industriale și tehnice a între România și Finlanda. S-a | convenit să se exploreze în conți- I nuare posibilitățile de intensificare | a cooperării economice și tehnice ; | în acest scop, cu prilejul vizitei, a fost semnat Acordul guvernamental de cooperare economică, industrială și tehnică. S-a convenit, de asemenea, să se înceapă tratative pentru încheierea unui nou acord comercial pe termen lung.Salutînd extinderea din ultimii t ani a schimburilor cultural-științi- I fice, părțile au constatat că există posibilități pentru lărgirea acestora, în interesul undi mai bune cunoașteri reciproce.Cei doi președinți au evidențiat, de asemenea, că semnarea Acordului privind desființarea vizelor între România și Finlanda a avut rezultate pozitive pentru turism. Ei au căzut de acord să se inițieze negocieri pentru încheierea unei convenții consulare.Președinții au discutat cele mai | importante probleme internaționale | și au constatat cu satisfacție simi- « litudinea punctelor lor de vedere. H Ei au accentuat că este important ca toate guvernele să respecte și să aplice întocmai principiile Cartei O.N.U., în scopul de a spori și dezvolta securitatea și cooperarea internațională. Părțile au subliniat voința lor de a acționa activ îndeosebi pentru consolidarea securității europene.Președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, să facă o vizită | oficială în Finlanda. Invitația a fost S acceptată cu plăcere. Data vizitei I va fi fixată ulterior pe cale diplo- I matică. I

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit vineri dimineața pe Francois Perroux, profesor la College de France, director al Institutului de știință economică aplicată din Paris, conducătorul delegației de specialiști francezi, care se află în țara noastră cu prilejul lucrărilor celui de-al II-lea Colocviu româno- francez cu tema : „Planificarea, metodele și tehnicile sale", și pe prof.

J. M. Jeanneney, fost ministru, membru al delegației.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Mihai Levente, directorul Institutului de cercetări economice al Academiei, Costin Mur- gescu, membru corespondent al Academiei, precum și Valentin Li- patti, ambasadorul României la UNESCO. (Agerpres)
SOSIREA ICAPITALĂ A TOVARĂȘULUI

CARLO CALMIHIVineri după-amiază a sosit în Capitală tovarășul Carlo Galluzzi, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, șeful secției externe a C.C. al P.C.I., care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Gheorghe Pănă, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Planul să oglindească 
rezervele reale 
de creștere a
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productivității muncii!
Ing. SZOTYORI Ernest

secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

Printre obiectivele primordiale ale dezvoltării noastre economice, stabilite cu claritate la Congresul al X-lea al P.C.R., un loc de importanță excepțională ocupă ridicarea în ritm susținut a productivității muncii. A- ceastă sarcină a preocupat și pînă a- cum colectivele unităților industriale mureșene. Dar ea trebuie să se afle și mai stăruitor în centrul atenției comitetelor de direcție din întreprinderi și a forurilor de resort, care au îndatorirea să ia măsurile cuvenite în vederea perfecționării și modernizării proceselor tehnologice, organizării științifice a producției și a muncii, oreșterii calificării și specializării cadrelor, utilizării complete a timpului de lucru, raționalizării consumului de muncă în fiecare unitate economică.Realizarea consecventă a sarcinii de creștere neîntreruptă a productivității muncii este pe deplin posibilă în întreaga industrie a județului. Cînd facem această apreciere ne gîndim la faptul că, prin investițiile acordate întreprinderilor, mai ales în ultimii ani, dotarea tehnică a acestora s-a îmbunătățit mult, nivelul tehnic al utilajelor și instalațiilor fiind tot mai aproape de cel al unităților productive nou construite. Față de anul 1965, anul trecut, productivitatea muncii a fost cu 33 la sută mai mare, iar în opt luni din acest an, sarcina de creștere planificată la indicatorul amintit a fost depășită, pe ansamblul industriei județului, cu 1,3 la sută. Multe întreprinderi au depășit în mod substanțial prevederile planului productivității muncii pe 8 luni : Fabrica de geamuri din Tîrnă- veni cu 10,9 la sută, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș cu 3,9 la sută, întreprinderea de reparat utilaje și mașini din Reghin cu 6,4 la sută, Fabricile de zahăr din Tg. Mureș și Luduș cu 17,3 și, respectiv, 7 la sută. Acestea sînt dovezi certe ale capacității colectivelor din fabrici și uzine de a fructifica tot mai susținut resursele de creștere a forței productive a muncii, de a obține randamente superioare în activitatea economică — cu consecințe extrem de favorabile asupra indicatorilor financiari ai planului.Evident, oricît de valoroase ar fi aceste rezultate, ele nu trebuie să

ducă la automulțumire, pentru că mai avem încă multe de făcut în domeniul creșterii productivității muncii. în anul viitor, întreprinderilor din județ Ie revine sarcina să atingă un nivel de creștere a productivității muncii mai mare decît cel a- vut anterior în vedere. Asemenea prevederi mobilizatoare sînt de natură să stimuleze inițiativa organelor și organizațiilor de partid, a comitetelor de direcție, a colectivelor de întreprinderi pentru găsirea modalităților de realizare a sarcinilor de plan.în legătură cu aceste prevederi se ridică însă cîteva aspecte de principiu. Practica arată că resursele de creștere a productivității muncii sînt mari, inepuizabile. Dar, pînă acum, nu în toate întreprinderile aceste resurse au fost prinse în calculul indicatorilor de plan. Sarcinile de plan, chiar dacă au prevăzut creșteri uneori însemnate față de realizările precedente, nu s-au apropiat de limita superioară și, din această cauză, nu au stimulat pe deplin colectivele unor unități industriale în stabilirea și aplicarea măsurilor care să ducă la rezultate și mai bune. La unele întreprinderi, procentul de depășire a planului la acest indicator este mult mai mare decît sarcina de creștere a productivității muncii. Desigur, este un fapt pozitiv că se depășește simțitor planul, dar ar fi fost și mai bine dacă estimările făcute la începutul acestui an, în ce privește nivelul real posibil de sporire a productivității muncii, ar fi fost concretizate în sarcini de plan precise, .situate la un nivel superior. S-ar fi desprins astfel o imagine cu mult mai reală a strădaniei cu care anumite colective de întreprinderi, comitete de direcție și organizații de partid acționează în scopul creșterii productivității muncii.Aspectele discutate mai trebuie analizate și din alt punct de vedere, în județul nostru, mai multe unități, ca întreprinderile forestiere Reghin și Sovata, întreprinderea „Nicovala" Sighișoara, și-au realizat planul productivității muncii la limită. Deci, s-ar putea crede că sarcinile au fost
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

O UN DEBUT INDUSTRIAL ANEMIC ® în campania 
agricolă : PÎNĂ ȘI PROPRIILE HOTĂRÎRI SÎNT NESO
COTITE ® INTERMINABILUL PROVIZORAT AL ȘCOLI
LOR PROFESIONALE ® ARTISTUL ADEVĂRAT NU 
POATE FI INDIFERENT LA ECOUL CREAȚIEI SALE
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FAPTUL
DIVERS
Nu-i ajutați!Ne adresăm cetățenilor care, în loc să sprijine legalității, facilitează fără voie !) comiterea corectitudini. Citeva inopinate, desfășurate nele financiare ale au dezvăluit existența unităților meșteșugărești a numeroase comenzi pentru care nu s-au emis bonuri. Astfel, într-o singură zi, la cooperativele din județul Caraș-Severin au fost descoperite zece comenzi neînregistrate, în județul Constanța — 31 și în județul Mehedinți alte 11. Nu mai este cazul să subliniem ce substrat au aceste „manopere". Costul comenzilor intră integral în buzunarul celor necinstiți, unitățile fiind frustrate de cota parte care li se cuvine. Evident, frauda rămîne fraudă și va fi sancționată ca atare. Dar, subliniem, ea nu ar fi posibilă dacă cetă
țenii ar solicita bonuri pentru 
comenzile făcute.

respectarea (desigur, unor in- controale de orga- UCECOM în cadrul

Nicovala 
lui Husein

Mu-Acum 52 de ani, Husein 
șat, in vîrstă de 71 de ani, din 
Cumpăna (Constanța), a găsit un 
obiect metalic cu o formă ciu
dată. Era un proiectil din pri
mul război mondial. L-a luat a- 
casă, folosindu-l drept... nico
vală. Timp de 52 de ani a bătut 
pe el coasa. Anul acesta l-a în
tors pe cealaltă parte (se vede 
treaba că se cam... tocise) și e- 
nigma... a explodat, din fericire 
fără urmări grave pentru bătrin. 
Acum moș Husein s-a hotărit 
să-și cumpere o nicovală 
mea. Deci și coasa i-a 
întreagă.

ca lu- 
rămas

Poartă-n
casă Capi-în Piața Romană, dintală, s-a deschis o interesantă expoziție de invenții și inovații, aparținînd Ministerului Industriei Ușoare. O altă „invenție" 

I stîrnește însă curiozitatea. Ex- . poziția nu beneficiază de serviciile nici unui îndrumător. I Totul la întîmplare. Ce-i drept, la intrare stau vreo patru sa- I lariați, dar n-au timp pentru vizitatori, întrucît sînt ocupați 1 pînă peste cap. Dumnealor I joacă table. Trebuie să recu- . noaștem că organizatorii ne-au I făcut, de data aceasta... marț. I Pe ei cine îi învinge? Vom ve- dea. Zarurile au fost aruncate !
în rapidul
32

25 septembrie. Călătoream 
spre București în același com
partiment cu un ofițer de mi
liție. După plecarea trenului 
din Brașov, conductorul deschi
de ușa și se adresează vecinu
lui nostru : „Vă rog să-mi dațî 
concursul pentru identificarea a 
doi pasageri fără bilet de călă
torie, care refuză să se legiti
meze". Cei doi călători fraudu- 
loși au prezentat lucrătorului de 
miliție buletinul de identitate. 
Ei sînt: Costică Brînză (str. Pa- 
jistei 37) și Ion Dumitru Sarbu 
(str. Lungă 190), ambii din Bra
șov. Acum „felicitările" le vor 
găsi acasă sub forma proceselor 
verbale de contravenție. Aviz 
amatorilor.

Nici o cir
cumstanță!întîmplarea pe care o relatăm a stîrnit consternarea și unanima indignare a cetățenilor comunei. Trei persoane din Jilava (București),. Nicolae Ioniță, Aurică Chiosu și Grigore An- ghel au acostat, într-una din după-amiezile trecute, _ o tlnără funcționară la un oficiu poștal. Bruscînd-o și amenințînd-o, ei au dus-o cu forța în pădurea din apropiere. La violul organizat in bandă, l-au atras și pe minorul Aurelian Ioniță, în vîrstă de ...14 ani. Astfel, pe lingă infracțiunea de viol, celor trei li se mai reține și acuzația de instigare. Lucru de care, sîntem siguri, în procesul ce se va desfășura public, instanța va ține cont. Pedeapsa va fi și ea pe măsura comise. O cere opinia faptelor publică.
Superfi
cialitateIată cum înțeleg uniiIată cum înțeleg unii funcționari să se achite de obligațiile care le revin. în martie anul trecut, doi angajați la cooperativa de consum E2_. loan și Veronica Năstase) schimbo pagubă în avutul obștesc de peste 9 000 de lei. Unitatea s-a adresat organelor de miliție. Peste citva timp, cooperativei i se solicitau datele per- sonale ale celor doi dispăruți, amănunte pe care cooperativa 1— î’-.- “fost însă mirarea celor de au Vimît“ră"spuAsur: organelor

----- S----------- . datele comunicate anterior ei înșiși. în rest, nici un ment nou. Ce să credem pre acest stil de muncă ?

Bazna (soții __________ ‘ ) au dispărut fără urmă; au lăsatJn ștesc de peste 9 000 de lei. Uni- miîiție. Peste citva timp, cooperativei i se solicitau datele per- sonale ale celor doi dispăruți, le-a și comunicat. Nu mică le-a fost însă mirarea celor de la cooperativă cînd, zilele trecute, au primit răspunsul organelor de miliție, cuprinzînd exact- ei" "înșiși? în^ rest, nici, unacest stil de muncă ?
Rubrică redactată 
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

i sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de ele- des-
de :

cu

CONDUCEREA ACTIVITĂȚII
ECONOMICE IMPLICĂ 0 ÎNALTĂ 

RĂSPUNDERE POLITICĂ
Ne aflăm în pragul trimestrului ÎV. Este, așadar, etapa concentrării tuturor forțelor și mijloacelor pentru asigurarea îndeplinirii integrale a planului de stat pe anul 1969, etapa cînd efortul de perfecționare a conducerii activității economice de către organizațiile de partid trebuie să depășească faza studiilor și analizelor, a constatărilor și a intențiilor, deter- minînd progrese certe concretizate în graficele de producție. în aceste condiții, trebuie să prevaleze, mai mult ca oricînd, metodele de lucru suple, eliberate de canoanele formalismului, intervențiile operative, la fața locului, posibile însă numai pe baza unei cunoașteri temeinice a realităților din fiecare unitate economică.Rezultatele practice ilustrează concludent în ce măsură' metodologia organizațiilor de partid este adecvată acestei perioade decisive pentru realizarea în întregime a tuturor indicatorilor de plan, ca și a angajamentelor luate de colectivele de întreprinderi în acest an, în întrecerea dintre organizațiile județene de partid, în această ordine de idei, apare de cea mai mare importanță urmărirea atentă, sistematică, a stadiului îndeplinirii planului, grija de a pătrunde dincolo de datele globale, de ansamblu, descifrînd rezervele interne și anomaliile care pot fi detectate numai la un control competent și minuțios.Este semnificativ în acest sens faptul că biroul Comitetului județean de partid Brașov nu a așteptat bilanțul sfîrșitului de trimestru pentru „a lua la ' cunoștință" deficiențele existente și a adopta măsuri de remediere. Efectuînd un control sistematic, la fața locului, a sesizat că la Uzina „Metrom", Combinatul chimic „Victoria", „Țesă- toria Codlea", planul și angajamentele se realizau în mare, „per total", prevederi importante rămînînd însă neonorate. Toate acestea erau privite aici ca lucruri normale, organizațiile de partid respective ignorau aproape cu desăvîrșire faptul că rezultatele globale ascundeau autentice posibilități de creștere a indicilor de utilizare a mașinilor, de reducere a consumurilor specifice, de micșorare a prețului de cost. Lipsa de exigență, superficialitatea controlului efectuat anterior de Comitetul municipal de partid Brașov, de comitetele orășenești Codlea și Făgăraș, care s-au limitat în esență la simpla colecționare a unor situații statistice, a împiedicat depistarea la timp a unor rămîneri în urmă. A fost nevoie de intervenția biroului comitetului județean de partid pentru ca, prin finalizarea unor măsuri de organizare științifică a producției, să se asigure valorificarea a noi rezerve interne ale producțieiEvident, valoarea unui asemenea control, determinînd măsuri cu caracter preventiv, este incomparabil mai mare decît a controlului care se limitează la constatarea tardivă a u- nor rămineri în urmă greu de recuperat. în practică s-a dovedit că atunci cînd organele și organizațiile de partid preiau mecanic situații statistice, departe de a reflecta cu exactitate stările de lucruri reale, se poate ajunge uneori la surprize nedorite. Informîndu-se aproape exclusiv dip dările de seamă trimestriale ale comitetelor de direcție, comisia economică a Comitetului municipal de partid Bacău a constatat, la finele acestui trimestru, serioase rămîneri în urmă în îndeplinirea sarcinilor de creștere a productivității muncii, de reducere a prețului de cost și în realizarea beneficiilor planificate. Cer- cetînd mai atent cauzele acestor de-

ficiențe, biroul comitetului municipal a ajuns la concluzia că ele ar fi putut fi înlăturate „pe parcurs", dacă controlul .nu s-ar fi limitat doar la „înregistrarea?* unor rapoarte. Este pozitiv faptul că ten,- dința unor comitete de partid de a recurge la noi analize, pentru a stabili cauze de mult cunoscute, a fost la vreme oprită de către membrii biroului comitetului municipal repartizați în unitățile în care rămînerile în urmă au devenit cronice. Ajutorul lor a determinat concentrarea e- forturilor nu spre noi analize, studii și ședințe, ci spre mobilizarea tuturor forțelor spre înfăptuirea consecventă a măsurilor stabilite anterior.

limita la simpla consemnare a fenomenelor negative ; rolul lor conducător presupune nu o cunoaștere a stărilor de lucruri ca un scod în sine, ci ca un mijloc de a iniția măsuri energice pentru perfecționarea activității. Iată, de cîteva luni, Uzina de vagoane Arad înregistrează restanțe tn realizarea planului, echilibrul ritmicității procesului de fabricație fiind dereglat. Desigur, comitetul de partid cunoștea această stare de lucruri, generată ta bună măsură de sistemul defectuos al organizării producției și a muncii, poate chiar furniza numeroase explicații. Numai că, prin ele însele, aceste explicații nu pot recupera rămînerile în urmă.
viața da partid

Complexitatea și amploarea sarcinilor care se cer soluționate pînă la sfîrșitul anului impun organizațiilor de partid creșterea spiritului de inițiativă, a mobilității, pe linia dezideratului subliniat în documentele Congresului al X-lea al P.C.R. de a acționa de sine stătător, în lumina politicii generale a partidului, rezol- vînd cu competență sarcinile majore, fără a aștepta impulsuri din afară. Este concludent din acest punct de vedere exemplul comitetelor de partid de la Uzinele textile „Oltul", Fabrica de țigarete, mina Căpeni, întreprinderea „Mobila" din județul Co- vasna, care au ajutat comitetele de direcție să elaboreze măsuri operative în vederea mai bunei utilizări a fondului de timp de lucru și a capacității de producție a utilajelor. Prin investigații la locurile de muncă, prin consultarea specialiștilor, s-a ajuns la concluzia că, fără noi investiții, prin maj buna fructificare a posibilităților existente, se poate mări randamentul mașinilor. în felul acesta, fără a aștepta, ca în alte centre industriale, sprijinul comisiei economice a comitetului județean spre a depista utilaje folosite parțial și a stabili măsurile reclamate de utilizarea lor integrală, comitetele de partid au intervenit cu fermitate, ceea ce a dus la progrese sensibile în creșterea productivității muncii.în contrast cu exemplele amintite, se manifestă la unele organizații de partid și.comitete de direcție tendința de a aștepta soluții prefabricate, venite de „sus". în acest sens, ele fac demersuri spre a primi rezolvări în loc de a investi energia și timpul — irosite astfel' — spre a găsi, cu forțe proprii, căile de soluționare a sarcinilor ce le s.tau în față. Sesizînd o asemenea înclinație la conducerea Combinatului siderurgic din Galați, biroul Comitetului județean de partid Galați ă intervenit cu fermitate o- rientînd comitetul de direcție spre a valorifica rezerve interne cunoscute, dar nefolosite. La un moment dat se oprise construcția furnalului nr. 2 din motive cîtuși de puțin obiective : lipsa unor piese care puteau ti executate în combinat. Dar în loc să grăbească măsurile preconizate privind organizarea direcției mecanico- energetice, care avea misiunea să execute piesele necesare, conducerea combinatului trimitea adrese forului tutelar și, în așteptarea sprijinului „de sus", termenul de dare în funcțiune a furnalului era periclitat.Pentru a-și îndeplini rolul de forță dinamizatoare a energiilor colectivului, organizațiile de partid nu se pot

iii,i iun >,■■1,11111 ruirmi'j.iit.imLd'UMiM.jiujnnrTH;rrj^A> iuiReferlndu-se exclusiv la greutățile pricinuite de livrarea cu întîrziere a unor utilaje, organizațiile de partid din uzină s-au deprins să considere frecventele manifestări de încălcare a disciplinei muncii drept fenomene „curente", privite cu o stare de spirit fatalistă, cînd datoria lor este de a cultiva o atmosferă combativă împotriva celor care nesocotesc îndato-, ririle în producție.Perfecționarea stilului și a modalităților de lucru implică o mai mare consecvență în finalizarea hotărîrilor adoptate. Este cunoscut, faptul că în decursul acestui an au fost elaborate numeroase hotărîri și planuri de măsuri ' vizînd în principal organizarea pe baze științifice a producției și a muncii, rentabilizarea producției, creșterea eficienței întregii activități economice. Examinînd stadiul îndeplinirii acestor acțiuni, organele și organizațiile de partid au ajuns la concluzii prețioase privind căile de valorificare a unor importante rezerve interne ale producției. Din păcate, în multe locuri, ele au fost uitate în activitatea ulterioară, rămî

nînd simple „piese" îndosarîate. Comitetul municipal de partid Satu Mare a efectuat analize asupra modului în care comitetele de direcție și organizațiile de partid se preocupă de folosirea judicioasă a suprafe-, țelor de producție, de finalizarea studiilor elaborate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. în ce a constat însă eficiența acestor analize, dacă constatările pe care ele le-au prilejuit nu au fost urmate de măsuri practice, astfel încît și acum într-un șir de întreprinderi sătmărene studiile privind perfecționarea organizării producției continuă să se afle în stadiul de deziderat ?Deși volumul mare de rebuturi de la întreprinderile „Unio" și „1 Septembrie" a făcut obiectul unor studii, cauzele fiind îndelung examinate, revirimentul nu s-a produs pentru simplul motiv că măsurile preconizate au fost aplicate doar parțial. De altfel, analizînd stilul de muncă al comitetului de partid de la Uzina „Unio", biroul comitetului municipal a conchis că aci se elaborează prea multe hotărîri, dar nu se acționează consecvent pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite. într-o asemenea situație, stîrnește nedumerire faptul că, în continuare, se merge tot pe linia constatărilor, a hotărîrilor, lăsîn- du-se apoi lucrurile să se desfășoare de la sine, pentru ca să se ia (apoi totul de la început.Concluzia ce se desprinde de la sine din investigația efectuată în- tr-un șir de organizații de partid este că, îndeosebi în aceste luni premergătoare bilanțului de sfîrșit de an, nivelul conducerii activității economice de către organele și organizațiile de partid trebuie apreciat nu în funcție de numărul studiilor, analizelor și ședințelor de examinare a neajunsurilor, ci după un unic criteriu — aportul efectiv la soluționarea problemelor în suspensie, la a- plicarea practică a măsurilor stabilite în vederea realizării integrale a tuturor prevederilor de plan pe anul 1969.
Adela DAVIDESCU

