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Întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

cu conducerea Uniunii

Am chibzuit, 
am hotărît: 

IATĂ 
ANGAJAMENTUL 

NOSTRU!
La chemarea județului 

Teleorman răspund 
județele Ilfov, Constanța 

și Brăila
PAGINA A III-A Primele suprafețe cu orz au început sâ fie recoltate la cooperativa agri

colă din Zimnicea, județul Teleorman Foto : Mircea Lasnie

arhitecților și cadre 
de răspundere din domeniul 
proiectării și sistematizării

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, în- 
tr-o consfătuire de lucru, cu mem
bri ai Comitetului Uniunii arhitec
ților, cu reprezentanți ai filialelor 
și ai cercurilor Uniunii arhitecți
lor, directori de institute de pro
iectare și ai Direcțiilor de siste
matizare, arhitectură, proiectare și 
construcții județene.

La întîlnire au participat tovară
șii Emil Drăgănescu, Manea Mă-

nescu, Leonte Răutu, Petre Blajo- 
vici.

Au fost dezbătute unele aspecte 
privind activitatea arhitecților și a 
Uniunii arhitecților în realizarea 
programului de construcții, de ur
banizare și sistematizare ce se în
făptuiește în țara noastră și s-au 
discutat probleme legate de pregă
tirea Conferinței pe țară a arhi
tecților.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o seamă de re

comandări privind creșterea rolului 
Uniunii arhitecților în opera de 
construcție socialistă din țara noas
tră, orientarea activității arhi
tecților în spiritul unei mai înalte 
eficiențe economice în proiectarea 
construcțiilor de locuințe, social- 
culturale șl industriale, realizarea 
unei sistematizări științifice a lo
calităților, mai buna pregătire șl 
repartizare pe teritoriul țării a ca
drelor din acest sectar.
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© Ziua grănicerilor Re
publicii Socialiste 
România. DE STRAJA 
LA HOTARELE PA
TRIEI

©. Ecoul recomandări
lor n-a depășit zi
dul rutinei

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI. 
ION GHEORGHE MAURER. 
In republica federală

A GERMANIEI
Un dialog de pace 

și prietenie 
în limbajul artei 
cinematografice

Declarații, impresii, opinii ale unor participant! la 

FESTIVALUL FILMULUI BALCANIC

1

Țara noastră a găzduit recent, 
după cum se știe, al doilea Festival 
al filmului balcanic, care s-a desfă
șurat la Mamaia între 14 și 19 iunie. 
Proiecții cinematografice, întilniri, 
discuții prietenești — actuala ediție 
a festivalului s-a impus de la în
ceput ca o manifestare ale cărei 
semnificații depășesc cadrul confrun
tării artistice propriu-zise. Delega
țiile sosite din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia, Împreună cu repre
zentanții cinematografiei noastre, 
s-au dovedit mesageri ai năzuințe
lor popoarelor balcanice de a trăi în 
relații de bună vecinătate, într-un cli
mat propice colaborării, înțelegerii și 
păcii în această zonă a Europei. Am 
solicitat mai multor participant) 1® 
festival — șefi ai delegațiilor ofi
ciale, cineaști, ziariști — să ne îm
părtășească părerile lor despre rolul 
cinematografului ca factor de cu
noaștere și apropiere a popoarelor 
și, în acest context, despre semnifi
cațiile reuniunii de la Mamaia. deS- 
pre sensurile și obiectivele întîlniri- 
lor periodice ale cinematografiilor 
din Balcani. Iată, pe scurt, răspun
surile primite.