A aparat

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 9/1969

Numărul pe luna septembrie al 
revistei se deschide cu editorialul 
„Propaganda de partid la nivelul 
sarcinilor actuale". In continuare 
se publică articolele : „Perfecțio
narea conducerii vieții sociale" 
semnat de CONSTANTIN BOR- 
GEANU și PETRU PANZARU, 
„Cooperarea economică șl tehnico- 
știlnțiflcă internațională — nece
sitate obiectivă" de ERVIN HU- 
TIRA șl CONSTANTIN MOISUC, 
„Statul — instrument al făuririi 
societății socialiste" de GHEOR
GHE BOBOȘ și ION IUGA șl 
„Pe marginea lucrării lui L. Al
thusser „Lenln și filozofia" de 
L. GRUNBERG.

In cadrul schimbului de păreri 
pe tema „Structura socială a Ro
mâniei" sînt redate intervențiile 
tovarășilor IOANA ANGHEL — 
SAVONEA, NICOLAE TODERI- 
CIU, ELISABETA TRAISTARU, 
precum șl studiul „Mutații în 
structura populației active" de 
CONSTANTIN IONESCU. La ru
brica „Opinii- sînt publicate ma
terialele : „Semnificații inițiale ale 
teoriei lui Gherea asupra socialis
mului în țările înapoiate- de A- 
CHIM MIHU. „Operativitate în

editarea lucrărilor științifice" de 
ROBERT DEUTSCH și „Profilul 
liceelor de artă și supraîncărca
rea elevilor" de M. IFTINCHI.

Se publică în continuare arti
colele : „Vechea mișcare socialistă 
și intelectualitatea" de V. LI- 
VEANU, la rubrica „Pagini de is
torie" ; „Tendințe spre unitate în 
mișcarea sindicală vest-europeană“ 
de PETRU IGNAT și „Exodul in
teligenței" de VALERIU TUDOR, 
la rubrica „Documentar".

Rubrica „Critică și bibliografie" 
cuprinde o recenzie a lucrării „is
toria literaturii române" (vol I) 
de George Ivașcu, semnată de 
EUGEN LUCA și un material in
titulat „Decalaje în lumea capi
talistă" de I. NICOLAE VĂLEANU. 
pe marginea lucrării lui Gh. Ba- 
drus — „Decalaje în Occident", o- 
blșnuitele „Note" încheie cuprin
sul revistei. Ele sînt semnate de 
PETRU BERAR — „Sociologia lui 
Petre Andrei, în dezbaterile actu
ale", ARMAND OPREA — „Stu
diu despre conjunctura economiei 
capitaliste" și DAN GRINDEA — 
„Confruntări asupra obiectului e- 
conomtei politice".

Noi produse izolanteMaterialele de construcții, cărora inginerii și arhitecții le găsesc necontenit noi însușiri utile și estetice, ocupă un loc însemnat în cadrul Expoziției realizărilor economiei naționale. De la clasicele cărămizi și țigle și pînă la modernele produse izolante din vată minerală, toată gama a- cestora sugerează constructoriloi noi posibilități de a le utiliza în scopul creării unor clădiri care să corespundă celor mai diverse destinații.Impîsliturile din vată minerală folosite la lucrări de termo și fo- noizolații în construcții industriale și navale și la instalații frigorifice de diferite tipuri — sînt produse noi ale ÎNTREPRINDERII DE MATERIALE IZOLATOARE DIN BERCENI.Plăcile din vată minerală —

realizate în trei sortimente cu ajutorul unui liant pe bază de polimeri — sînt destinate atît lucrărilor care se execută pentru a- mortizarea zgomotelor cît și la izolații care pot rezista pînă la 250° Celsius.Tot la Berceni, din același produs de bază, s-a trecut la fabricarea unor cochilii întrebuințate la izolarea conductelor de apă, a- buri sau de transportat produse petroliere.In prezent întreprinderea din Berceni-Ploieștl produce mai multe sortimente de produse din vată minerală, venind astfel în întîm- pinarea satisfacerii necesităților atît în domeniul construcțiilor civile și industriale, cît și pe cele ale industriei producătoare de instalații frigorifice.

Foto : S. Cristian
Ne aflăm în plin sezon de recoltare a fructelor. Acum, merele, prunele, perele — simbol al bogăției și generozității toamnei — iau drumul depozitelor, unităților de prelucrare industrială, sau migrează spre consumatoriSe desfășoară în bune condiții acțiunea de valorificare a fructelor ? Care este stadiul recoltării lor ? Pentru a răspunde la aceste întrebări, am întreprins un raid în cîteva din județele mari producătoare de fructe.Primul popas îl facem tn județul Dîmbovița, veritabilă fructieră a țării, pe a cărui suprafață rodeso peste un milion și jumătate de pomi fructiferi. Se estimează că numai principalele cooperative agricole de producție din județ vor preda I.L.F.-ului peste 15 000 de tone de fruote, din care peste 7 000 tone de prune, circa 6 000 tone de mere și 2 000 tone de pere. Crengile aplecate pînă la pămînt de bogăția roadelor așteaptă culegătorii. Din păcate însă, ei se lasă, în multe cazuri, așteptați. Din impresionanta cantitate de fructe estimată, pînă la ora actuală s-a recoltat o cantitate infimă, dacă ne gîndim că o lună (cea mai favorabilă pentru recoltat) a și trecut. Există pericolul real ca vremea rea să surprindă cantități importante încă ne- oulese. Conducerile cooperativelor agricole de producție nici nu se sinchisesc, se complac într-o îngrijorătoare atmosferă de automulțumire. Consecințele unor asemenea situații sînt lesne de înțeles : însemnate cantități de fructe se distrug, se pierd din cauza, nepăsării și indolenței la fel ca și în alți ani.Dar nu peste tot e la fel. în multe din livezile cooperativelor a- gricole de producție, în întreprinderile'agricole de stat, zilnic se recoltează mari cantități de fructe. Se semnalează încă numeroase cazuri în care, deși culese, fructele zac la poalele pomilor Cauza ? „Nu e greu de răspuns — ne spune tovarășul Toma Țuțuianu, contabil șef la cooperativa agricolă Malu cu Flori. Deși noi am livrat peste 75 de tone de fructe I.L.F.-ului, apreciem că se puteau expedia cantități mai mari. Am fost împiedicați însă de penuria de lăzi. Uneori partenerul nostru „uită" să ne trimită lăzile necesare ; ca atare, cantități însemnate de prune superioare, în loc să se în

drepte spre magazine, se prefac în borhot și iau drumul cazanelor de țuică. Cine pierde ? Toată lumea : noi, partenerii noștri și — ceea ce e mai rău — consumatorii, care așteaptă în zadar marfa".— Aceasta nu este singura lipsă a I.L.F.-ului — ne relatează și tov. Aurel Șuta, directorul stațiunii experimentale Voinești, deși, anul acesta necazurile provocate de I.L.F. sînt mai rare. De pildă, ni se promite că se va prelua cantitatea X de prune

ducții evaluate la zeci șl zeci de vagoane, s-a recoltat sub 50 la sută. Ba mai mult, la aceste cooperative agricole, ca și la multe altele, mari cantități de prune se află pe jos, stafidite, depreciate, în asemenea cantități, încît le poți aduna cu lopata. Care este cauza ? Vreo calamitate naturală să fie provocat dezastrul ? Răspunsul îl căpătăm „fil- mînd" cîteva secvențe la fața locului.într-una din zile ne aflăm la coo-

Acest mod curios de a privi lucrurile nu a rămas fără urmări; din livada cooperativei nu se recoltase, pînă în ziua venirii noastre, nici măcar o treime din cantitatea de prune ! Trebuie să fie clar pentru consiliile de conducere ale tuturor cooperativelor din zonele pomicole că nu au altă sarcină mai importantă și mai urgentă decît aceea de a asigura culesul întregii recolte din livezi. în frunte qu președintele, cu secretarul
ÎN JUDEȚELE ARGEȘ ȘI DÎMBOVIȚA

Buturuga organizării 
răstoarnă carul cu prune

J
® In cooperativele din zonele pomicole cea mai urgentă sarcină — culesul fruc
telor ® Cum se pot păstra fructele cînd depozitele sînt transformate în... piscină ? 

© „Vinalcoolul" nu mai... vine și nimeni nu-I pedepsește

(care e deja recoltată n. n.) pentru export se întîrzie o zi, două, după aceea ni se anunță că va fi preluată pentru piața internă. Mai trec alte 2—3 zile, și cînd să se ia fructele, acestea au intrat deja în fermentație Este clar că. în asemenea situații, fructele sînt tescuite de lipsa de răspundere și de birocrația care domnesc la I.L.F. Dîmbovița.Pe întinsele livezi din județul Argeș, producția de fructe este de asemenea mare. Livezile s-au umplut de larma culegătorilor. Ai zice că azi, mîine, pomii vor rămîne fără bogăția roadelor. Cu toate acestea, culesul prunelor este extrem de în- tîrziat Din cele 34 000 de tone de prune, pînă la ora actuală s-au recoltat ceva maj mult de lumătate. în cooperativele agricole Stîlpeni, Vața, Poenari de Muscel, Ciofrîngeni, Ti- greni, Mareș, Micești etc., cu pro-

perativa agricolă de producție Mo- șoaia. Livada a fost inălbăstrită de masive cantități de prune din pomi Nu le adună nimeni ? Nu are nimeni nevoie de ele ?— Ba da — ne răspunde un grup de cooperatori care, deși era abia ora 15, se îndreptau spre casele lor. Noi le adunăm, dar mîine ; dacă șefii ne-au părăsit, plecăm și noi, azi nu mai culegem.„Șefii" : președintele, inginerul și secretarul de partid ai cooperativei agricole, împreună cu instructorul u- niunii județene au o mică „ședință" la sediu. Pe ordinea de zi, printre altele, se află și prunele. Facem o constatare uimitoare : în loc de a organiza munca în mod corespunzător pentru , a recupera restanțele, conducerea cooperativei, în plină campanie de recoltare, nu a găsit altceva mai bun de făcut decit să.., discute.

organizației de partid, toate forțele să fie mobilizate la îndeplinirea acestei sarcini de bază In campania actuală.Dar să continuăm derularea „filmului". Bunul gospodar își face o socoteală simplă : dacă n-a vîndut prunele și între timp au început să fermenteze, le păstrează și face din ele băuturi Numai că. ta multe locuri, o asemenea socoteală nu există în timp ce numeroase cooperative a- gricole nu au tn ce să-și depoziteze cantitățile care au început să fermenteze, la Poiana Lacului și Siliș- teni trei bazine sînt pline — nu cu prune, cum s-ar crede — ci cu... apă de ploa'e. Le-au uitat descoperite, în legătură cu spațiile de depozitare semnalăm și următorul aspect : atît U.J.C.A.P cît și întreprinderea Vin- alcool se plîng de lipsă de spațiu de depozitare. Un calcul efectuat de

„parteneri" a scos în evidență că la cooperativele agricole din județul Argeș, chiar depozitînd întreaga cantitate de prune tot mai rămîne o capacitate de depozitare neocupată de 1 739 de vagoane 1 Este regretabil că acest calcul n-a fost efectuat decît tîrziu, și, ca atare, cei doi factori de răspundere n-au luat nici o măsură săptămîni întregi pentru a împiedica pagubele. Adevărul este că, orice explicații s-ar da, ele ar fi infirmate de realitate, care a- testă, înainte de toate, lipsa de spirit gospodăresc și incapacitate organizatorică. Pentru soluționarea dificultăților nu trebuie nici un fel de studii ci niște oameni realmente interesați, care să vadă că lucrurile stau prost și să ia măsuri de îndreptare.Iată și alte situații.. La cooperativa agricolă Vîlsănești prunele de vară s-au depreciat în cea mai mare parte. Aceeași soartă se prevede pentru alte .90 de vagoane. De ce ? „între conducătorii cooperativei există divergențe — ni se spune. Recoltarea se amină pînă vor cădea de acord..." Consecința imediată a lipsei de răspundere, a indolenței și neglijenței celor îndrituiți să păstreze și să dezvolte avuția obștei este ilustrată de cifrele amintite.Ne aflăm în comuna Silișteni. „Hai să uscam o parte din prunele culese'*, și-au zis cooperatorii. Cînd să treacă însă la treabă, iși amintesc că de ani de zile cuptorul de uscat prune este folosit ca... depozit de îngrășăminte. Tot de atunci președintele Ion Ilie și inginerul E. Săftescu discută și studiază „problema" grătarelor de uscat Dar n-au rezolvat-o încă. Pînă cînd vor găsi piatra filozofală, se... usucă îngrășămintele, iar prunele îngrașă pămîntul.Valorificarea unei mari cantități din producția de fructe, atît din cooperativele agricole de producție, cît și din întreprinderile agricole de stat, cade în sarcina întreprinderii județene de legume și fructe (I.L.F. Argeș). In multe cooperative s-a început și recoltatul merelor Dar nici n-a început bine și au și apărut necazurile. Deși timpul este prielnic culesului, la cooperativa Mă- lureni, de pildă, nu se poate trece la treabă : I.L.F.-ul nu expediază ambalajele necesare. în loc de 2 500 de lăzi a expediat abia 300. Oare nu dispune de lăzi suficiente ? Nicidecum. Este vorba de modul defectuos în care sînt rulate aceste ambalaje. Se poate constata cu ușurință că lăzile staționează mult în depozitele I.L.F . la magazine sau cine știe pe unde. Tn acest timp fructele se depreciază, beneficiul „partenerilor" scade, pentru că în loc ca marfa să

B B B E O ajungă la consumator, ia drumul dis- tilăriilor de alcool. Avem prilejul, 6- dată mai mult, să constatăm că I.L.F.- ul încă nu s-a debarasat de vechile metehne, criticate de nenumărate ori în anii trecuți.Un al doilea partener al cooperativelor agricole de producție este întreprinderea Vinalcool. După cum rezultă dintr-o minută, aceste unități mai au de preluat circa 1300 vagoane de prune. Cooperativele a- gricole din județul Argeș se plîng de ritmul lent de preluare și valorificare a cantităților contractate de către întreprinderea amintită ; ridi- cînd doar 10 vagoane pe zi, cît este, deocamdată, capacitatea, înseamnă că întreaga cantitate se va termina tn 130 de zile !Beneficiarii — întreprinderile de industrie alimentară și de comercializare a legumelor și fructelor — sînt unanimi în a recunoaște că fructele trebuie valorificate cu maximum de randament. „Industria vinurilor și băuturilor alcoolice — ne spunea tov. ing. Traian Zaharia, adjunct al ministrului industriei alimentare, are dispoziție să valorifice și să prelucreze orice cantități. Este în interesul tuturor; al furnizorilor, al nostru, al consumatorilor și al economiei naționale. Trebuie însă ca partenerii noștri să depisteze și să folosească toate capacitățile de depozitare, să strîngă în întregime recolta, să predea pentru distilat numai fructele cu un grad avansat de fermentație și nu cele care pot fi vindute în magazine. Numai așa se poate obține o eficiență maximă, beneficii mari și rezultate economice superioare. Pentru a netezi calea realizării a- cestor deziderate, conducerea ministerului a decis utilizarea intensivă a depozitelor, deschiderea și folosirea tuturor distilăriilor, ba mai mult, vom închiria noi înșine, pentru furnizorii noștri, capacitățile disponibile. Dacă la aceste măsuri vor colabora și producătorii, rezultatele finale vor fi pozitive".Ne asociem ideilor exprimate de tovarășul adjunct al ministrului, a- dăugînd că revirimentul nu se va produce atîta vreme cît nu se vor lua măsuri pentru înlăturarea situației grave semnalate in județele producătoare de fructe, în așa fel incit să se asigure valorificarea rodului bogat al livezilor. Se cer măsuri o- perative și eficiente în acest sens, atît in interesul economiei naționale, cît și al aprovizionării populației.
George POPESCU 
Gheorghe CIRSTEA



La Uzina de piese de schimb și reparații 
de utilaj chimic din Găești:

UN DEBUT
INDUSTRIAL ANEMICLa începutul acestui an a intrat în funcțiune, la Găești, Uzina de piese de schimb și reparații de utilaj chimic — cea mai tînără unitate industrială din județul Dîmbovița. Primele luni — „de acomodare", cum se spune — au trecut repede și la sfîrșitul lunii iunie uzina putea a- tinge capacitatea de producție planificată. Ne-am deplasat la fața locului, cu convingerea că vom avea foarte multe lucruri frumoase de scris despre această tînără uzină, pe oare colectivul său o numește cu mîndrie și pe drept cuvînt „atelierul mecanic al industriei chimice". Speranțele noastre, însă, au fost repede spulberate.— Ne pare foarte rău — ne-a spus inginerul șef cu investițiile, Constantin Cerbureanu — dar nu știu ce ați putea scrie despre noi.Afirmația inginerului-șef cores- . pundea realității. Intr-adevăr, colectivul uzinei nu a realizat nici un indicator de plan în opt luni ale acestui an ; nivelul planificat la producția globală s-a îndeplinit doar în proporție de 84,4 la sută, la productivitatea muncii — de 77,9 la sută, iar indicii de utilizare a fondului de timp calendaristic al utilajelor sînt foarte scăzuți. Așadar, „debutul" de bun augur din primele luni s-a anemiat pe parcurs. S-a stins repede. De ce ? Cauzele neajunsurilor își au originea, mai întîi, în greșelile de proiectare.— Proiectul întocmit de către Institutul de cercetări și proiectări celuloză și hîrtie București — ne relata inginerul șef cu investițiile — a fost de slabă calitate, a prezentat foarte multe lacune.Cît de multe și cît de mari ? La secția forjă am întîlnit șase munci- ~'ri care, cu chiu cu vai, manevrau TTganual un imens pod rulant, pentru că proiectantul a omis să-l me- canizeze. La secția cazangerie, la prima travee — cea mai importantă, aflîndu-se aici și ghilotina de debitat metalul — nu există un pod rulant, iar cele de pe celelalte trei travee nu pot ridica greutăți mai mari de 12 tone. în plus, din cauză că nu s-a prevăzut un depozit de materiale și produse finite, multe din ele sînt împrăștiate prin secții și blochează suprafețele de producție.— Sînteți reprezentantul titularului investiției și beneficiarului acestei noi întreprinderi industriale. Cum ați reacționat în fața acestor grave deficiențe ? — l-am întrebat pe inginerul șef cu investițiile.— Eu sînt inginer chimist.Ca urmare, discuția nu a mai putut continua. Este de neconceput cum de a putut titularul investiției, respectiv Ministerul Industriei Chimice, să încredințeze executarea proiectului institutului amintit și nu unui proiectant de specialitate. Doar era vor- țd de o uzină de piese de schimb și reparații de utilaj chimic, nu de o unitate a industriei celulozei și hîr- tiei ! Nu întîmplător, la ora actuală, uzina dispune de prea multe utilaje ce nu-și găsesc întrebuințare, fiind disponibile, iar pe de altă parte resimte lipsa altora, strict necesare desfășurării normale a producției. In timp ce milioane de lei stau înghețate în utilaje „moarte", uzina nu dispune de S.D.V.-uri, de aparate de măsură și control, activitatea în acest domeniu desfășurîndu-se mai mult pe bîjbîite.— Din lipsa unei tehnologii bine puse la punct, comenzile se lansează în secții cu întîrziere, lucrîndu-se „după ureche" — ne spunea tov. Pa- nait Marinache, șeful serviciului organizare.Ce generează o atare situație ? Ing. 

Cristea Aurel ne-a spus că serviciul tehnologic nu dispune încă de cadre cu o calificare corespunzătoare, că forul de resort nu a asigurat uzinei comenzi ferme, nominalizate din timp. Urmările se cunosc : rebuturile stăruie, la fel pierderile de metal. Deficiențele concepției de proiectare, lipsa unor comenzi și a unor

tehnologii corespunzătoare — iată o parte din cauzele activității nesatisfăcătoare de pînă acum a uzinei din Găești.— Mai sînt însă și alte neajunsuri. La secția cazangerie, discutînd cu ing. Zamfir Robe și maistrul Ilie Dumitru, am reținut că nu s-a asigurat o bună organizare a locurilor de muncă. Punctul slab îl constituie aprovizionarea cu materiale. Lipsa de materiale este vizibilă și la secțiile forje și prelucrări mecanice. Cu șeful serviciului aprovizionare n-am reușit să discutăm. Era plecat în țață, după materiale. Aprovizionarea la această uzină se face pe „ciupite", de unde se poate. De ce în acest fel ?Dar, poate cea mai intolerabilă cauză a neajunsurilor o constituie insuficienta preocupare pentru pregătirea din timp și temeinică a cadrelor necesare uzinei. Lipsa de cadre calificate, a specialiștilor se manifestă în toate secțiile și sectoarele acestei întreprinderi. Angajarea multor sa- lariați s-a făcut la întîmplare ; abia acum se preconizează să se treacă la verificarea cunoștințelor tehnico- profeSionale ale acestora. Uzina dispune de un fond de școlarizare substanțial, dar, pînă în prezent, nu s-a întreprins mai nimic în vederea ridicării calificării cadrelor. Nu am putut afla ce destinație au luat sumele repartizate, din fondul de investiții, pentru recrutarea, calificarea și specializarea cadrelor.Aceasta fiind situația, am căutat să aflăm ce și-a propus comitetul de direcție să întreprindă pentru a înviora activitatea uzinei.— S-a hotărît ca toată conducerea uzinei să dirijeze efectiv activitatea clin secții — ne relata inginerul șef cu investițiile.— Alte măsuri ?— ? !Prea puțin față de starea de lucruri existentă în această întreprindere I în ziua- în care am efectuat investigațiile noastre, cei care trebuiau să „dirijeze efectiv activitatea din secții" participau la nu mai puțin de trei ședințe. Pe culoarele pavilionului administrativ se țineau încă multe alte „ședințe"ad-hoc ; se pierdea timpul în ...șuete. în unele birouri se bea cafele, în altele se croșeta. Atmosferă de concediu. De concediu pe banii statului.Am discutat și cu tov. ing. Nicolae Constantin, adjunct al ministrului industriei chimice, care cunoaște situația de la această uzină. D-sa a criticat foarte mult, dar... la nivel de întreprindere. Am reținut două a- precieri . „proiectantul a fost în afară de orice capacitate de a elabora documentația respectivă" iar „din conducerea uzinei fac parte oameni cu o pregătire foarte slabă, fără spirit organizatoric". Păreri ' care explică, în mare măsură, situația creată la uzina din Găești.Nu am punctat decît unele din deficiențele activității acestei tinere întreprinderi a industriei chimice. Nu am redat nemulțumirea și amărăciunea unor muncitori și tehnicieni de aici hotărîți să muncească, să obțină rezultate cît mai bune în îndeplinirea planului. Starea de lucruri din uzină este incalificabilă. Ea demonstrează că, atît organele locale de partid, rit și forurile de resort din Ministerul Industriei Chimice au privit cu ușurință „debutul" industrial al acestei tinere întreprinderi și nu au luat măsuri în vederea desfășurării unei activități economice viguroase în toate secțiile ei, în vederea organizării temeinice a producției și a muncii. Fondurile de investiții ale statului nu fructifică, deci, pe măsura cerințelor și a posibilităților. Ceea ce trebuie făcut se știe Esențial este să se acționeze fără întîrziere. De aceea, ne rezervăm dreptul de a reveni, încă în acest an, la uzina din Găești și de a informa opinia publică asupra evoluției activității ei economice.

Cu mult înainte de începerea campaniei agricole de toamnă, direcțiile agricole județene și uniunile cooperatiste, ca și fiecare unitate agricolă în parte și-au făcut planuri amănunțite privind executarea lucrărilor agricole de sezon. Șl era nevoie să se facă asemenea planuri, deoarece volumul mare de lucrări care trebuie executat într-o perioadă de timp relativ scurtă impunea o bună organizare a muncii, pînă în cele mai mici amănunte. Pentru a se obține și rezultatele scontate este necesar ca prevederile respective să se realizeze pas cu pas. Și trebuie să spunem că, în luna septembrie, condițiile climatice au fost ideale pentru executarea lucrărilor agricole; Acolo unde munca a fost organizată temeinic s-a reușit ca pînă la această dată să se recolteze mari cantități de porumb, floarea-soarelui, cartofi etc., să se pregătească terenul și chiar să se însă- mînțeze suprafețe întinse. Cu prilejul rai- dului-anchetă organizat în județele Dîmbovița și Bacău s-a putut constata însă că unele prevederi cuprinse în planurile de măsuri nu sînt finalizate.In județul Dîmbovița, de exemplu, refe- rindu-ne la planurile amintite, se prevedeau, printre altele, termene precise privind executarea diferitelor lucrări, precum și sarcini precise pentru direcția agricolă și u- niunea județeană a cooperativelor agricole. Că planul nu se finalizează punct cu punct rezultă din următoarea situație. Pînă acum din cele 32 300 ha. cultivate cu porumb s-au recoltat numai 6 000 ha, iar din 1 700 ha floarea-soarelui s-au strîns 1 452 ha. In ce privește însă- mînțările, deși ne a- propiem de sfîrșitul lunii septembrie, s-a pregătit teren pe 25 360 ha din cele 47 000 hace se vor cultiva cu cereale de toamnă și s-au semănat numai 5 375 ha cu grîu și secară.Desigur, aceste cifre sînt cunoscute atît de direcția agricolă, cît și de comitetul județean de partid. Era și firesc ca după analiza acestei situații să se fi tras unele concluzii și să se i'i trecut la înlăturarea obstacolelor care stau în calea desfășurării normale a lucrărilor de toamnă. De la comitetul județean de partid am aflat că există greutăți cu forța de muncă manuală, cu forța mecanică și că a fost respinsă de laborator o cantitate de 780 tone sămînță care nu are germinația corespunzătoare. Cum arată pe teren aceste greutăți „obiective11 ?Cooperativa agricolă Mănești are de efectuat un volum mare de lucrări i de recoltat fructe, porumb, fin și lucernă, de semănat grîu etc. Toate aceste lucrări sînt abia la început deoarece la cîmp lucrează un număr mic de oameni; majoritatea cooperatorilor se învîrt fără nici un rost prin cooperativă. Exemplul rău îl dau chiar membrii consiliului de conducere, brigadierii, contabilii care nu participă efectiv la lucrările agricole, așa cum este indicația uniunii județene. In ziua de 23 septembrie, în toiul lucrărilor, contabilul-șef a plecat pentru a-și aduce lemne de foc. Un alt contabil era trimis după niște situații, alții făceau înregistrări. Brigadierii și diferiți membri ai

consiliului de conducere veniseră la ora 12 la întocmirea planului pentru ziua următoare, în această campanie, din cei 10 cooperatori cu munci de conducere nici unul nu a efectuat zile-muncă la cîmp. Dar fiecare susținea cu tărie că este un volum mare de lucrări și că nu pot fi făcute cu forțele existente. Recoltatul porumbului și semănatul grîului încă nu începuseră, iar teren arat și pregătit era foarte puțin. Din cele patru tractoare ale I.M.A. Comișani, doar unul era la lucru; restul stăteau defecte de mai multe zile. Desigur, de cooperativa agricolă din Mănești răspunde cineva din partea organelor agricole județene și periodic este vizitată de reprezentanți ai direcției agricole și uniunii județene a cooperativelor agricole de producție. Că lipsurile amintite se perpetuează de la o zi la alta se datorește și lipsei de eficacitate a activității depuse de reprezentanții organelor agricole, prezenței fictive a acestora pe teren.
ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ
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mărită punct cu punct. In județul Neamț, de exemplu, se stă bine cu executarea însămîn- țărilor de toamnă. Din cele 32 900 ha prevăzute a se cultiva cu grîu — secară, pînă la 25 septembrie se însămînțaseră 18190 ha, ceea ce reprezintă 55 la sută din prevederi. Dacă cifrele confirmă realitatea de pe teren este o realizare importantă. însă lucrurile nu pot fi judecate după realizările pe ansamblul județului, deoarece există diferențe între coor perativele agricole atît la strînsu! recoltei, cît și la semănat. Sînt cîteva cooperative în care munca fiind slab organizată au nevoie de o îndrumare și un sprijin substanțial din partea organelor agrieole județene.Să exemplificăm. în cooperativa agricolă din comuna Roznov, nici pînă acum nu s-a strîns recolta de pe cele 60 de ha de cînepă, trifoiul și lucerna pentru sămînță de pe 70 ha, recoltatul cartofilor și florii-soarelui nu a început încă, deși culturile au ajuns de mult la maturitate. Președintele cooperativei, Ion Găucan, ne informează că în aceste zile participă la lucru doar 10 la sută din numărul cooperatorilor. Unele brigăzi sînt descompletate. In asemenea condiții era de așteptat ca întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii să acorde cooperativei mai mult sprijin. Or. și la secția de mecanizare există o mare fluctuație a mecanizatorilor. Zilnic 6—7 tractoare nu sînt folosite din cauza defecțiunilor ce se ivesc. Ca atare se lucrează în ritm lent. Din cele 650 hectare planificate pentru grîu, au fost însămînțate doar 35 ha. Situația din această unitate este cunoscută atît la uniunea județeană, cît și la direcția agricolă. Măsurile însă întîrzie să se facă simțite. A- proape la fel stau lucrurile și la cooperativa din Zănești. Președintele Ion Nicolau recunoaște ritmul nesatisfăcător în care se desfășoară lucrările. O bună parte din recoltă nu a fost strînsă de pe cîmp. Pînă acum nu s-au recoltat decît suprafețe foarte mici de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și cartofi, iar de cele 40 ha de lucernă și trifoi pentru sămînță nu s-a atins încă nimeni. Această cooperativă trebuia să intre mai mult în preocupările organelor județene. în județul Neamț sînt și alte unități agricole în care lucrările de sezon se desfășoară în ritm lent. Desigur unele din acestea au greutăți, dar uniunea județeană și direcția agricolă trebuia să cunoască unde sînt asemenea probleme și să acorde cu prioritate unităților agricole respective un ajutor calificat. Proce- dîndu-se în acest fel, rezultatele la semănat, cît și la executarea celorlalte lucrări agricole de sezon vor putea fi mai bune.După cum s-a văzut, pentru campania de toamnă au fost întocmite planuri de măsuri cu termene exacte privind executarea lucrărilor. Dar organele agricole trebuie să se ocupe, printr-o muncă perseverentă, și de finalizarea lor, pentru ca, în fiecare unitate agricolă în parte, toate lucrările de sezon să fie făcute la termenul prevăzut.
Florea CEAUȘESCIJ 
Gheorghe BALTA
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dilate și eficiențăLa Institutul de proiectări pentru industria materialelor și prefabricatelor de construcții București s-au întocmit și finalizat numeroase studii de organizare științifică a producției și a muncii. In acest fel, activitatea de proiectare se desfășoară după metode deosebit de eficiente. Prin formarea unor colective complexe de specialiști, timpul de elaborare a proiectelor a fost redus în mod substanțial. De pildă, lucrările de proiectare a noilor capacități de producție de la Fabrica de ciment din Medgidia s-au efectuat în numai 4 luni, față de

18 luni cîte erau „rezervate" pînă acum a- cestui gen de investiții. Rapiditatea cu care se elaborează proiectele în acest institut se îmbină cu e- conomicitatea soluțiilor constructive adoptate. Materialele deficitare, cum sînt lemnul și metalul, se înlocuiesc cu altele mai ieftine și ușoare. Efectele economice ? La construcții, în mediul rural, se preconizează reducerea investiției specifice de 2,5 ori față de anii precedenți. Cum se vede, este vorba de rapiditate, dar mai a- les de eficiență economică sporită prifi proiectare.
® Cu calendarul des

(Urmare din pag. I)foarte mari, că rezervele interne ar fi fost valorificate în totalitate. Realitatea este alta. în perioada lansării planului pe acest an, comitetele lor de direcție au adus numeroase „argumente", prin care au încercat să dovedească că cele cîteva procente de creștere cuprinse în plan ar reprezenta posibilitățile maxime. Adeseori, ministerele de resort au acceptat cu ușurință aceste dovezi. în acest fel, cu bună știință, se admite sporirea în ritm lent a productivității muncii, se tolerează de la o perioadă la alta unele neajunsuri tehnice și organizatorice, se diminuează caracterul stimulativ și mobilizator al indicatorilor planificați, în detrimentul intereselor fundamentale ale economiei naționale.Nu trebuie aduse prea multe argumente care să arate inconsistența arbitrariului,’ a practicii de a stabili sarcini anemiate, minore de creștere a productivității muncii — chipurile, de teama de a nu... speria și demobiliza comitetele de direcție, colectivele unor întreprinderi. Cei care mai gîndesc în acest mod, ori nu înțeleg cum se cuvine imperativul a- cestei sarcini economice, ori — de ce să nu o spunem — refuză să acorde productivității muncii locul cuvenit în sistemul indicatorilor de plan, ca unul dintre factorii hotă- rîtori ai creșterii eficienței întregii activități economice. De la 
un an la altul, prin investițiile

De la dispecerul Gheorghe Ștefan al I.M.A. Crînguri am aflat că în planul operativ de lucru s-a stabilit să se însămînțeze zilnic 800 de hectare. Dar de la 15 septembrie, de cînd s-a declanșat campania de semănat, și pînă la data de 23 septembrie, adică în 8 zile, au fost semănate doar 350 hectare. Nici la arat și pregătirea terenului lucrurile nu stau mai bine. Dacă se va continua în felul acesta, semănatul se va termina tocmai la iarnă. Motivul invocat de dispecerul I.M.A. pentru întîrzierea lucrărilor a fost că membrii consiliilor de conducere din cooperativele agricole ar amîna începerea semănatului. Din constatările făcute a rezultat că argumentul nu este real. Din cele 224 de tractoare existente la I.M.A., 20 sînt defecte, 26 nu au tractoriști, iar restul lucrează doar parțial, cu mari întreruperi. Din suprafața de 9170 de hectare de semănat, numai 2 800 hectare erau pregătite. Numai la cooperativa agricolă Dragodana din raza de activitate a întreprinderii amintite sînt defecte 10 tractoare din cele 17 existente.Un slab ajutor acordă cooperativelor agricole și întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii Titu. Ni s-a spus că aceleași greutăți au avut și în campania de primăvară și cu toate demersurile și sesizările nu s-a putut rezolva mare lucru.Și în alte locuri finalizarea propriilor hotărîri ale organelor județene nu este ur

La jumătatea lunii septembrie a. c., întreprinderile industriale (locale și republicane) din județul Satu-Mare aveau credite restante în valoare de peste 25 milioane lei. Pe locurile — de loc, de cinste — „unu" și „doi" se situau, în ordine, „Unio" și „IPROFIL", iar looul „trei" era „disputat" de către întreprinderea de industrie locală „Cras- na“-Carei și Combinatul de industrie lo-

cală „1 Mai* Satu- Mare. Pentru aceste credite se plătesc dobînzi substanțiale. S-a încetinit și viteza de rotație a mijloacelor circulante : la „Unio" cu 17 zile, la „IPROFIL" cu 7 zile, la Combinatul 
„1 Mai" .Cît timp petua i material ajunsuri ?răspunsul de la organele bancare, cu lendarul deschis...