VIȚKO RASPOR, directorul easeî 
„Dunav-film“, conducătorul delegației 
din R.S.F. Iugoslavia : „Salutăm Fes
tivalul filmului balcanic ca o mani

festare a prieteniei, a dorinței de con
viețuire pașnică și de colaborare a 
popoarelor din această regiune. Ci
nematograful este, neîndoielnic, un 
domeniu propice și un instrument util 
apropierii între oameni, între popoa
re. Mai ales într-o zonă restrînsă ca a 
Balcanilor el își poate îndeplini a- 

' ceastă funcție generoasă. E vorba 
despre o funcție specifică, mizînd pe 
torța de convingere și de penetrație 
a artei. Fiind o formă a artei, filmul 
nu-și poate propune să servească in 
mod pragmatic anumite idei. Dar 
orice film care propagă ' artisticește 
convingător idealuri umaniste, răs
punde acestui mobil, — care e mo
bilul esențial al Festivalului filmului 
balcanic.

Cred că un festival ca cel balcanic 
ar trebui să se bizuie — deși nu este 
competitiv — pe realizări cit mai 
bune. Mi se pare esențial că această 
contribuție a noastră, a cineaștilor, 
la înțelegerea, prietenia și pacea în 
Balcani să se situeze și pe plan ar
tistic la un nivel superior". ’

Această părere este împărtășită și 
de regizorul iugoslav NICOLA BA
RIC. După părerea sa, „tendința fi-

D. COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Dragi tovarăși,
Cu prilejul lunii de solidaritate cu lupta poporului coreean, care 

evocă începutul eroicei lupte împotriva agresiunii imperialiștilor ame
ricani și victoria în războiul pentru eliberarea patriei vă adresăm dum
neavoastră și, prin dumneavoastră poporului frate coreean, un cald mesaj 
de prietenie și salutul tovărășesc al Partidului Comunist Român, guver
nului și întregului nostru popor.

Vă urăm și cu acest prilej noi succese în opera de construire a so
cialismului în Republica Populară Democrată Coreeană și reafirmăm 
solidaritatea internaționalistă a poporului român cu cauza dreaptă a 
poporului coreean — unificarea pașnică și democratică a patriei.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie frățească 
și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, spre binele ambelor noastre popoare, al unității 
țărilor socialiste și a întregului front antiimperialist, al cauzei păcii și 
socialismului in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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Au îndeplinit planul semestrial
® Industria jude 

țului Neamț
PIATRA NEAMȚ (co

respondentul „Scînteii"). — 
Pe ansamblul industriei 
județului Neamț, a fost 
realizat cu o săptămînă 
mai devreme planul de 
producție pe primul se
mestru. Se apreciază că 
pină la sfîrșitul lunii Iu
nie, oamenii muncii din 
industria Neamțului vor 
realiza o producție supli
mentară față de prevede
rile planului de stat pe 
semestrul I în valoare de 
150 milioane lei, ceea oe 
înseamnă jumătate din 
angajamentul anual. S-au 
realizat peste plan 2 000 
tone țevi laminate din 
oțel, 5 000 tone îngrășă
minte azotoase cu sub
stanță activă sută la sută, 
1100 tone fire și fibre 
chimice, 12 000 mc che
restea rășinoase, 6 200 tone 
ciment, 5 000 mp uși șl 
ferestre, 3 milioane buc.

cărămizi. Indicele de pro
ductivitate a muncii atins 
în Industria județului este; 
în prima parte a anului, 
cu 2,5 la sută peste ce] 
planificat

© Fabrica de aglo
merare a minereu
rilor de la Combi
natul siderurgic 

Hunedoara
HUNEDOARA (cores

pondentul „Scînteii") : în 
cadrul eforturilor ce se 
depun în Combinatul si
derurgic Hunedoara pen
tru sporirea continuă a 
producției, colectivul de 
la fabrica nr. 1 de aglo
merare a minereurilor se 
află în primele rinduri, 
reușind să îndeplinească, 
Înainte de termen, sarci
nile ce-1 revin pe primul 
semestru al anului. De la 
începutul anului și pină 
în prezent colectivul de

aici a produs peste pre
vederi o însemnată canti
tate de minereu aglome
rat autofondant. din care 
furnaliștii pot realiza pes
te 15 000 tone fontă.