cu 4,9 zile, se vor per- nesancționate aceste ne- ’ Așteptăm
ca-

• Aduceți response
bilitate
cu ...remorca

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI NAȚIONALE 

A ELECTRICIENILORîn aula Facultății de drept din București s-au încheiat vineri lucrările celei de-a II-a Conferințe naționale a electricienilor. Organizată de Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor, în colaborare cu Ministerele Industriei Construcțiilor de Mașini, Energiei Electrice și învățămîntului, manifestarea a reunit un mare număr de specialiști în domeniul electrotehnicii, automaticii și energeticii, reprezentanți ai cercetării și producției din țara noastră, precum și invitați din Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică.în cele opt secții de lucru ale conferinței au fost prezentate și dezbătute peste 200 de referate, o parte dintre acestea aparținînd unor participanți străini. Referatele au abordat numeroase probleme de teorie, proiectare, realizare și exploatare, de tehnică și optimizare în variatele domenii ale dezvoltării actuale a electrotehnicii, electromagneticii, electronicii, telecomunicațiilor și automaticii.Cuvîntul de închidere a fost rostit de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei, președintele secției de electrotehnică a C.N.I.T.în numele participanților de peste hotare au rostit cuvîntări de mulțumire și apreciere a modului de organizare și desfășurare a lucrărilor conferinței ing. Vasili Dimitrov — Bulgaria ; prof. ing. Ladislav Reiss — Cehoslovacia ; prof. ing. Jean Paul Sabonnadiăre — Franța ; dr. docent ing. Stanislav Srzybowski — Polonia. Jntr-una din secțiile Uzinei de fibre sintetice din lașiFoto : Gh. VințilăIlie ȘTEFAN

alocate de stat întreprinderilor, se îmbunătățește, după cum spuneam, dotarea lor tehnică. Totodată, multe lucrări privind modernizarea unor tehnologii, eliminarea „locurilor înguste", folosirea judicioasă a capacităților de producție se execută cu credite bancare. în județul nostru, în actualul cincinal, s-au utilizat asemenea credite în valoare de aproape 100 milioane lei — circa 75,6 la sută din ele avînd ca scop creșterea productivității muncii. Nu exagerez dacă spun că pentru unele întreprinderi, ca IPROFIL „23 August", ,.Prod- complex", I.L.E.F.O.R. Tg. Mureș și altele, utilizarea acestor credite constituie un al doilea plan de investiții.Toate acestea pledează pentru ridicarea productivității muncii în toate unitățile industriale la nivelul dotării lor tehnice. Aceasta, este o necesitate care trebuie avută în vedere. din capul locului, atunci cînd se stabilesc cifrele de plan. Numai în acest fel se pot evita situațiile în care mașinile și utilajele, forța de muncă nu dau rezultate superioare, pe măsura capacității productive reale a întreprinderilor. Relevînd aceste probleme, amintesc că în adunările generale ale salariaților s-au purțat discuții aprinse în legătură cu măsurile ce trebuie luate în vederea creșterii productivității muncii. In cadrul acestor dezbateri s-a insistat foarte mult asupra îmbunătățirii aprovizionării tehnico-ma- teriale, ca problemă esențială de care depinde folosirea capacităților

de producție, a timpului de lucru. Constatarea noastră este că, în unitățile unde există deficiențe mai mari în aprovizionare — ca în industria cărnii sau la întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară din Tîrgu- Mureș, unde nu este asigurată con
nirea cu conștiinciozitate a sarcinilor de către toți salariații întreprinderii, incepînd cu membrii comitetelor de direcție. In județul nostru două întreprinderi nu au îndeplinit plănui productivității muncii pe 8 luni : Fabrica de pielărie și mănuși din Tîrgu-

Rezervele reale de creștere
f

a ații mwii
tinuitatea procesului de producție — acolo și lipsurile nemotivate și actele de indisciplină sînt mai frecvente.Desigur, organizațiile de partid, sindicale, de U.T.C., comitetele de direcție trebuie să desfășoare o muncă susținută, permanentă în vederea întăririi disciplinei în muncă; dar a- ceastă disciplină, cum este și firesc, trebuie să vizeze nu numai prezența fizică la lucru, ci mai ales îndepli

Mureș, care este pe cale de a recupera rămînerea în urmă, precum și întreprinderea de reparații auto, tot din Tîrgu-Mureș; în ultima dintre aceste două întreprinderi, în luna august, tocmai în perioada cînd trebuia organizată producția în unitatea nouă, recent terminată, conducerea întreprinderii a aprobat plecarea în concediu a unui număr de muncitori mult mai mare decît a fost planificat,

iar directorul a găsit că este timpul să plece și el în excursie. Iată, deci, cît de grave sînt aceste procedee, din cauza cărora un colectiv întreg de muncitori, ingineri, economiști și tehnicieni, apreciat pentru realizările în producție, trebuie să suporte consecințele lipsei de orientare și de discernămînt în dirijarea activității economiceO ultimă problemă pe care vreau s-o aduc în discuție și care se referă la buna pregătire a activității economice din anul viitor. în 1970 este nevoie să se eșaloneze cît. mai judicios sarcinile planului, pentru a se putea evita situația întîlnită pînă acum în unele unități, in care, în primul trimestru, se obține o productivitate a muncii mai redusă decît în trimestrul anterior. Sarcinile planului pe 1970 au fost cunoscute cu peste 5 luni înainte de începerea anului. Unele măsuri pentru asigurarea bunei desfășurări a producției au fost luate de pe acum. Rămîne ca colectivele de întreprinderi să folosească In modul cel mai rațional timpul rămas pînă la sfîrșitul anului, să facă totul pentru asigurarea îndeplinirii exemplare a planului pe acest an și în anul viitor, iar forurile de resort din ministere și Comitetul de Stat al Planificării să revadă neîntîrziat nivelul indicatorilor . productivității muncii, pentru ca prin plan să fie puternic mobilizate rezervele mari de creștere a productivității muncii existente în întreprinderi.

întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii din județul Constanța sînt înzestrate cu 194 combine de recoltat porumb. Cu ajutorul lor s-ar putea recolta zilnic, în cooperativele agricole, circa 800 ha cu porumb. Din păcate însă funcționează numai 142 combine — iar acestea lucrează doar 50 la sută din timpul bun de lucru. Cauza ? Lipsa remorcilor cu ajutorul cărora să se transporte știuleții. La Straja, de exemplu din două combine repartizate, una nu este folosită, iar cealaltă lucrează 3—4 ore pe zi, fiind deservită de S remorci

in loc de 6—7 cît este nevoie. De ce lipsesc remorcile ? Pentru că întreprinderile de mecanizare a agriculturii, pe motivul „rentabilizării activității", le repartizează altor unități, uitînd că rațiunea existenței lor este satisfacerea în primul rind a nevoilor cooperativelor agricole în ce privește mecanizarea lucrărilor — și că numai DUPĂ campaniile agricole pot să folosească aceste mijloace și în alte unități.Un lucru este clar : ori nu s-a înțeles a- ceastă sarcină, ori lipsește responsabilitatea Dacă-i vorba de responsabilitate, s-o aducem... cu remorca.
Cînd greutățile pro

vin... de

ficiar!în jului ții, greu la < .altele, cu întreprinderea mecanică Mija. Conform contractului încheiat între aceste două unități, uzina brăileană are obligația să livreze întreprinderii din Mija semifabricate ; le prelucrează reexpediază prinderii din Numai că aceasta din

fabricația utila- i pentru construc- uzina de utilaj „Progresul" Brăi- cooperează, între

aceasta și le între- Brăila.

urmă nu-și respectă obligațiile contractuale și, ca urmare, întreprinderea mecanică Mija întîmpină mari greutăți în realizarea planului. „Progresul11- Brăila cînd are nevoie de produsele întreprinderii din Mija își mai amintește uneori de contractul încheiat — iar după aceea îl uită din nou. Adică neajunsurile sînt provocate (paradoxal !) tocmai de... beneficiar.
® Condiții sînt, cum

le valorificăm?
Pentru dezvoltarea și 

consolidarea cooperati
velor agricole situate 
in zonele de deal 
și submontane, un rol 
deosebit are creșterea 
animalelor, ocupație 
tradițională a oameni
lor din aceste zone. Co
operativele agricole din 
județul Caraș-Severin 
au prevăzut să cum
pere animale in va
loare de 2 371 000 lei. 
Această operație însă 
decurge foarte anevo
ios. Pînă în prezent 
s-au folosit numai 537 
mii lei din creditele 
acordate de stat. Din 
planul de 614 vaci și 
juninci s-au cumpărat

doar 310, iar la ovine 
din 7 331 s-au procu
rat 2 198. Din această 
cauză, devine incertă 
realizarea efectivelor 
planificate. Cooperati
vele Buchin, Maciova. 
Glimboca, Rachitova, 
Ticvaniul Mare, Răcăj- 
dia, Slatina Nera și 
altele nu au folosit 
nici un leu din cre
ditele primite pen
tru cumpărarea de ani
male. Direcția agricolă și uniunea cooperatistă 
județeană nu fac nimic 
pentru urgentarea pro
curării animalelor.

Bani sînt, condiții 
sînt, ce se mai așteap
tă ?
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AL ȘCOLILOR PROFESIONALE
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O dată cu celelalte unități din rețeaua învățămîn- tului general și liceal, la 15 septembrie și-au redeschis porțile și școlile profesionale. După mai mult de Ia lor am cîteva ne-am cum au demarat în noul an școlar. Aproape peste tot am întîlnit o atmosferă de lucru intens, entuziasm și interes pentru desfășurarea, de la început, în cele mai bune condiții a lecțiilor teoretice și a instruirii practice a elevilor. Dincolo însă de acest cert aspect pozitiv, trebuie s-o Spunem deschis : bilanțul cu care s-a încheiat prima săp- tămînă de cursuri în școlile profesionale este nesatisfăcător.într-o serie de compartimente ale activității școlare, în aceste unități ale în- vățămîntului profesional și tehnic, domnește încă un inadmisibil spirit de provizorat care, dacă nu va fi curmat la timp, poate provoca efecte negative asupra calității și eficienței procesului instructiv-edu- cativ, asupra pregătirii e- levilor. Nu ne vom mai referi la faptul că la unele discipline elevii au început studiul fără manuale, cu toate că proporția acestor „absențe editoriale" este de-a dreptul îngrijorătoare. (La Școala profesională de petrol-chimie din Craiova, de exemplu, din 17 titluri de manuale necesare au sosit doar 4. iar la Școala profesională energetică din același oraș — din 10 titluri de manuale comandate au sosit doar 6 și a- cestea în cantități mai mici decît cele cerute). Despre această problemă, cu repercusiuni asupra bunei desfășurări a studiului e- levilor, s-au făcut repetate referiri în presă și este de dorit o grabnică îndreptare a situației. Vom semnala însă o serie întreagă de alte dificultăți, pe care le întîmpină școlile profesionale în îndeplinirea importantei lor meniri — formarea de muncitori calificați pentru toate ramurile economiei naționale.După cum se știe, pentru toate școlile de nivel general și mediu, încadrarea personalului didactic se definitivează pînă la 1 septembrie, astfel îneît la a- ceastă dată fiecare profesor, învățător sau maistru- instructor să se poată prezenta la post și începe pregătirii? de rigoare. Iată însă că, la 20 septembrie, mai erau școli profesionale în care elevii nu-și văzuseră încă la față profesorii. Deși anul școlar a început, inginerii Rica Abramovici- Rîmniceanu și Grigore Șchiopu, tineri absolvenți ai învățămîntului superior, repartizați la Școala profesională de construcții din Bacău, nu s-au prezentat Ia ore. Și n-am semnalat doar un caz singular. Și la Școala profesională de pe lîngă uzina „Autobuzul" din București, rîndurile personalului didactic erau incomplete, „încă înainte de deschiderea cursurilor am semnalat Inspectoratului școlar al municipiului ca vacante catedrele de fizică, chimie, cunoștințe politice — ne spune ing. Gheorghe Stă- nilă, directorul școlii — ce- rînd permisiunea să le încadrăm cu ingineri din u- zinele pentru care-i pregătim pe elevi. Această permisiune nu ni s-a dat de
cît după o săptămînă de cursuri". Este greu de crezut că în București nu se pot găsi pro-

Dupăde o săptămină începerea cursuri- făcut o vizită prin asemenea școli, interesat de modul

fesori, că din noile promoții de absolvenți nu s-au găsit doritori să ocupe aici o catedră. Probabil însă că cele cîteva luni fixate legal pentru transferarea și încadrarea personalului didactic n-au fost suficiente forurilor locale de învăță- mînt pentru asigurarea cadrelor didactice necesare școlilor profesionale !Dar din unele școli profesionale nu lipsesc numai profesori, lipsesc și... elevi. „N-am definitivat încă componenta claselor — remarcă ing. Maria Crișan, directoarea Grupului școlar petrol-chimie din Craiova — pentru că de fiecare dată se ivesc cazuri de transferări de elevi de la o_ meserie la alta, transferări care se fac numai cu aprobarea ministerului tutelar și care, evident, durează. Și la anul I cataloagele se întocmesc mai tîr- ziu pentru a evita... unele corecturi". Poate părea paradoxal, dar numeroase

menajînd un internat. Dar cîte întreprinderi și ministere se pot lăuda cu asemenea spirit gospodăresc și răspundere pentru pregătirea viitorilor lor muncitori 7 Să ne oprim la uzina „Republica" din București. Conducerea ei a hotărît să organizeze, din acest an de învătămînt, o școală profesională, dar cursurile s-au deschis în condiții cu totul improvizate deoarece abia pentru anul viitor sînt prevăzute investiții pentru amenajarea unui loca] corespunzător, ca întîi drul de apoi să școala 7 cedează țează internatele pentru a se asigura săli de clasă necesare unui număr sporit de elevi. Reversul unui asemenea procedeu : clasele de elevi planificate nu pot fi completate din cauză că nu se

Nu era mai normal să se asigure ca- studiu adecvat și se organizeze Pe alocuri se pro- altfel : se desfiin-

RAID-ANCHETĂ IN ȘCOLILE
PROFESIONALE DIN BUCUREȘTI, 

BACĂU Șl CRAIOVA

școli profesionale mai sînt și acum în căutarea unor... clase de elevi, pentru care organizează un nou concurs de admitere. De unde vor veni acești elevi, dacă multi dintre absolvenții din acest an și din anii anteriori ai clasei a VIII-a au fost cuprinși în clasa a IX-a o dată cu trecerea, din acest an școlar, la școa- ' la generală de 10 ani 7 De unde să știe absolvenții școlii generale ce școli profesionale mai au nevoie de elevi, dacă nu s-a făcut o largă publicitate a concursului de admitere 7Lăsînd la o parte cadrul organizatoric, problema îndeplinirii planului de școlarizare în învățămîntul profesional prezintă însă și aspecte mai complexe. Incontestabil, cerințele actuale și de perspectivă ale economiei naționale impun pregătirea unui număr sporit de muncitori calificați. Stabilirea planului de cuprindere a elevilor în școlile profesionale aparținînd diferitelor ministere și instituții trebuie făcută, evident, în funcție de nevoile reale de cadre calificate ale acestora. Dar, este un adevăr elementar : realizarea planului de școlarizare fixat nu poate avea loc decît în strînsă legătură cu crearea unor condiții materiale corespunzătoare bunei pregătiri teoretice și practice a viitorilor muncitori. Altfel problema capătă numai o rezolvare formală, deoarece acoperirea cu orice preț a locurilor planificate nu are drept rezultat pregătirea temeinică a elevilor și, respectiv asigurarea pentru producție a promoțiilor așteptate de muncitori calificați. Din acest punct de vedere lucrurile se rezolvă în moduri diferite De e- xemplu, cînd și-a propus pregătirea prin Școala profesională de pe lîngă uzina „Autobuzul" a unui anumit număr de muncitori calificați, întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj (I.C.S.I.M.) din București le-a pregătit elevilor, recrutați din mai multe județe, condiții corespunzătoare de cazare, a-

asigură elevilor condiții de cazare. în orice caz situația semnalată nu mai poate dăinui. Este de datoria ministerelor și instituțiilor care au în subordine școli profesionale să alcătuiască cu toată responsabilitatea planurile de școlarizare, să asigure tuturor școlilor existente condiții corespunzătoare pentru buna pregătire și educare a elevilor, realizînd cu spirit gospodăresc și operativitate investițiile importante alocate învățămîntului profesional.O dată cu lecțiile de cultură generală și tehnică au început și instruirea practică și practica elevilor în producție. în privința amenajării și dotării ateliere- lor-școală destinate activității practice a elevilor din anul I, nici a- cest nou an de îhvățămînt n-a adus revirimentul așteptat, modernizarea propusă cu atîta îndreptățire de colectivele didactice din școli, recunoscută ca „absolut necesară" de specialiștii din ministere șl întreprinderi. Elevii continuă să lucreze în multe școli profesionale (ale ministerelor industriei metalurgice, industriei construcțiilor de mașini, industriei construcțiilor ș.a.) în ate-
v*
j

*(

* u.

PROGRAMUL I

cu de- ce- pro-liere-școală înzestrate utilaje puține, vechi, pășite de mult de rințele tehnicii și ducției moderne. La fel de greoi și lipsită de eficiență se desfășoară și practica anilor II și III în procesul de producție, „Elevii sînt repartizați Ia prea multe locuri de muncă, cîte 2—3 în cadrul echipelor de pe șantiere, fapt care determină dificultăți în îndrumarea și verificarea activității lor de către cadrele didactice și specialiștii școlii — apreciază prof. Sanda 
Sofronescu, directoare de studii la Școala profesională de construcții din Bacău. în plus, elevii sînt puși numai la lucrări mărunte pe care le fac de obicei oamenii neca- Uficați, nu reușesc să îndeplinească întregul program de practică sub aspectul varietății și complexității operațiunilor, al însușirii științifice a meseriei. Lărgirea bazei materiale a unităților învățămîntului profesional și tehnic, amenajarea unor a- teliere și laboratoare dotate la nivelul tehnicii din producție ar oferi viitorilor muncitori cadrul cel mai adecvat pentru sușirea profesiunii se, le-ar da tea ca, chiar băncile școlii, plan de producție alcătuit pe baza capacității lor profesionale să îndeplinească o muncă utilă, productivă".Nu este greu de înțeles că rezolvarea unor probleme organizatorice și materiale răpește conducerilor școlilor, cadrelor didactice o bună parte din răgazul și liniștea cuvenite perfecționării calitative a procesului instructiv-edu- cativ, îmbinării organice a teoriei cu practica, promovării tehnicii noi în formația profesională a elevilor — sarcini de primă importanță puse de Congresul al X-lea al partidului în fața personalului didactic din învățămîntul profesional șl tehnic. Se impune deci, rezolvarea cu maximă operativitate de către ministerele și întreprinderile tutelare a neajunsurilor semnalate în activitatea școlilor profesionale, participarea mai directă și responsabilă a departamentului de resort din Ministerul învățămîntului — care nu se poate limita la rolul de simplu coordonator al activității acestui sector al instrucției noastre publice — la înlăturarea, o dată pentru totdeauna, a provizoratelor care se mențin cam de mult timp în activitatea «colilor profesionale.
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• La nord prin nord-vest: PA
TRIA — 9 ; 12 ; 18 ; 21, FES
TIVAL — 8,30 ; ; 14,30 ; 17,30:
20.30. Ia grădină ■
• Angelica șl sultanul :
BLICA — * - ..............
18.45 ; 21,
15.30 ; 18 ;
9 ; 11,15 ; 1 
MODERN ■
16.15 ; 18,30 
DINAMO - 
MANE — 19,30.
• Omul care valora miliarde i 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,30; 
21, GRADINA DOINA — 19,30.
• Omul cu ordin de repartiție : 
VICTORIA — 8,30; 10,45: 13,13;
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
• My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Vera Cruz : LUMINA — 9,13—
16.30 în continuare.
• Discuție bărbătească : LUMINA
— 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
• Vîrsta ingrată : DOINA — 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, „
• Cind voi fi mort șl livid ■
UNION - 14,30 ; 16,30 ; 20,30.
• Program de desene animate : 
UNION — 18.
• Totul pentru rîs (dimineața) ; 
Săgeata cosmică ; Profetul ; Na
tali ; Moleculele vieții. Fata babei 
șt fata moșului : S-a rupt (după 
masă) : TIMPURI NOI —. 9—21 în , 
continuare
• O chestiune de onoare : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30, RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 19,30.
• Tinerețe fără bătrînețe i BU- 
ZEȘTI— 15,30 ; 18.
• Omul momentului: DACIA — 
8,45—20,45 în continuare ; GRA
DINA PROGRESUL PARC —
19.30.
• Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : FERENTARI — 15,30;
18 ; 20,15, POPULAR — 15,30 ; 18:
20.30.
• Prințul negru : PACEA — 15,30;
18 ; 20,15.
• Creola, ochii-țl ard ca flacăra : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• In umbra coltului : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Omul, orgoliul, vendetta : ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20 30.
• Soarele
REASCA — o ; ii,ib ; 13,4b ; its ; 
18,15 ; 20,45. GRĂDINA BUZEȘTI
— 19,30.
• Sherlock
9,30—16 în continuare . ...
MIORIȚA — 9,15—16 în continuare: 
18,15 ; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : VIITO
RUL — 15 ; 17 ; 19 ; 21, COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

REPU-
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
FAVORIT — 10 ; 13 ;
20,30, BUCUREȘTI — 

13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
— 9,30 ; 11,45 ; . 14 ;

) ; 20,45, STADIONUL
— 19, ARENELE RO-

vagabonzilor î flo-
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ;

Holmes : VOLGA —
; 18,15 ; 20,30,

teatre

I

<

*

Florien DINULESCU 
Nisior TUÎCU
B. GHEORGHE

• Filarmonic» da stat „George 
Enescu1 (Ateneul Român) : Con
cert simfonic extraordinar. Solist 
Wilhelm Kempff — R. F. a Ger
maniei — 20.
• L’Opera de Wallonie (în sala O- 
perel Române) : L’Opiira d’Aran —
19.30. ' .' 7
• Teatrul Național „I. L. Caragi- J
ale (sala Comedii : Enigma Oii- 1 
liel — 20, (sala Studio) : Cine ești 1 
tn ? — 20. I
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- J
dra1 (sala din Bd. Schitu MS- i 
gureanu) : Meteorul — 20, (sala din [ 
str. Alex. Sahia) : Comedie pe în- l 
tuneric — 20. I
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor \ 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică1 
Calea Victoriei) : Nocturn
21.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
zero la purtare — 19.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase1 (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe 1 —19,30.
• Teatrul „Matei Mlllo" din Timi
șoara (sala din Calea Victoriei nr. 
174 a Teatrului „C. Tunase") : Arta 
comediei — 19,30.

i __________

(sala din
I —
Nota

Formația „Venus". S3,05 — Telejurnalul de 
noapte și buletinul meteorologic. 22,20 — 
Film serial „Comisarul Maigret" : „Castelul 
strîmb". 23,10 — Cîntece lăutărești cu Ro- 
mica Puceanu, Georgeta Stănescu 
Pană. 23,30 — închiderea emisiunii.

Evoluția din ultimele decenii a artei a prilejuit discuții mai înflăcărate decît odinioară despre sensul raporturilor dintre aspirațiile sociale ale unei epoci și scopurile (mărturisite sau implicate indirect) ale creației. Este, fără îndoială, adevărat că istoria culturii a putut să releve, în toate momentele existenței spirituale a u- manității, tendința de a a- corda arta cu gîndurile șl simțămintele societății, poate însă că niciodată ca în acest secol arta nu a dobîndit un asemenea o- rizont amplu în cuprinsul căruia năzuințele o- menlrii să se regăsească atît de patetic. Aceasta explică și numărul (mai mare decît oricînd în trecut) al programelor și manifestelor artistice — modalități specifice . de exprimare a credințelor estetice și sociale, de lămurire a ideilor propriei creații.
Artistul adevărat nu 

poate fi indiferent la 
ecoul creației sale. El devine, tot mai limpede, nu numai uri participant la viața oamenilor, ci un factor de mobilizare a conștiințelor. Este tocmai ce releva Raportul la cel de-al X-lea Congres al partidului, precizînd înțelesul major al artei In societatea noastră : „Nu ui. 
tați niciodată — se adresa secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, creatorilor de artă din România — că 
menirea artei noastre este 
de a înnobila omul, de a-1 
Inspira spre noi fapte mă
rețe, spre realizarea idea
lurilor socialismului și co
munismului". Se împlinește, „în acest fel, continuitatea unei străvechi tradiții umaniste a culturii românești. Este un adevăr 
bine cunoscut că momen
tele esențiale ale isto
riei noastre naționale, 
luptele pentru dreptate so
cială și pentru apărarea 
ființei poporului român au 
fost ilustrate de participa
rea pasionată a unor ar
tiști ai cuvîntului, ai culo
rii, ai armoniei muzicale. Pilda cărturarului-martir Bălcescu, în care se regăsesc, desăvîrșite, trăsăturile etice ale unui întreg popor, a primit, de-a lungul vremii, aureolă de simbol.

Tot ceea ce e mai va
loros in arta modernă a 
tării noastre cuprinde un 
mesaj distinct al conștiin
ței cetățenești a creatorilor 
ei. Nutrită de gîndurile înaintate șl de idealurile socialiste ale epocii, ea .se întoarce spre oamenii vremii contemporane șl le întinde punți largi spre înțelegerea viitorului. Oricare dintre artiștii acestei ere a socialismului are dreptul să aspire la caracterizarea pe care a meritat-o, de mult, Pindar, cîn- tăreț al izbînzilor grecești: „făuritor al victoriei eline, a • cărui contribuție a fost, poate,, tot atît de însem
nată ca șl a marilor strategi", așa cum îl definea, într-o scrisoare, un alt poet a cărui biografie este aceea a propriului popor — Walt Whitman.Aportul artei la înnobilarea conștiințelor contemporane se înfățișează într-un chip mai complex decît altădată. Fără să împărtășesc punctul de vedere al „obiectualiștilor" (după opinia mea, exclusivist) care contestă capacitatea emotivă a picturii de șevalet cred că arta modernă a dobîndit mijloace mai numeroase da a se integra în viață.Este, bineînțeles, prematur să se tragă o concluzie definitivă asupra consecințelor estetice și sociale ale unei tendințe, amplu comentată. Ceea ce caracterizează arta dinproape toată lumea este tendința de a cuprinde existența umană tn manifestările ei multiple. Se subliniază tot mai apăsat datoria artei de a crea un mediu prielnic dezvoltării sentimentului estetic Locuința, strada^ uzina, vehiculele. mașinile industriale au devenit de mult obiecte de studiu pentru sociologi, psihologi, pentru fiziologlști, nu numai pentru artiști și ingineri. Funcționalitatea ar
tei capătă un sens mai 
larg și, în același timp.

mai precisea înseamnă 
și eficiența estetică, psiho
logică a operei de artă.Societății românești contemporane îi sînt datori artiștii opere durabile, care să se adreseze oamenilor, și care să le însoțească momentele existenței lor zilnice. Se cer mobilizate toate forțele creatoare ale artiștilor, ale proiectanților și ale specialiștilor din domenii foarte diverse pentru a crea o artă destinată oamenilor, gîndită în dimensiunile vaste ale necesităților lor spirituale.O artă angajată în dezbaterea marilor probleme ale societății românești, participînd exemplar la existența întregii u- manități, iată idealul estetic suprem al artiștilor noștri. Un ideal care s-a împlinit și pînă acum în opere ce vor fi, cu siguranță. menționate de istoria artei românești, cînd va zăbovi asupra acestei perioade ; dar, în același timp, spre care se cuvine să aspire cu consecvență

vine ou atît mai necesară și mai nobilă.în continuare aș dori să insist asupra unei probleme care a constituit și altădată obiectul unor discuții vii dar, cum arată realitatea, încă nesoluționată în mod corespunză
tor. Nu se poate concepe 
o artă care, înnobilînd su
fletul omenesc, să nu lup
te ferm împotriva gus
tului mediocru; iată o tautologie care, din nete- ricire, mai trebuie rostită. Mai sînt încă domenii ale artei și ale creației artizanale care, așa cum se vede, fac grave concesii prostului gust și care nu par să-și fi propus să contribuie la înnobilarea sufletului.Și nu mă refer doar la unele magazine de rame din cartierele .mărginașe ale orașelor, \în vitrinele cărora mai pot fi văzute portrete în „semi-nud“ și tablouri cu felii de pepene. Din păcate, așa cum au subliniat cu dreptate etnografii și cercetătorii

Artistul adevărat 
nu poate fi indiferent 
la ecoul creației sale

Dan GRIGORESCU

PROGRAMUL H

a-
șî Tudor

18,00 — Campionatul mondial de gimnastică 
artistică — Transmisiune de la Vama. 19,00 
— „Cheia orașului" — emisiune-concurs rea
lizată de Redacția de tineret în colaborare 
cu Biroul de turism pentru tineret al C.C. 
al U.T.C. ~ ■’
20,00 — Telejurnalul de 
teorologic. 20,30 — Tele-enciclopedia. 21,30 — 
Publicitate. 21,35 — O

Transmisiune de la suceava, 
seară. Buletinul me-

seară cu chitare

la Sala 
Concer- 

____ ___________ ___ ____  ___ Eriescu" 
Dirijor Mircea Crlstescu. Solist : pianistul ' 
Wilhelm Kempff — In program : • Uver
tura de concert de George Enescu ; • Con
certul pentru plan și orchestră de Schu
mann. 20,45 — Roman foileton „Lunga vară 
fierbinte" (XX). 21,35 — închiderea emisiu
nii.

20,00 — Transmisie directă de 
Palatului a primei părți a 
tulul Filarmonicii de Stat „George

întreaga artă contemporană Și. militînd pentru a- ceeași idee înaltă, critica de artă are datoria să a- firme creația modernă, a- parținînd cu adevărat e- pocii noastre.Dacă arta care se proclamă ea însăși gratuită ar crede cu adevărat în gratuitatea ei, ar renunța — așa cum s-a spus adesea — la orice manifestare publică. Și, tn această direcție, iată o problemă ale cărei coordonate ar trebui discutate cu temeinicie : aceea a accesibilității artei (poate, mai propriu, a adresabilității ei). E limpede că arta care nu-și găsește drumul spre oameni nu poate visa la perenitate. Problema este, fără îndoială, complicată : ea va trebui să devină, așa cum se întîmplă în toată lumea, obiect de cercetare pentru ■ sociologia și psihologia artei, discipline, pînă tn preferit, prea puțin dezvoltate la -noi. Accesibilitatea se exprimă într-un sistem al determinărilor reciproce în care gustul, educația, obișnuința reprezintă mărimi variabile. Dar, desigur, ea este rezultat al unor relații între artist și public: răspunderea înțelegerii artei nu poate fi pusă numai în sarcina publicului, dispen- sîndu-1 pe artist de orice preocupare referitoare la răsunetul creației sale.De altminteri, o asemenea concepție se opune hotărît tendinței artei u- niversale contemporane de a coborî în viața oamenilor, de a vorbi despre ea. Dar o discuție de acest fel trebuie să respingă diletantismul, ea poate fi cu adevărat fertilă doar dacă se poartă pe temeiul u- nor argumente logice, desprinse din experiența u- nor discipline de specialitate. Rezultatul ei nu poate veni decît în sprijinul unei arte care aspiră să comunice cu omul, să se înnobileze cu gîndurile și cu sentimentele lui și, la rîndu-i, să-i deschidă acestuia largi orizonturi spirituale. îndemnul secretarului general al partidului, pe care îl a- minteam Ia începutul acestui articol, răspunde, astfel, unei meniri de secole a artei și care, în societatea noastră socialistă, de

în domeniul artei populare, nu sînt rare cazurile în care stilizările excesive, practicate de unii „instructori" ai caselor de creație, fac de nerecunoscut străvechea tradiție a gîndirii artistice a poporului. Un decorativism superficial și hibrid ame-. nință, uneori, să ia locul autenticei arte populare; sub pretextul „înfrumusețării", se abdică, de fapt, de la această îndatorire majoră de a păstra nealterată expresia sufletească a artei. Cred că inițiativa de a supune produsele artizanale unui juriu de specialiști poate fi extinsă și în alte domenii care nu se află direct în grija uniunilor cooperatiste.Nenumărate sînt posibilitățile de a se cultiva gustul public, de a face ca în raza percepției noastre să fie necontenit expresiile desăvîrșite ale frumosului, valori estetice și etice de o mare noblețe. Și în acest sens, aș vrea să mă refer la expozițiile retrospective ale maeștrilor artei românești de odinioară și de astăzi care contribuie efi

cient la formarea gustului public. Audiența de care s-au bucurat expoziții reprezentative, înfățișînd creația unor Luchian sau Șirato, Dărăscu sau To- nitza, Vasile Popescu sau Corneliu Mihăilescu, Ca- targi sau Ciucurencu sau, mai recent, aceea a maestrului Ghiață, reprezintă un argument decisiv pentru organizarea mai frecventă a unor asemenea manifestări de prestigiu. Firește, se știe foarte bine că expozițiile de acest fel comportă mari eforturi organizatorice, îndelungate operații de catalogare științifică. Dar, cu excepția Muzeului de Artă al Republicii și, în ultima vreme, a Muzeului Simu (care a inițiat un gen nou de expoziții, acela menit să prezinte colecții importante adunate de-a lungul a- nilor de diverși iubitori ai frumosului), se pare că alte muzee — mă refer, în primul rînd, la cele bu^u- reștene — nu se preocupă prea consecvent de împlinirea acestor îndatoriri fundamentale. Sîntem încă în așteptarea unor expoziții cuprinzătoare ale creației unui Andreescu sau Paciurea, Petrașcu sau Ștefan Dimitrescu, Me- drea sau Ressu, pentru a aminti nume care vin mai lesne în minte, ca și redeschiderea unora ce au avut loc cu ani în urmă, mai ales că în aceste cazuri operațiile de inventariere, depistare și catalogare sînt deja realizate.Marea lecție a simplității pe care o cuprinde a- ceastă operă va sluji, poate, și celor care încă avizează punerea în comerț a unor , produse artizanale încărcate, cu decorații complicate, de-a dreptul urîte, în care se confundă belșugul de ornamente, asocierea lor arbitrară, cu valoarea adevărată Se știe cît de puțin fericite șînt urmările confecționării în serie a unor asemenea produse, după modele alese exclusiv în virtutea unor îndoielnice rațiuni comerciale. Se știe că, în unele vechi centre de olărie populară, de pildă, tradiția artistică amenință să se stingă, fiind înlocuită de procedee facile, pentru că păstrătorii meșteșugului nu sînt în suficientă măsură încurajați de organele locale. Pentru că, nu o dată, însăși materia primă a meșteșugului lor se procură cu mari dificultăți. Așa s-a ajuns să se aducă în Oborul bucureștean oale care nu mai sînt smălțuite în acele culo~ de o mare noblețe, ce le regăseam în picturile lui Luchian. Lacurile Duco sînt folosite din ce în ce mai des, în dauna artei. Cine compară acele produse pseudo-artistice cu cele pe care le aduseseră artiștii țărani la tîrgul din preajma Muzeului Satului își dă seama de adevărata deosebire dintre comerțul lipsit de exigență și arta adevărată continuată de-a lungul vremii și veșnic îmbogățită în expresie estetică.
IURNEIIl OPEREI DE WAllONIEMembrii conducerii Operei de Wallonie din Liege — Belgia au făcut vineri dimineața o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde au fost primiți de Ion Brad, vicepreședinte al Co- j mitetuluî.La primire au luat parte funcționari superiori din C.S.C.A., reprezentanți ai conducerii Operei Române, oameni de artă.Cu acest prilej, s-a făcut o informare reciprocă asupra organizării vieții muzicale și activității artistice din România și Belgia.

★Vineri seara. Opera de Wallonie din Liege — Belgia, care se află într-un turneu în țara noastră, a prezentat pe scena Operei Române un spectacol cu lucrarea compozitorului Charles Gounod „Romeo și Julieta".Regia spectacolului aparține lui Vincent Dar- connat, iar conducerea muzicală lui Marcel Desiron. tn rolurile principale au apărut soprana Andree Esposito și tenorul Alain Vanzo, prim-soliști ai Operei Mari din Paris, precum și Tadeuz Wierz- bicki, Germain Ghislain și Jean Van Gorp.în asistența prezentă la spectacol se aflau Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de cultură, uri numeros public.Au asistat, de asemenea, Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei ia București, și ■ membri ai ambasadei. Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes.

Teatrul de bulevard
o necesitate acută ?

In „Contemporanul" din 12 sep
tembrie a.c„ Dinu Kivu, discutînd 
pe marginea spectacolului „Birlic", 
entuziasmîndu-se mai cu seamă de 
reacția fulminantă a sălii, 
chide — hazardat, J-—x 
rerea noastră — 
este ca spectatorul să 
te la teatru nici calitatea tex
tului, nici meșteșugul regizorului, 
ci, pur și simplu, „să-l vadă pe 
actorul X sau Y...“. Cu atît mai 
ciudat apare totul, cu cît se re
cunoaște, în cazul de față, lipsa 
oricărei valori literare a textului, 
dar se relevă cu satisfacție „apla
uzele repetate, la scenă deschisă".

In continuare, articolul prezintă 
ca o necesitate — acută, s-ar pă
rea — înființarea, nici mai mult 
nici mai puțin, decît d trei teatre 
de bulevard, care ar putea sub
venționa studioul experimental.

Firește, autorul articolului nu în
țelege prin Teatru de bulevard a- 
șezarea edificiului teatral in locul 
cuprins in denumire, ci vizează pro
filul, programul său. Mai mult sau 
mai puțin, subtila pledoarie pentru 
teatrul bulevardier, „contribuția o- 
riginală" pe care autorul articolului 
ține să și-o aducă la eforturile pen
tru un teatru de calitate, care să 
ajute la educația multilaterală a 
spectatorului, nu pot rămîne fără 
ecou. Dar ecoul, credehi, se cuvine 
a nu fi favorabil vunctelor de ve
dere exprimate întrucît nu

, con- 
după pace idealul 

nu cau-

putem conchide, respectivă 
ritul articolului citat, că 
mai avem nimic de făcut, pe 
rîmul mișcării teatrale decît împli
nirea acestui „deziderat" al for
mulei de teatru bulevardier (prin 
asta înțelegîndu-se, în cazul de 
față, spectacolul revuistic — n.n.), 
că am proceda înțelept o- 
ferind publicului reprezentații 
al căror nivel scăzut, sau de 
mică rezistență, l-ar deruta, ca să 
spunem numai atît. Iar prejudeca-

spi
nii 
tă- ta potrivit căreia sezonul estival 

presupune prezența unor lucrări 
lipsite de calitate, fără îndoială, 
o socotim profund eronată.

Singur faptul că un asemenea 
spectacol l-a învăluit pe cronicar și 
întreaga sală in parfumul suav al 
unei epoci trecute, nu îndreptă
țește pledoaria, iar de „striptease- 
dramaturgic" nu ni se pare a avea 
absolută nevoie teatrul nostru.

literatură
fără drept la act de naștere
Răsfoind fără ginduri precon

cepute aparițiile editoriale ale ulti
mului an, cititorul este nevoit să 
constate, pe lingă multe reușite ar
tistice, și existența unor scrieri nu 
numai mediocre,. fără valoare, dar 
care, pur și simplu, încearcă să se 
strecoare in mod fraudulos in pa
trimoniul literaturii, apelind la așa- 
zise „scene tari" — de fapt un a- 
malgam de senzualitate frustă, vul
garități și naturalisme.

In Editura pentru literatură — 
repetăm, Editura pentru literatură

— a văzut lumina tiparului, în 
urmă cu citeva luni, cartea lui Ion 
Bujor Pădureanu „Frumoasa coco
șată", care literalmente abundă în 
dezlănțuiri instinctuale și obsceni
tăți. Rîndurile savurează plăcerea 
violenței și a momentelor erotice 
scabroase. In schița „Povestea finu
lui", dialogul întretăiat al unui cu
plu, ferit de ochii lumii de o că
piță de firi (dialog pe care, cerîn- 
du-ne 
vedem 
pentru

scuze cititorilor noștri, ne 
nevoiți să-l reproducem, 

a eremplifica .ivaloarea" și

NOTARI
„nivelul" respectivei „producții), este 
transfigurat „artistic" (!?) astfel: 
..— Iți place ? I — îhî / — Mai vrei? 
I — Vreau I I ...— Dacă nu mai, hai 
scasă !“.

Povestirea este urmată tie „Jos 
de doi" în care punctul forte, tni- 
nuțios pregătit, se dovedește a fi ® 
scenă care culminează cu urmă
toarea descriere : „Custurile se a- 
propie pătimașe, la răzbunat șî. taie 
Scormonesc gunoiul. întîi pielea 
blestemată și scîrnavă. Se scot apoi 
fărădelegile. Să nu mal aibă niciodată poftă de muiere străini Sî vita tremură și cere Iertare, 
smiorcăindu-se. Se aude un gro
hăit.