în același timp, aglo- 
meratoriștii au acordat o 
deosebită atenție utiliză
rii cit mai raționale a ma
teriei prime. In acest 
mod, ei au influențat ac
tiv diminuarea consumu
rilor specifice, reaiizînd 
în perioada care a trecut 
din acest an o economie 
de 1 250 tone cocs. Econo
miile totale înregistrate la 
prețul de cost al minereu
lui aglomerat se ridică la 
peste 2 300 000 lei.

• Colectivul Com
binatului de celu

loză și hîrtie 
Suceava

SUCEAVA (corespon
dentul „Scînteîi") : Anga
jați cu toate forțele în

ampla acțiune patriotică 
de reconstrucție, prin 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor suplimenta
te, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Complexului 
de celuloză și hîrtie din 
Suceava au consemnat un 
succes de prestigiu : în
deplinirea cu zece zile 
mal devreme a planului 
pe primul semestru al a- 
nului la producția marfă 
vîndută și încasată. De 
reținut că acest rezultat 
s-a obținut, în principal, 
pe seama creșterii produc
tivității muncii, care, in 
perioada ce a trecut de 
la începutul anului, a spo
rit cu 3.7 la sută față de 
plan. Pină la sfîrșitul lu
nii, chimiștii suceveni vor 
da suplimentar o produc
ție globală în valoare de 
15 milioane lei, ceea ce în 
unități fizice reprezintă 
circa 600 tone celuloză, 
800 tone hîrtie șl alte pro
duse.

)

Trei articole 
dintr-o recentă lege

Evocare la o ciudată expoziție a industriei 
ușoare pe care n-o recomandăm publicului

Am asistat. In atâtea rtnduri. la patăzl ale model, la diferite expoziții !n care fabricile din Industria 
ușoară prezentau tot ce era mai nou, mai modern in producția lor. De ce nu s-ar organiza șl o paradă a 
produselor.» defecte ? Desigur, fastul l-ar lipsi. Dar Învățămintele practice pentru producători ar compensa a- 
ceastă lacună. Iată de ce am primit cu Interes invitația făcută de Ministerul Comerțului Interior de a 
vizita o expoziție foarte originală în felul el: exponatele erau mărfuri defecte surprinse de organele de 
recepție ale bazelor comerciale in loturile expediate de diferite fabrici de confecții, tricotaje etc. O dată 
cu noi au vizitat expoziția și reprezentanți ai combinatelor din industria ușoară, al ministerului de re
sort. Am urmărit „reacția" stirnltă de confruntarea dintre ei și mărfurile defecte expuse. Nu intenționăm ca. 
In cele ce urmează, sâ facem o analiză amănunțită a cauzelor apariției mărlurilor cu defecte. Ar fi extrem
de dificil; există o mare diversitate de condiții de Ia o întreprindere la alta, de Ia un combinat Ia altul.
Ne mulțumim doar să notăm opiniile ce conturează cauzele comune tuturor unităților șl din care au rezul
tat direcțiile In care trebuie acționat, mijloacele cele mal adecvate.

Ce gândesc unii dintre pro
ducători despre obligația 
lor de a respecta cerințele 

de calitate

Discuțiile care au urmat vizită
rii expoziției ne-au prilejuit un 
semnificativ sondaj al mentalității 
unor producători asupra exigențe
lor calitative tot mai ferme pe care 
le întimpină. Concluziile acestei 
veritabile „radiografii" ne permit 
«ă clasăm opiniile exprimate in cî- 
teva categorii. Să dăm cuvintul ora
torilor :

O Vasi’e Bogoș, inginer-șef la fa
brica de confecții „Flacăra"-Cluj : 
....Ce să-i faci, mai șînt și mici 
scăpări. Toată lumea e de acord 
(n-am înțeles exact la care „lume" 
se face apel — n.n.) că problema ca

lității trebuie tratată In mare. Un 
palton cu buzunare asimetrice, la 
o producție de zeci de mii de bu
căți, se mai întâmplă să scape..." 
In paranteză fie spus, „micile" scă
pări sint cam mari : în trimestrul 
întîi a.c., cîteva mii de paltoane 
pentru femei, produse la „Flacăra", 
au fost respinse de comerț pentru 
câ nu corespundeau normelor in
terne.