— „Jugănirăm rîncu, măi loa’ !* 
In „Gheo întîi împărat" se evocă 

tăierea sinilor șs picioarelor unei 
femei, ca urmare a manifestărilor 
sadice ale unor dezechilibrați și 
batjocorirea publică a unei mirese 
pe glodul uliței. In schița ce dă 
numele volumului, este descrisă cu 
lux de amănunte siluirea unei fete 
De fapt, întreaga cărțulie este o în
săilare de descrieri scabros natu
raliste, care încheagă o galerie ti
pologică de brute șl ființe perverse.

Vin păcate, și un prozator talen
tat, Florin Gabrea, (autorul volu
mului „Hanimore") după ce pendu
lează între vis și trezie, între ima
ginar și real, ajunge să altereze 
nuvela „Te vei întoarce, nu vei

amuri* cu o amplă prezentare 
sforțărilor erotice ale eroului.

Apariția unor asemenea lucrări 
— și nu sint singurelei — nu mai 
poate fi trecută cu vederea. Nume
roși cititori ne semnalează cu indig
nare apariția unor asemenea cărți 
demne de lumea revistelor erotice, 
pornografice, de prin alte părți. 
Este pur și simplu de neconceput ca 
pentru asemenea „producții" care 
stirnesc Indignare — subliniem, in- 
iignare —' să se cheltuiască hârtie, 
să se pună Ia dispoziție tiparul, a- 
parat redacțional — ba, mai mult sd se și acorde „drepturi de autor". 
Este o jignire la adresa cititorilor, o 
jignire la adresa societății — o jig
nire, în primul turti ce trimite 
câțre librării, a 
concepe funcția 
'/ui oare să fie , .
editorul ș< redactorul de carte în 
situația de a suporta ei înșiși chel
tuielile pentru asemenea pseudo- 
prcducții, că să. se pună în sfirșit 
■capăt toleranței și rabatului față de 
scrierile de asemenea factură ? Nu 
șihiem pentru recurgerea la mij
loace administrative în artă — dar 
aici nu e vorba 
altceva, care ' se 
„artă" și care la 
să aibă dreptul la

rină, la adresa edi- 
asemenea producții 
modului în care își 
educativă, Vor tre- 

puși, odată și odată.

de artă, ci de 
deghizează în 
noi nu trebuie 
act de naștere !

I. ADAM

Redescoperirea clasicilor
Intr-un an bogat in aniversări, 

revistele „Tribuna" și „Luceafă-- 
rul" au dedicat numere speciale 
unor personalități ale scrisului ro
mânesc.

„Tribuna" închină un întreg nu
măr, cel din 11 septembrie 1969, 
memoriei scriitorului Liviu Re- 
breanu, de la a cărui încetare din 
viață s-au împlinit de curînd 25 de 
ani. Omagiul contemporanilor, pre
țuirea și înțelegerea operei mare
lui prozator, au fost marcate in 
paginile revistei prin pana unor 
prestigioși oameni de cultură : Per- 
pessicius, lorgu Iordan, Zaharia 
Stancu, Al. Dima, Eugen Barbu, 
l.C. Chițimia, Ovidiu Papadima, Ion 
Vlad și alții.

Cu ocazia unei alte comemorări, 
„Luceafărul" își dedică paginile 
memoriei nemuritorului stihuitor, 
părinte al pildelor, snoavelor și zi- 
cătorilor pline de tîlc, omului care a fost Anton Pann. Prin acest nu
măr, ilustrat cu admirabile ima
gini de epocă, revista realizează 
un act de restituție spirituală atît 
de necesar, reușind ca în numai 
cîteva pagini să lumineze aspecte 
esențiale ale operei acestui înaintaș. 
Omagiile aduse de' mari creatori 
ca Arghezi, George Călinescu sau 
Tudor Vianu se completează fericit 
cu prețuirea contemporanilor care 
încearcă să desprindă semnifica
țiile actuale ale unei opere cu evi
dente rezonanțe in dezvoltarea li
teraturii noastre. Sînt edificatoare 
opiniile exprimate de Miron Radu 
Paraschivescu, Edgar Papu, Nichi- 
ta Stănescu, Marin Sorescu sau 
Leonid Dimov, preocupați să fi-

a-
xeze adevărata valoare, forța de 
germinație, perenitatea operei an- 
tonpannești.

Consemnînd cu satisfacție aceste 
inițiative, ținuta elevată și nu de 
puține ori originalitatea opiniilor 
(inițiative cărora le^am putea
dăuga și pe aceea a revistei „Ro
mânia literară" care a' publicat in
teresante opinii despre opera lui Ni- 
colae Filimon sub semnătura 
scriitorilor Sorin Titel, Al. Iva- 
siuc, A. D. Munteanu, Petru Po
pescu, precum și a criticilor Șerban 
Cioculescu, Al. Piru, Eugen Simion 
ș.a.) ne exprimăm speranța că ase
menea acțiuni vor depăși simplul 
act festiv pentru a pătrunde con
secvent in spiritul de lucru al pu
blicațiilor literare, în orientarea lor 
de durată.

Se pare că și Televiziunea, la so
licitarea unor statornici îndrăgos
tiți ai literaturii, începe să înțe
leagă cerințele unor adevărate seri 
literare. Prilejul a fost oferit în 
cadrul emisiunii-spectacol „Metro
nom contra cronometru" de luni 
seara, unde spectatorii ieșeni și te
lespectatorii din întreaga țară au a- 
vut posibilitatea să se reîntîlnească 
cu opera a doi dintre scriitorii ro
mâni : Vasile Alecsandri și Ion 
Creangă. Este evident că din con
fruntarea de luni seara au ieșit vic
torioase bunul gust, pasiunea pen
tru literatură ilustrată de excelenta 
pregătire a concurenților și de ca
pacitatea de receptare a spectato
rilor.

Emil VAStLESCU
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încheierea vizitei președintelui
Republicii Finlanda

(Urmare din pag. I)pelul de stat al Republicii Socialiste România, se oprește în fața militarilor și rostește în limba română : „Bună ziua, ostași".In continuare, președintele Republicii Finlanda își ia rămas bun de la șefii misiunilor diplomatice, membrii ambasadei Finlandei și de la persoanele oficiale române.Președinții celor două țări urcă pe podiumul special a- menajat pe aeroport și rostesc alocuțiuni de rămas bun. Cuvântările au fost subliniate prin vii aplauze.Un grup de tinere îmbrăcate în costume naționale o- feră înaltului oaspete și persoanelor oficiale finlandeze care l-au însoțit în vizita în țara noastră buchete de flori.înainte de plecare, președintele Republicii Finlanda își ia un călduros rămas bun de la președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. în a- plauzele puternice ale celor prezenți, cei doi șefi de stat își string cordial mîinile.Urcînd pe scara avionului, președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, răspunde prietenește saluturilor călduroase ce îi sînt adresate de miile de cetățeni ai Capitalei, veniți să-1 conducă pe înaltul oaspete la aeroport.Avionul oficial cu care călătorește înaltul oaspete își ia apoi zborul. Pînă la frontiera României, el a fost escortat de avioane cu reacție ale forțelor noastre armate.*Ceremonialul plecării președintelui Republicii Finlanda a fost transmis în direct de posturile noastre de radio și televiziune.

Ieri, în Capitală

Mircea Finlan- Veikko oficiale

(Agerpres)

Președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, împreună cu persoanele oficiale finlandeze, a făcut vineri dimineață vizite în Capitală. înaltul oaspete a fost însoțit de Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, de ambasadorul României la Helsinki, Bălănescu, și ambasadorul dei la București, Kaarlo Măkelă, de alte persoane române.Primul popas se face la „Expoziția realizărilor economiei naționale — România 1969“.In fața pavilionului central, președintele Republicii Finlanda este salutat cordial de Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, de reprezentanți ai unor ministere economice și întreprinderi industriale.în principalele standuri ale marelui complex expozițional, care ilustrează elocvent dezvoltarea multilaterală a României socialiste în ultimul sfert de veac, președintele Republicii Finlanda se oprește în fața unor agregate siderurgice, mașini-unelte și instalații de mare tehnicitate, interesîndu-se de performanțele tehnice obținute de acestea. Se apreciază în sebit diversificarea unor agregate realizate de noastră constructoare de randamentul și gradul de precizie al unor instalații. în standul Ministerului Energiei Electrice, atenția președintelui este reținută de explicațiile date în legătură cu importantele construcții hidroenergetice din țara noastră și îndeosebi cele de la Bicaz și Porțile de Fier.Se vizitează apoi pavilionul agriculturii și al industriei alimentare, unde, de asemenea, oaspeții se interesează de unele aspecte ale dezvoltării și mecanizării agriculturii în țara noastră.Președintele Urho Kekkonen a

mod deo- utilaje și industria mașini,

succesele obținute, urîndu-le succese și mai mari în activitatea viitoare. In încheierea vizitei, președintele Finlandei a semnat în cartea de onoare a expoziției.în continuare, coloana mașinilor oficiale străbate principalele artere ale Capitalei, îndreptîndu-se spre cartierul Drumul Taberei. Pe parcurs, înaltul oaspete primește ample explicații de la arhitectul șef al Capitalei, Tiberiu Ricci. Președintele Finlandei dă o apreciere deosebită ritmului construcțiilor, încadrate armonios în întinse spații verzi și felicită pe edilii Capitalei pentru realizările obținute în acest domeniu.Următorul popas se face la Muzeul satului. Aci, în întîmpinarea oaspeților au venit Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Gheor- ghe Ionescu, primarul sectorului 1 al Capitalei, și Gheorghe Focșa, directorul muzeului, cercetători și specialiști în probleme de etnografie și folclor.în timpul vizitei, președintele Republicii Finlanda primește explicații asupra acestui complex muzeal, asupra muncii de cercetare ce se desfășoară permanent pentru păstrarea și valorificarea a- cestui tezaur de artă populară din toate regiunile țării. Oaspeții admiră frumoasele gospodării țărănești reprezentative pentru diferite zone geografice. Ei se opresc în fața unui grup folcloric, care execută cu măiestrie cîntece și dansuri populare.In încheierea vizitei, președintele Republicii Finlanda semnează în cartea de onoare impresii e- logioase la adresa organizatorilor acestui muzeu, cunoscut prin originalitatea sa în multe țări ale lumii.Pe tot parcursul vizitei prin Capitală, un mare număr de bucu- reșteni l-au salutat pe oaspete cu

româno-francez cu tema:
VIZITELE DELEGAȚIEI

DE SPECIALIȘTI AMERICANI
>! Planificarea, metodele si tehnicile sale"din Franța și România, au luat cuvîntul Frangois Perroux, director al Institutului de știință economică aplicată din Paris, profesor la College de France, și prof. Mihai Levente, director al Institutului de cercetări economice al Academiei. Vorbitorii au relevat utilitatea și necesitatea continuării schimbului de idei în privința cercetării economice contemporane, concretizat prin reu șita acestui colocviu, la care și-au adus o contribuție deosebită cadre didactice universitare, cercetători; economiști, ma+ematicieni, ingineri din Franța și România.

Vineri au luat sfîrșit lucrările Colocviului româno-francez cu tema : „Planificarea, metodele și tehnicile sale", organizat de Institutul de cercetări economice al Academiei Republicii Socialiste România și Institutul, de știință economică aplicată din Paris. Participanții au audiat, în cursul dimineții, comunicarea „Unele modalități de stimulare a dialogului și participării la elaborarea și realizarea planului" de prof. Mihai Levente.La închiderea lucrărilor colocviului, care a reunit personalități marcante ale vieții științifice economice
Decernarea titlului și diplomei de „doctor honoris 

causa“ în științe economice prof. Francois Perrouxîn aula Academiei de studii economice din București a avut loc, vineri la amiază, festivitatea de decernare a titlului și diplomei de „doctor honoris causa" în științe e- conomice domnului Franțois Perroux, profesor la College de France, directorul Institutului de știință economică aplicată din Paris.La festivitate au luat parte acad. Vasile Malinschi și Nicolae Teodo- rescu, prof. dr. Roman Moldovan, prof. dr. Gheorghe Buzdugan și prof, dr. Costin Murgescu, membri corespondenți ai Academiei, prof. dr. Mihai Levente, directorul Institutului de cercetări economice al Academiei, prof. dr. Constantin Dinculescu, consilier al ministrului învățămîntului, oameni de știință, profesori sitari și numeroși studenți ai miei de studii economice.Au asistat, de asemenea, . liștii francezi care au participat la lucrările Colocviului româno-francez Și Ia

ducerea cărora face parte, și a arătat că domnul Francois Perroux este membru corespondent a șapte academii de științe din diferite țări ale lumii și „doctor honoris causa" a 15 universități și facultăți de peste hotarele patriei sale.în aplauzele asistenței, profesorului Francois Perroux i-a fost înmî- nat înaltul titlu științific.După ce a mulțumit pentru cinstirea acordată, Francois Perroux a subliniat, printre altele, necesitatea colaborării permanente dintre științele economice, sociale și matematice în vederea realizării unui scop comun : progresul general al umanității.

Vineri, asistentul președintelui Statelor Unite ale Americii pentru știință și tehnologie, dr. Lee DuBrid- ge, împreună cu dr. Herman Pollack, directorul Oficiului pentru problemele științifice din Departamentul de Stat, și dr. Gerald Tape, membru al Comitetului de consultații științifice al președintelui S.U.A., au făcut o călătorie la Cluj.Pe aeroportul orașului, oaspeții au fost salutați de Aurel Duca, președintele Consiliului popular județean Cluj, Remus Bucșa, primarul municipiului, Ștefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai", și Victor Preda, secretarul filialei Academiei.In cursul dimineții, specialiștii a- mericani au vizitat Universitatea „Babeș-Bolyai", Institutul de chimie, Institutul de fizică atomică, complexul studențesc și noile cartiere clujene „Gheorghieni" și „Grigorescu". Ei s-au întreținut cu oameni de știință despre activitatea științifică șl didactică a institutelor, au apreciat organizarea cercetărilor și condițiile de viață și învățătură create studenților.La călătoria făcută la Cluj au participat doamnele DuBridge, Tape și
rome

univer- Acade-specia-cu tema : „Planificarea, metodele tehnicile sale", ce s-au desfășurat București.Au fost prezenți reprezentanți Ambasadei Franței lă București, precum și Valentin Lipatti, ambasadorul României la UNESCO.Cu acest prilej a luat cuvîntul prof. dr. docent Marin Lupu, rectorul Academiei de studii economice din București, care s-a referit la bogata activitate didactică și de cercetare a directorului Institutului de știință economică aplicată din Paris, desfășurată de-a lungul a peste patru decenii, la importanța lucrărilor sale din domeniul social-economic cunoscute atît în Franța cit și în alte țări. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, contribuția oaspetelui la ac-

ai

felicitat pe reprezentanții între- multă căldură. tivita tea a numeroase institute și or-prinderilor producătoare pentru (Agerpres) ganisme științifice franceze, din con-
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Conferința de presă

Vineri dimineața, ministrul afacerilor externe finlandez, Ahti Karjalainen, s-a întîlnit cu reprezentanți ai presei centrale, Agenției Române de Presă, Radioteleviziunii, precum și corespondenți ai presei străine, în eadrul unei conferințe de presă organizată cu prilejul vizitei oficiale în. țara noastră a președintelui Republicii Finlanda, Urho Kekkonen.Răspunzînd la întrebările ziariștilor,. ministrul de externe finlandez a apreciat ca deosebit de fructuoasă vizita făcută de președintele Finlandei în România. Contactele politice la nivel înalt, a arătat oaspetele, vor prilejui în mod cert extinderea și diversificarea colaborării dintre țările noastre în folosul ambelor popoare și al cauzei păcii în lume.Rugat să-și exprime impresiile în legătură cu vizita făcută în țara noastră, ministrul Ahti Karjalainen a spus : Impresiile noastre sînt foarte bune. După cum cunoașteți, în afară de Capitală, domnul președinte a întreprins o vizită și în provincie și vă mărturisim că a'fost o călătorie extrem de plăcută. Peste. tot âm observat interesul și amabilitatea poporului român față de oaspeții finlandezi. Această ospitalitate și amabilitate constituie elementul cel mai impresionant al vizitei noastre. Considerăm ca o deosebită realizare a poporului dumneavoastră, a menționat oaspetele, dezvoltarea foarte rapidă a economiei românești — înce- pînd de la întreprinderile industriale pînă la cele turistice, cum este Mamaia.Referindu-se la perspectiva relațiilor dintre Finlanda și România, dl. Ahti Karjalainen a arătat că țara sa acordă o mare atenție relațiilor bilaterale. El a menționat că în ultimii ani aceste relații au cunoscut o însemnată dezvoltare. De curînd, a fost semnat un protocol privind schimburile culturale, iar cu prilejul vizitei s-a încheiat un acord de cooperare economică, industrială și tehnică care va contribui la lărgirea în continuare a schimburilor în

domeniile tehnico-științific, tehnologic și în alte sectoare. Aș vrea să mai adaug — a spus ministrul finlandez — că în curînd vor începe tratativele între cele două țări în vederea încheierii unui acord comercial pe termen lung.Răspimzînd unei întrebări referitoare. la rolul țărilor mici și mijlocii pe arena internațională, șeful diplomației finlandeze a spus că a- cesta este și trebuie să fie tot mai mare, deoarece nu totul depinde de mărimea unei țări, ci și de calitatea pe care o reprezintă. Cu toate că marile state au răspunderi însemnate, ele trebuie să țină seama, atunci cînd iau hotărîri, și de poziția țărilor mici și mijlocii. în ceea ce privește Finlanda, ea își imaginează realist problemele internaționale și dorește să-și aducă contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre toate statele.La o întrebare privind numărul guvernelor care au răspuns favorabil la memorandumul guvernului finlandez în legătură cu convocarea unei conferințe în problema securității europene, oaspetele a arătat că acest memorandum a fost trimis tuturor guvernelor din Europa,, precum și guvernelor Statelor Unite și Canadei. Pînă cînd am plecat în. vizită la dumneavoastră, am primit un răspuns oarecum oficial din partea a 22 de țări. Au răspuns, pînă a- cum toate țările socialiste și neutre din Europa și o parte din țările N.A.T.O. în memorandumul nostru se spunea că noi considerăm foarte necesar?, convocarea în prealabil a unei conferințe pregătitoare și după aceea, ceva mai tîrziu, conferința propriu-zisă. Majoritatea răspunsurilor primite subliniază necesitatea unei conferințe pregătitoare. Toate guvernele au aceeași dorință: conferința să fie pregătită cît mai bine, și acesta este un lucru firesc. Sîn- tem recunoscători guvernului român care, de la bun început, a răspuns în mod pozitiv la memorandumul nostru.

Casa de Economii și Consem- --națiuni face cunoscut că depunerile necesare participării la tragerea laj.sorți pentru trimestrul IV/1969 a libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme se pot efectua pînă la data de 30 septembrie a. c. inclusiv.De asemenea, pînă la aceeași dată, respectiv pînă lâ data de 30 septembrie a. c„ unitățile 
C.E.C. emit librete de economii 
pentru construirea de locuințe cu care depunătorii pot participa la tragerea la sorți pentru trimestrul IV/1969.

Tragerile la sorți peritrii tri- mestțul 111/1969 ale acestor li- >. brete vor avea loc la data de 29 octombrie a. c. în Capitală. Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda titularilor de librete cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme 323 
cîștiguri în autoturisme din măr
cile Fiat 1 800, Volga M-21, Re
nault 10, Dacia l 100, Moskvici 
408, Skoda 1000 M. B., Renault 
Dauphine, iar titularilor libretelor rea 
cu 
lei,

de economii pentru construi- de locuințe, cîștiguri în bani 
valori de 35 000 Iei, 20 000 
15 000 lei.

■ț

(Agerpres)
vremea

Ieri în țară : vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în sudul șl estul țării. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 15 grade Ia Joseni și 24 
de grade la Răuți. In cursul di
mineții în Transilvania, Moldova 
șl zona de munte, local, s-a pro
dus ceață.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 septembrie. In țară : 
vreme în general frumoasă și căl
duroasă mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorărl mai accen
tuate în vestul șl nordul țării, 
unde vor cădea ploi slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară la sfîrșltul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
1 și 8 grade în nordul țării șl în
tre 8 și 16 grade în sud, iar ma
ximele vor oscila între 18 și 28 de 
grade, local mai ridicate. In vestul 
țării și regiunea de munte se va 
produce ceață slabă. In București : 
vreme în general frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab. Temperatura ușor va
riabilă.

Ministrul lucrărilor publice și transporturilor din Liban, Renâ Moawad, și Pierre Pharaon, deputat, președintele Comisiei economice a parlamentului libanez, au părăsit vineri dimineața Capitala.în timpul șederii în România, oaspeții au avut întrevederi cu ministrul transporturilor, Pavel Ștefan, cu membri ai conducerii acestui minister și au vizitat obiective industriale, de transporturi, turistice, printre care Uzina de autocamioane din Brașov, noul aeroport internațional București- Otopeni și stațiunile climaterice de pe Valea Prahovei.
★Ministrul construcțiilor și dezvoltării urbanistice din Republica Populară Ungară, Jozsef Bondor, care face o vizită in țara noastră, a avut vineri o intîlnire cu Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării.în cursul dimineții, oaspetele a vizitat unități ale industriei materialelor de construcții din Capitală.Cu prilejul vizitei in țara noastră a ministrului Jozsef Bondor, ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, a oferit după amiază un cocteil în saloanele ambasadei, iar seara, ministrul Matei Ghigiu o masă la restaurantul „Pescăruș"
★Secretarul de stat la Ministerul Dezvoltării Industriale și Științifice din Franța, Gabriel Kaspereit, a avut vineri o întrevedere la Ministerul Comerțului Exterior cu ministru) Cornel Burtică.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, au participat Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din acest minister, precum și

si Marea »în urma tratativelor purtate la București între delegațiile economice română și britanică, vineri a fost semnat Protocolul privind schimburile de mărfuri între Republica Socialistă România și Marea Britanie, pentru perioada 1 octombrie 1969— 30 septembrie 1970, în cadrul Aranjamentului comercial de lungă durată încheiat Ia 18 octombrie 1968.Din partea română, Protocolul a fost semnat de Constantin Rădu- lescu, director în Ministerul Co

Britaniemerțului Exterior, iar din partea britanică de G. C. Dick, director in Ministerul Comerțului al Marii Britanii.La semnare au asistat Vasile Rău- ță, adjunct al ministrului comerțului exterior, conducători ai unor întreprinderi de comerț exterior.Au fost de față Denis Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Beckler, care au vizitat Grădina botanică și Muzeul etnografic al Transilvaniei.în cinstea oaspeților, președintele consiliului popular județean a o- ferit o masă.După-amiază, oaspeții s-au înapoiat în Capitală. Specialiștii americani au fost însoțiți în vizita la Cluj de Nicolae Bărbulescu, vicepreședinte al C.N.C.S., precum și de L. C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București.
★Ceilalți membri ai delegației, dr. Lewis Branscomb, directorul Biroului Național pentru Standarde, dr. Patrick Haggerty, președintele Companiei Texas Instruments, dr. David Beckler și Norman Neureiter, din cadrul Oficiului pentru știință și tehnologie, au făcut vizite la institute de cercetări din București, întreprinderi de comerț exterior și la Ministerul Comerțului Exterior.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației din Statele Unite ale Americii, ambasadorul S.U.A. la București a oferit un dineu.(Agerpres)
zileipersoanele oficiale care ti Insoțeso pe oaspete.A fost prezent Bernard Dejean de la Batie, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Franței la București.In aceeași zi, secretarul de stat francez a avut o convorbire la Consiliul Național al Cercetării Științifice cu Ștefan Bîrlea, prim-vicepreșe- dinte al consiliului.De asemenea, oaspetele a vizitat „Expoziția realizărilor economiei naționale — România ’69".După-amiază, secretarul de stat la Ministerul Dezvoltării Industriale și Științifice din Franța. Gabriel Kas- pereit, a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

★Vineri seara, Robert Joe Grooks, directorul Centrului O.N.U. pentru locuințe, construcții și sistematizare din New York, reprezentantul secretarului general al O.N.U., a oferit un cocteil în cinstea participanților la seminarul interregional ce se desfășoară la București cu tema „Rolul sistematizării în dezvoltarea teritorială — națională, zonală, urbană și rurală", organizat de O.N.U. în colaborare cu guvernul României.
★Specialiști străini care au participat la lucrările celui de-al IV-Iea Congres al matematicienilor de expresie latină, desfășurat la București și Brașov, între 17—24 septembrie, au părăsit vineri Capitala.
★Vineri la amiază, întreprinderea sovietică de comerț exterior „Ma- shpriborintorg" din Moscova a deschis o expoziție de ceasuri în sala din Piața Aviatorilor nr. 4—6 din Capitală.Au participat reprezentanți ai u- nor ministere economice, precum și specialiști din acest domeniu.Au fost prezenți. A. V. Basov,, am--< basadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.'După cuvîntul de deschidere rostit de G. I. Nikolaev, reprezentantul comercial al Uniunii Sovietice la București, au vorbit A. F. Rozov, directorul expoziției, și Barbu Radulescu, director în Camera de Comerț.Expoziția, care cuprinde peste 400 de modele de ceasuri, de diferite construcții, rămine deschisă pînă în ziua de 4 octombrie.
★In Capitală au început vineri lucrările unui simpozion în cadrul căruia cercetători și cadre didactice din institutele de cercetare, reprezentanți ai inspectoratelor sanitare de stat, precum și personalități dip 10 țări dezbat probleme privind bacteriofagii și fenomenele de bac- teriofagie. Această manifestare științifică este organizată de Uniunea Societăților de Științe Medicale.

Știri s
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Finala turneului internațional de 
tenis de la Opatija se va disputa între iugoslavul Bora Jovanovici și tînărul campion austriac Herdy. în semifinale, Jovanovici l-a eliminat cu 8—6, 3—6, 6—4 pe chilianul Ro- driguez, în timp ce Herdy l-a învins cu 6—4, 6—4 pe cehoslovacul KukaL

Echipa Legia Varșovia se menține lideră in campionatul polonez de fotbal, totalizînd după opt etape 14 puncte, față de 11 puncte cît a acumulat Zaglembie Sosnowiec, a doua clasată.în etapa a 8-a, Legia a învins (în deplasare) cu 1—0 formația Pogon Szczeczin. Alte i- bierki—Zaglembie 5- Odra Opole 4—1 ;Bytom 2—1.

portivern ; 5 000 m : Makarov (U.R.S.S.) 14'10”8/10 ; 3 000 m obstacole : Jouke (Finlanda) 8’42”6/10 ; 1 500 m plat : Van de Hertoghe (Belgia) 3’44”3/10 ;1 500 m femei : Prjivrelova (Cehoslovacia) 4’34’T/10.
La Lisabona, în meci pentru „Cupa campionilor europeni" la handbal masculin, echipa olandeză Sittardia a întrecut cu scorul de 24—16 (14—8) formația portugheză Sporting.

rezultate : Szom- >—3 ; Gwardia— Gornik—Polonia LOTO

Proba de disc din 
lui internațional de Ostrava a fost cîștigată de cehoslovacul Ludvik Danek, cu performanța de 63,16 m. Alte rezultate : înălțime 
femei: Rezkova (Cehoslovacia) 1,81

cadrul concursu- 
atletism de Ia

Numerele extrase la tragerea LOTO din 26 septembrie 1969EXTRAGEREA I : 77 39 51 7089 19 79 11 85 31 23.FOND DE PREMII : 528 810 lei.EXTRAGEREA a Il-a : 56 51 57 11.FOND DE PREMII: 271 647 lei.
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Indiferent dacă vizitezi Pekinul pentru prima cară sau dacă ai mai fost în capitala Republicii Populare Chineze, ea îți rezervă numeroase surprize imediat ce îi treci pragul, chiar de la aeroport, Construcția nouă, modernă a principalei porți aeriene a Pekinului îmbină cu o . deosebită măiestrie elementele arhitecturii contemporane — beton, oțel și sticlă — cu elementele arhitecturii tradiționale chineze. în drumul spre oraș, parcurgem un bulevard modern, lung de 40 km, capitala R.P. Chineze la nord spre sud.De la început. Pekinul ne apare ca un oraș ou un pronunțat specific propriu. Centrul său, renumita piață Tien-Anmen, a fost în ultimul deceniu lărgită și modernizată. Străjuită pe una din laturi de un monumental complex de clădiri în care își au sediul Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, Consiliul de Stat al Republicii Populare Chineze, precum și un număr de muzee de mare valoare, piața este străjuită de încă două mari construcții ridicate în ultimii ani : clădirea Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină și Muzeul Revoluției. în centrul a- cestei imense piețe a fost ridicat în ultimii ani un impresionant monument închinat memoriei eroilor care și-au dat viața in timpul îndelungatei și e- roicei lupte revoluționare, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Chinez, luptă încununată a- cum 20 de. ani prin proclamarea Republicii Populare Chineze — eveniment de considerabilă însemnătate în dezvoltarea Istorică a vieții internaționale. Flacăra veșnică care arde aici, precum și buchetele de flori mereu împrospătate de vizitatorii tineri și vîrstnici sînt o expre-

modern, lung care străbate de

sie grăitoare a recunoștinței pe care poporul chinez o poartă eroilor săi.Bulevardele, străzile, magazinele sînt permanent animate. La anumite ore— dimineața și la amiază— vizitatorul străin rămî- ne cu impresia că întreaga populație a orașului se află pe stradă. Pe unii dintre oamenii aceștia am avut prilejul să-i cunosc la locul lor de muncă, Pekinul fiind și un puternic centru industrial al R. P. Chineze, în ultimele două decenii — anii construcției socialiste— harta orașului a fost tot mai mult acoperită de In

nie modernă, suplă, execută lucrări de înaltă precizie, iar comenzile se dau prin intermediul unui grup de elemente de automatizare. Alături, un alt strung, produs de aceeași uzină. Sp menține forma suplă, se pot lucra cu el piese de a- celeași dimensiuni, insă gabaritul noului strung — fabricat în 1967 — este redus la jumătate față de „cei vechi".în timpul călătoriei noastre prin Republica Populară Chineză am avut prilejul să cunoaștem cîteva elemente de sinteză, care ne-au dat posibilitatea să

care își aduc o mare contribuție la înzestrarea echipament modern a noilor uzine ce se construiesc în toate regiunile R. P. Chineze). Peste 30 000 de produse de calitate ireproșabilă — reprezentînd toate ramurile industriale — erau prezentate la expoziție. Se aflau aici mașini de transport, aparatură electronică și elemente de automatizare, aparate de măsură și control, produse ale industriei chimice și farmaceutice — culminînd cu insulina și benzenul obținute pe cale sintetică — mătăsuri și țesături de o

cu tregește o imagine amplă, nu numai asupra dezvoltării economice de azi a R. P. Chineze, ci și asupra perspectivelor de viitor ale a- cestei evoluții remarcabile.Tot la Shanhai am luat cunoștință de unele aspecte ale dezvoltării industriei petroliere a Republicii Populare Chineze. Este știut faptul că înainte de victoria revoluției populare, în China nu s-a extras nici un litru de țiței. Acum, în R. P. Chineză sînt cunoscute cîteva mari bazine de exploatări petroliere, locul de frunte fiind ocupat de schelele petroliere din
Călătorie in centre industriale

ale Chinei populare
un

u.

semnele caracteristice construcției de noi și noi Întreprinderi. La Pekin se produc acum oțel și cocs metalurgic, mașini-unelte de înaltă precizie, motoare electrice și elemente de automatizare, utilaje și mașini de transport pentru industria de construcții, textile și incălțăminte, confecții și medicamente, produse ale industriei alimentare. Pe unul din bulevardele principale se află clădirile Uzinei constructoare de mașini nr. 1. întregul utilaj cu care este înzestrată această uzină de înaltă tehnicitate este de producție chineză, iar progresele ei remarcabile sînt vizibile la tot pasul. Iată, de exemplu, două strunguri, instalate unul lingă altul. Primul a fost fabricat în anul 1965, are o li-

ne formăm o imagine de ansamblu asupra dezvoltării economice a Republicii Populare Chineze. Unul dintre acestea l-a constituit „Tîrgul de toamnă" de la Canton. O adevărată expoziție a principalelor produse pe care R. P. Chineză le prezintă pentru export La loc de frunte, printre mașinile-unelte cele mai căutate, se afla o gamă largă de strunguri, mașini de alezat, raboteze, utilaje pentru industria textilă și minieră produse de uzinele constructoare de mașini- unelte din Pekin. (Am vizitat mai multe uzine constructoare de mașini-unelte din Shanhai, Canton, Uhan, Tîenizin și peste tot se 
vorbea cu considerație des
pre metalurgiștii din Pekrâ,

mare varietate, ca și produse agrare și alimentare Intr-o gamă foarte largă.Cel de-al doilea element de sinteză la care m-am referit a fost reprezentat de Expoziția economică a orașului Shanhai. Oraș cu circa 12 000 000 de locuitori, Shanhaiul se mîndrește cu titlul de principalul centru industrial al țării. Nu există ramură de activitate economică sau științifică care să nu fie reprezentată acolo. Faptul că în perimetrul său se află concentrate majoritatea institutelor de cercetări științifice ale R. P. Chineze a determinat ca industria acestui o- raș să joace în mare măsură. rolul de „uzină-pilot" a industriei chineze. Tocmai de aceea, după ce vizitezi Expoziția economică a n-așului Shanhai ți se în-

regiunea Tacin. In timpul unei scurte călătorii pe fluviul Huang Po am văzut nu mai puțin de șapte nave aparținînd „Flotei Tacin" — compusă din 50 petroliere, avînd fiecare intre 15 000 și 18 000 tone oapacitate. Iar în imediata apropiere a Shanhaiului a fost construită o uriașă rafinărie înzestrată, în mare . parte, cu utilaje fabricate la fața locului după licențe importate. Unele utilaje sînt importate din România. Această rafinărie rivalizează din punctul de vedere al dotării tehnice și al calității produselor cu cele mai mari și mai moderne rafinării din lume. Cînd am discutat cu tovarășii chinezi despre dezvoltarea industriei petroliere chineze, ei au ținut să sublinieze că „totul s-a făcut în

ultimul deceniu" și în a- celași timp au transmis felicitări și mulțumiri specialiștilor și muncitorilor români din domeniul exploatării petrolului și construcției de utilaj petrolier pentru sprijinul acordat la lucrările de exploatare și pentru calitatea utilajului petrolier furnizat.Nu aș putea să închei a- ceste însemnări de călătorie fără a mă referi la a- gricultura socialistă a R. P. Chineze. Am vizitat două comune lîngă lîngă Canton putut da seama de priceperea și talentul țăranului chinez. Tehnica este introdusă pe scară tot mai largă în executarea lucrărilor agricole, în crearea și folosirea vastei rețele de irigații, în creșterea animalelor. în multe din regiunile agricole ale Chinei, în special în regiunile sudice, se obțin două și chiar trei recolte pe an. Oamenii de știință și practicienii agriculturii fac totul pentru a crea soiuri de semințe rezistente și de mare productivitate. Succesele obținute în agricultură au contribuit din plin ca piețele orașelor și industria alimentară și ușoară să fie din belșug aprovizionate. Pe bună dreptate, organizatorii expoziției agricole de la1 Pekin au a- șezat pe frontispiciul pavilionului central o inscripție prin care se proclamă că „Pentru cei 700 000 000 locuitori ai Republicii Populare Chineze, problema alimentară a fost rezolvată".Vizita în Republica Populară Chineză ne-a dat posibilitatea să cunoaștem o parte din realizările și perspectivele unui mare popor, să cunoaștem oameni harnici, plini de optimism și tenacitate, care prin munca lor de fiecare zi făuresc cu succes orîn- duirea nouă în patria lor socialistă.
Ion GĂIETEANU

populare — una Shanbai și cealaltă și ne-am
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LOVITURĂ 
DE STAT 
MILITARĂ

ÎN BOLIVIA 
Arestări în rândurile 

opozițieiLA PAZ 26 (Agerpres). — Președintele Boliviei, Adolfo Siles Salinas, a fost înlăturat vineri de la putere printr-o lovitură de stat și înlocuit cu o junta militară condusă de generalul Alfredo Ovando Candia, comandantul șef al forțelor armate bolivie- ne. Lovitura de stat a avut loc în timp ce președintele Salinas se afla într-o vizită în regiunea Santa Cruz.Un comunicat oficial dat publicității de șefii celor trei armate — aeriană, terestră și navală — arată că militarii au preluat puterea „cu scopul de a se opune extremismului, anarhiei și dezordinii, care amenință viitorul imediat al țării". Comunicatul precizează că a fost format un guvern compus din personalități „capabile să concilieze interesele particulare și de stat". Guvernul format atît din personalități civile, cît și militare și-a preluat vineri după a- rniază funcțiile.într-un al doilea comunicat dat publicității, se anunță că toate cursurile institutelor de învățămînt au fost suspendate pentru ziua de vineri. In sfîrșit, un al treilea comunicat oficial anunță că vineri toate activitățile de stat și particulare au fost suspendate. Deși subliniază că „în țară domnește calmul", comunicatul cere cetățenilor să rămînă în casele lor, „pînă la noi ordine".De asemenea, se menționează că o serie de personalități opoziționiste, printre care primarul capitalei bo- liviene, generalul Armando Escobar Uria, au fost arestate. Patrulele militare circulă pe străzile capitalei.

o.n.u. Dezbaterile
de politică generală

NEW YORK 26. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
In continuarea dezbaterilor generale din plenara Adunării Generale a O.N.U., 
vineri dimineața au luat cuvintul miniștrii afacerilor externe ai Jamaicăi, Po
loniei, Tunisiei și reprezentantul permanent al Albaniei.

Ziua României 
la Tirgul 

internațional 
de la Phvdiv

Pînă în prezent, 37 de șefi de delegații au prezentat în plenară punctele de vedere ale guvernelor lor privind problemele majore care confruntă astăzi comunitatea mondială.Șeful delegației din Jamaica, Neville Gallimore, a exprimat îngrijorarea țării sale față de impasul în care se află conferința de la Paris asupra Vietnamului, precum și tratativele pentru stingerea focarului de război din Orientul Mijlociu.Ștefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe al Poloniei, s-a oprit îndeosebi asupra problemelor dezarmării și securității europene. Vorbitorul a subliniat că goana înarmărilor nu numai că amenință pacea lumii, dar înghite enorme mijloace materiale și financiare.Ministrul de externe al Poloniei a relevat în continuare necesitatea urgentă a stingerii focarelor de război clin Orientul Mijlociu și Vietnam, pe baza respectării principiilor fundamentale ale Cartei O.N.U.Referindu-se la securitatea europeană, vorbitorul a amintit propunerea făcută de statele membre ale Tratatului de la Varșovia de a se convoca o conferință europeană care să dezbată problemele securității și cooperării între toate statele a- cestei zone geografice. După părerea Poloniei, a spus vorbitorul, o astfel de conferință ar urma, totodată, să discute și să pregătească un tratat asupra securității colective și cooperării europene. Statele semnatare ar urma să-și asume obligația de a nu folosi forța și de a se abține de la amenințări cu folosirea forței, de a respecta suveranitatea, independența, integritatea teritorială și de a nu interveni în treburile interne ale altor țări.A urmat la cuvînt ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Habib Bourguiba jr., care și-a axat expu
india SITUAȚIA M STATUL GUJARAT
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DEZBATEREA SEM GUVERNELOR LOCALEDELHI 26 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a convocat vineri o reuniune excepțională a șefilor guvernelor locale din statele indiene, în vederea examinării: situației create în statul Gujarat ca urmare a incidentelor ce au avut loc zilele acestea, la Ahmedabad, între comunitățile hindusă și musulmană. în cursul întrunirii'— informează agenția Reuter — s-a hotărît să fie adoptate măsuri ferme pentru a se restabili liniștea.Corespondenții agențiilor de presă relatează că în orașul Ahmedabad,

care a fost scena celor mai violente incidente, încordarea s-a atenuat considerabil în ultimele 24 de ore. Primul ministru al statului Gujarat, Hitendra Desai, a declarat că, în cursul nopții de joi spre vineri, nu au mai fost semnalate incidente violente în acest oraș. Totodată, s-a anunțat că restricțiile de circulație impuse locuitorilor au fost ridicate vineri timp de cîteva ore. în același timp, calmul a fost pe deplin restabilit și în localitatea Baroda, situată la sud de Ahmedabad.

nerea în special pe problemele colonialismului și situației precare din Orientul Mijlociu. 'Ministrul tunisian a declarat că țara sa consideră că conflictul din Orientul Mijlociu poate și trebuie să. fie rezolvat prin mijloace pașnice, prin aplicarea de către toate părțile a prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Ultimul vorbitor in ședința plenară a Adunării Generale de vineri dimineața a fost Alim Budo, reprezentantul permanent al Albaniei la O.N.U., care a atras atenția asupra pericolelor pe care le generează pentru pacea întregii lumi continuarea încordării în lume, vărsările de singe din Vietnam și Orientul Mijlociu. Vorbitorul a condamnat în termeni severi agresiunea împotriva poporului vietnamez și s-a pronunțat în favoarea retragerii imediate a tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud, pentru a se da posibilitate poporului acestei țări să-și rezolve singur problemele și să-și hotărască soarta în conformitate cu propria sa voință.
întrevederi ale 

ministrului de externe 
al RomânieiNEW YORK. — Șeful delegației Republicii Socialiste România la cea de a 24-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, a avut vineri la prînz o întrevedere cu Dinesh Singh, ministrul afacerilor externe al Indiei, șeful delegației indiene la actuala sesiune.C. Mănescu și D. Singh au făcut un schimb util de vederi asupra unor probleme care confruntă astăzi comunitatea internațională, abor- dînd totodată aspecte ale relațiilor bilaterale româno-indiene. întrevederea, desfășurată într-o atmosferă de conlucrare cordială, a avut loc la sediul secretariatului Națiunilor Unite din New York.In aceeași zi, Corneliu Mănescu, a avut o întrevedere și cu ministrul afacerilor externe al Argentinei, Juan B. Martin. Cei doi miniștri de externe, ău abordat o serie de probleme care figurează pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Generale, precum și aspecte ale relațiilor româno-a rgentiniene. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

PLOVDIV 26 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : Vi
neri în cadrul Tirgului internațional 
de la Plovdiv a fost marcată' Ziua 
României. Pavilionul care adăpostește 
expoziția României a fost vizitat pînă 
acum de un mare număr de cetățeni 
bulgari și oaspeți de peste hotare. 
Exponatele prezentate s-au bucurat 
de un binemeritat succes. La festi
vitatea acordării distincțiilor de că
tre direcția tirgului, mașina de dințat 
pile tip M.D.P.-400, realizată de că
tre Fabrica de mașini-uhelte și agre
gate din București, a obținut Me
dalia de aur. Tot vineri pavilionului 
țării noastre i-a fost acordată In
signa de onoare pentru participarea 
repetată a României la edițiile Tir
gului internațional de la Plovdiv, fapt 
care a contribuit la consolidarea re
lațiilor comerciale româno-bulgare.

Cu prilejul Zilei României la Tir
gul de la Plovdiv, Nicolae Blejan, 
ambasadorul României in R. P. Bul
garia, a oferit o recepție. Au luat 
parte Pencio Kubadinski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Avakum Branicev, președin
tele Camerei bulgare de comerț, V. 
Kirev, directorul general al tirgului, 
directori ai unor pavilioane, oameni 
de afaceri, ziariști.

SESIUNEA 
ADUNĂRII DE STAT 
A R. P. UNGAREBUDAPESTA 26 (Agerpres). — La Budapesta s-au încheiat lucrările sesiunii de toamnă a Adunării de Stat a R. P. Ungare. Sesiunea a ratificat Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Ungară și R. P. Bulgaria, și a adoptat proiectele de legi cu privire la pregătirea cadrelor calificate și industria de gaze.

Trupele britanice dislocate la Londonderry au fost nevoite să intervină 
din nou joi seara pentru a împiedica grupuri de tineri catolici să 
intre în cartierul protestant al orașului. Manifestanții au atacat cu 
pietre mașinile poliției nord-irlandeze. Pentru evitarea unor noi inci
dente, soldați britanici au format un cordon între manifestanți și 
unitățile poliției nord-irlandeze. Cu toate că, în cursul nopții demon
stranții s-au împrăștiat, tensiunea continuă să domnească între cele 
două comunități, în urma incidentelor care au avut loc cu o noapte 
în urmă, soldate cu un mort și mai mulți răniți. în fotografie : în timpul 

tulburărilor, de la Londonderry

Președintele 
Finlandei a sosit 

la BudapestaBUDAPESTA 26. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : După vizita făcută în România, răspunzînd invitației președintelui Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Pal Losonczi, vineri au sosit la Budapesta, într-o vizită oficială, Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda, și oficialitățile finlandeze care îl însoțesc.La sosirea pe aeroportul Feri- hegyi, oaspetele a fost întîmpinat de Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Jeno Fock, președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, și de alte persoane oficiale.Au fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, și membri ai ambasadei.

ECRAN
-si

televiziunii

Demonstrație a 
muncitorilor de la 
uzinele „Pirelli" din 
Milano, în sprijinul 
revendicărilor lor 
de îmbunătăfire a 
condițiilor de mun

că

întrunirea 
Direcțiunii 

P. C. ItalianROMA — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : Ziarul „L* Unita", organul Partidului Comunist Italian, informează că Direcțiunea partidului, întrunită sub președinția secretarului general al P.C-L, Luigi Longo, a aprobat raportul prezentat de Carlo Gallu- zzi, privind „desfășurarea luptei comuniștilor împotriva alianței atlantice, pentru o politică externă italiană, care să contribuie activ la depășirea blocurilor militare și la realizarea unui sistem de securitate colectivă în Europa".Direcțiunea P.C.I. a aprobat, de asemenea, un document prin care se exprimă deplina solidaritate a partidului cu oamenii muncii italieni, care participă în prezent la mișcările revendicative sindicale.

Consiliul național ai securității și Comitetul militar {îl Argentinei s‘au întrunit în ședințe separate, în prezența președintelui țării, Juan Carlos Ongania, pentru a examina situația creată prin hotărârea sindicatelor de a declara o grevă generală de 36 de ore începînd de la 1 octombrie. Surse guvernamentale au anunțat că, în cadrul reuniunii, s-a hotărît interzicerea circulației și constituirea unor tribunale militare, în cazul în care sindicatele nu vor renunța la această grevă. Guvernul a făcut cunoscut totodată că intenționează să recurgă la armată și la forțele de securitate pentru a înăbuși această acțiune revendicativă. și la foitele de securitate pentru a înăbuși

Secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli, a plecat joi într-un turneu printr-o serie de țări africane, unde va examina cu oficialitățile din țările respective posibilitățile de reglementare a crizei nige- riene și căile de ajutorare a Guineei Ecuatoriale în vederea rezolvării crizei prin care trece acest stat african.

Ministrul de externe 
Frânt®!, Maul’ice Schumann, a sit joi seara la Washington într-o also-vi- zită oficiala de două zile. El va avea convorbiri cu S.U.A. și cu cane. membri ai guvernului alte personalități ameri-

porturile cana
pe coasta Ocea- > printre care și marele port Vancouver, sînt paralizate de joi, ca urmare a declanșării unei largi acțiuni greviste a docherilor. Greva a fost hotărîtă pe o perioadă nelimitată de sindicatul docherilor în urma eșecului negocierilor privind reînnoirea contractului d.. muncă.

Toate 
diene de 
nutai Pacific,

de

La Rabat a avut loc o în- 
tilnire wtre regele Marocului, Hassan al II-lea, președintele Algeriei, Houari Boumediene, și președintele Mauritaniei, Moktar Ould Daddali, prezenți în capitala marocană cu prilejul reuniunii islamice la nivel înalt. Cei trei șefi de state au examinat, cu acest prilej, o serie de probleme referitoare la relațiile dintre țările lor.

în Republica Arabă Ye
men a fost sărbătorită vi
neri Ziua națională. La Sanaa cît și în alte localități ale țării au avut loc adunări și serbări populare, consacrate acestei aniversări. în Piața centrală a capitalei s-a desfășurat o paradă militară urmată de o demonstrație a locuitorilor orașului.

Cele patru partide oare au format pînă la recentele alegeri parlamentare coaliția guvernamentală în Norvegia s-au înțeles să continue a- lianța și să mențină guvernul în actuala componență, anunță un comunicat publicat la Oslo.

Delegația de partid și de 
stat siriană, condusă de nou- reddin El Atassi, șeful statului și al guvernului, secretar general al Partidului Baas din Siria, și-a încheiat șederea la Moscova, continuîndu-și drumul spre R.P.D. Coreeană, relatează agenția TASS.

DUPĂ iNCHIDEREĂ BURSELOR DE DEVIZE DIN R. F. G.

Operațiunile cu marca 
vest-germană suspendate 

într-o serie de țări vest-europene

MOSCOVA

Deschiderea 
expoziției

R. P. BulgariaMOSCOVA 26 (Agerpres). — La 26 septembrie, la Moscova a avut loc deschiderea expoziției R. P. Bulgaria. La deschidere a participat delegația bulgară, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. La festivitate au asistat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi, și alți conducători sovietici.
Convorbiri sovieto-tiulgareTodor Jivkov s-a înapoiat vineri în patrie, transmite agenția B.T.A. în timpul șederii sale la Moscova, T. Jivkov a avut o întîlnire cu Leonid'Brejnev și cu Alexei Kosîghin. Părțile au făcut un schimb de păreri cu privire la consolidarea legăturilor dintre cele două partide și la dezvoltarea colaborării dintre R. P. Bulgaria și Uniunea Sovietică, De asemenea, au discutat unele probleme actuale ale situației din mișcarea comunistă și muncitorească internațională.

BONN 26 (Agerpres). — Hotă- rîrea guvernului vest-german de a închide toate bursele de de-, vize din țară pînă după alegerile legislative, care au loc duminică, a fost urmată de măsuri similare în mai multa țări vest-europene, care au suspendat începînd de joi orice operațiuni cu marca vest-germană. Această măsură a fost luată în Elveția, Italia, Austria, Norvegia, Danemarca. Ministrul francez al economiei și finanțelor, Valery Giscard d’Es- taing, a anunțat că bursele de devize din Franța nu vor fi închise. Cu acest prilej, el a calificat măsura guvernului vest-german drept „prudentă și înțeleaptă". In Spania operațiunile cu marea nu au fost suspendate, dar, după cum au arătat oficialitățile, această măsură va putea fi luată din clipa în care se va dovedi necesară.Se consideră totuși că închiderea burselor de devize vest-germane nu va putea rezolva problemele financiare și economice existente în R. F. a Germaniei și că, o dată cu redeschiderea lor, „s-ar putea deschide și calea spre noi probleme".

Vicecancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt, președinte al Partidului Social-Democrat, l-a informat vineri pe cancelarul Kurt Georg Kiesinger, că partidul său consideră că o hotărîre în legătură cu reevaluarea mărcii vest-germane nu este de actualitate. El și-a reafirmat totodată părerea că menținerea burselor de devize închise și a doua zi după alegerile legislative, nu ar fi necesară.In cadrul unei conferințe de presă, ținută în aceeași zi, la Bonn, cancelarul Kiesinger a apreciat că, acordul intervenit. între partidele coaliției guvernamentale de a nu se lua în discuție, într-un termen previzibil, problema reevaluării mărcii vest-germane, poate fi suficient pentru descurajarea speculațiilor asupra a- cestei monede. Cancelarul vest-german a relevat totodată că, după părerea sa, pauza intervenită între U.C.D. și P.S.D. în legătură cu discutarea problemei mărcii vest-germane înseamnă că marca nu va fi reevaluată într-un viitor apropiat și că nici unul dintre cele două partide nu va căuta să obțină o modificare a parității monedei R. F. a Germaniei.

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive ale5

forțelor patrioticeSAIGON 26 (Agerpres). — în cursul nopții de joi spre vineri forțele Guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de sud au declanșat 9 atacuri cu rachete și mortiere asupra unor baze militare americano-saigoneze, amplasate în diverse regiuni ale Vietnamului de sud — relatează agenția France Presse, citind declarația unui purtător de cuvînt al Administrației de la Saigon.Noi ciocniri între forțele patriotice și unități ale trupelor saigo- neze au fost semnalate, de asemenea, în delta Mekongului.în ultimele 24 de ore, a adăugat purtătorul de cuvînt, bombardierele americane „B-52" au efectuat noi raiduri, concentrînd atacurile lor asupra provinciei Tay Hinh, situată Ia 90 kilometri nord-vest de Saigon.

Furtunile violente care ( au abătut în cursul acestei luni asupra Coreei de sud au pricinuit daune ce se ridică la aproximativ 18 milioane de dolari. De asemenea, peste 300 de oersoane și-au pierdut viața ca urmare

a puternicelor inundații și alunecări de teren provocate de ploile torențiale.
Un simpozion internațio- 

jjjjj consacrat studiului leucemiei și cancerului sistemului limfatic a început joi la Stockholm. Cei 70 oameni de știință care participă la seminar examinează rezultatele cercetărilor efectuate. în diferite țări ale lumii asupra cauzelor acestor afecțiuni, asupra modului de diagnosticare și tratamentelor aplicate

Astronaujii americani care urmează să fie lansați spre Lună cu nava 
„Apollo-12" continuă antrenamentele. în fotografie: în timpul unui exer

cițiu de recuperare după amerizare

MIȘCAREA REVENDICATIVĂ 
DIN S.U.A.NEW YORK 26 (Agerpres). — în diferite orașe ale S.U.A. au loc în prezent o serie de mișcări revendicative. Peste 2 300 de muncitori de Ia uzinele aparținînd companiei „General Motors" din orașul Flint (statul Michigan) au declarat o grevă în semn de protest împotriva concedierilor. în statul Virginia de Vest au încetat lucrul muncitorii de la două fabrici de sticlă. Greviștii revendică îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale.De trei săptămîni locuitorii orașului San Antonio circulă pe jos, datorită grevei șoferilor de autobuze. declarată în semn de protest față de refuzul patronatului de a le majora salariile, potrivit creșterii costului vieții.în ciuda legii existente în statul Pennsylvania, potrivit căreia funcționarii de stat nu au dreptul la grevă, peste 10 000 de învățători de Ia școlile de stat au hotărît să întrerupă cursurile în semn de protest față de concedierea unora dintre colegii lor.O dată cu apropierea termenelor de încheiere a unor noi contracte colective de muncă, feroviarii de la căile ferate din diferite state americane au anunțat că în cazul în care nu li se vor satisface cererile de majorare a salariilor vor înceta lucrul.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii". Tel. 17 6010 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil
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. In cursul anului viitor, două 1 posturi ilegale de televiziune, l instalate în avioane, intențio- ' nează să ofere telespectatorilor ț britanici zilnic, între orele 18 și i 2 noaptea, patru programe în 1 culori. Autorul proiectului este l irlandezul O’Rahilly; fostul / proprietar al faimosului post ț de radio pirat plutitor „Radio i Carolina". Numai în cîțiva a-ni, ’ răstimp în care s-a desfășurat o luptă acerbă între autorități < și pirat, O’Rahilly a reușit să a- 1 cumuleze un cîștig de mai mul- i te milioane dolari. In cele din ’ urmă, el a trebuit să se supună ) măsurilor autorităților și să a- activitate

cursul anului viitor, două _i ilegale, de televiziune,

cîștig de mai mul- lolari. In cele dinbandoneze această profitabilă.Acum, după cumziarele occidentale, _________„ar fi achiziționat deja din. S.U.A două avioane „Super Constellation" care vor zbura, la o altitudine de 6 000 m, pe o traiectorie eliptică, la o distanță de 20 km de coastă, astfel calculată ca emisiunile lor să poată fi recepționate pe circa 70 la sută din teritoriul brita- , nic. In afara echipajului, pe ) fiecare din avioane se vor aflaun crainic și o echipă de tehnicieni. Aprovizionarea cu carburanți . se va face în Olanda sau Franța.S-au și făcut primele experiențe pentru verificarea calității imaginii. „Recepția este pur și simplu fantastică", a declarat OfRahilly. Programul posturilor va cuprinde muzică ușoară, filme distractive și, desigur, miulță. foarte multă reclamă.Primul avertisment la adresa organizatorilor nu a întîrziat. „Nu există nici o șansă ca proiectul să prindă viață — a declarat ministrul poștelor al Marii Britanii. Vom face tot ce stă in puterile noastre pentru a zădărnici funcționarea postului pirat".O’Rahilly a replicat. „Guvernul nu ne poate face nimic. Legile lui sint valabile numai în Marea Britanic, iar noi vom emite din străinătate (în afara limitei apelor teritoriale — n. n.)“.Avînd în vedere că organizatorii intenționează să investească în acest proiect o sumă importantă și luînd în considerare „experiența" postului pirat „Radio Carolina", lupta. între, autorități și stațiile ilegale m' anunța destul de aprigă.
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relatează O’Rahilly

G. D

S-a sfîrșit 
era monedelor 

de metal?Cine n-a auzit de Insulele Cocos 7 Cine n-a citit în copilărie vreo istorie cu pirați ce-și îngropau comorile aici ? Dar cîți dintre noi știm cu exactitate unde se află aceste insule sau dacă există cu adevărat ?Insulele Cocos, doi atoli de origine coralieră, a căror suprafață însumează 5,5 mile pătrate, cu o populație de 600 locuitori, proprietatea familiei Clunies-Ross, printr-un decret semnat de regina Victoria a Angliei, în 1886, se află pierdute undeva în Oceanul Indian, la 1 400 de mile sud-est de Ceylon. O inovație originală a adus însă în centrul atenției cei doi atoli coralieri și pe pașnicii lor locuitori, producători de copra.Pentru prima oară în istorie, în Insulele Cocos au fost emise monede dintr-un material plastic — kemetal. Materialul este tare, lucios și rezistent la frecare. Poate fi ștanțat în modele foarte fine și detaliate, care nu se tocesc. Primele monede din material plastic din lume au imprimat pe o parte simbolul insulelor : un palmier pe malul mării, iar pe partea cealaltă valoarea lor. Pînă în prezent au fost emise două valori : una de 25 de centime (dintr-o rupie — moneda lobală), de culoare roșie, iar cealaltă de 5 centime, verde. Monedele din material plastic urmează să le înlocuiască încetul cu încetul pe cele existente, emise ' acum 80 ani.Inovația a stîrnit interes întreaga lume și o serie de stitute de specialitate și-au procurat deja exemplare ale monedelor din Cocos pentru a studia posibilitățile de a pune în circulație monede din material. plastic chiar și în țările cu o intensă circulație monetară.
D. M.
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Petrus Smith, cel. de-al treilea 
pacient al chirurgului sud-afri- 
can Christian Barnard, suferă de 
septicemie, au relevat surse ale 
spitalului Groote Schuur. Supus 
unei operații de transplantare 
a inimii in urmă cu un an și 
jumătate, Petrus Smith, repre
zenta, prin starea sănătății sale, 
un adevărat argument in spri
jinul grefelor cardiace. Pe neaș
teptate insă, fenomenul de res
pingere a reapărut, determinînd 
internarea sa la spitalul unde 
a fost operat și unde se speră 
că el se va putea însănătoși, cel 
puțin temporar.
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