• Corne) Paraschiv, Inginer-șef la 
fabrica de tricotaje „Moldova“-Iași : 
„Comerțul ne-a refuzat 11 000 de 
tricotaje, ceea ce ne-a surprins. Nu 
eram obișnuiți cu asemenea neca
zuri. E adevărat. este vorba de 
abateri de la disciplina calității, dar 
in marea majoritate a cazurilor de
fectele erau minore".

• Radu Gheorghe, directorul fa
bricii „Steaua Roșie“-Sibiu : „Co
merțul are stocuri mari și se folo
sește de orice prilej ca să ne refu
ze marfa".

Așadar, unii reprezentanți al con
ducerii întreprinderilor, puși în fața 
refuzului organelor comerciale de 
a prelua marfa necorespunzătoare, 
consideră că abaterile pot fi mini
malizate, că în domeniul calității 
viziunea se mal poate menține la 
nivel de ansamblu. Realitatea este 
că fiecare produs înglobează o can
titate de muncă socială, un volum 
de materii prime, o fracțiune din 
produsul național și, o dată rebu- 
tat, se transformă într-o pierdere 
irecuperabilă. In privința calității, 
nu există amănunte ; fiecare ele
ment, oririt de neînsemnat poate 
să pară unora, are valoare deplină, 
căci realizarea obiectului nu poate 
fi decît integrală. A socoti că un 
produs defect la zece mii bune nu 
contează este o eroare profundă și 
tocmai tn numele unei viziuni de

(Continuare în pag. a II-a)

HAMBURG 24 — Trimișii spe
ciali Agerpres Mircea Moarcăș și 
Constantin Varvara transmit: în 
continuarea vizitei în R. F. a Ger
maniei, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
părăsit miercuri dimineața Bonn-ub 
plecînd spre Hamburg, prima eta
pă a unei călătorii de trei zile în 
tară.

La aeroportul Bonn—Koln, Ion 
Gheorghe Maurer a fost condus de 
cancelarul federal Willy Brandt. în 
prezența persoanelor oficiale româ
ne și a unor oficialități vest-ger- 
mane, cei doi șefi de guvern și-au 
luat un cordial rămas bun.

în călătoria prin țară, președin
tele Consiliului de Miniștri este în
soțit de ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București, Erich Străt- 
llng, ș! de ambasadorul României 
la Bonn, Constantin Oancea, pre
cum și de ministrul plenipotențiar 
dr. Ulrich von Rham, director ad
junct al Protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe vest-ger- 
man.

La amiază, avionul oficial a ate
rizat la Hamburg, important cen
tru economic, cultural și universi
tar al R.F.G., cu bogat trecut isto
ric, numărînd astăzi peste două 
milioane de locuitori. Hamburgul 
este el singur un land al R. F. a 
Germaniei, condus de un senat.

Numeroși reprezentanți ai con
ducerii landului și municipalității 
Hamburgului au venit în întâmpi
nare la aeroport, care era pavoa
zat festiv cu drapelele celor două 
state. După salutul călduros de 
bun sosit adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, de către prof, 
dr. Herbert Weichmann, președin
tele Senatului și primar al orașu
lui, oaspetele român și persoanele 
care îl însoțesc au străbătut arte
rele principale ale orașului, coloa
na mașinilor oficiale îndreptîn- 
du-se spre hotelul „Atlantik". La 
prînz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România a fost Invitat să 
viziteze primăria generală a orașu

lui, unde prof. dr. Herbert Weich
mann a oferit un dejun în onoarea 
sa. în timpul dejunului, primarul 
general al Hamburgului și primul 
ministru român au toastat pentru 
dezvoltarea, în continuare, * rela
țiilor dintre cele două țări.

La plecare, în fața monumenta
lei clădiri a municipalității, unde 
era arborat drapelul de stat al 
României, se aflau numeroși locui
tori ai orașului, care au făcut oas
peților o caldă manifestare de sim
patie. Coloana oficială de mașini 
s-a îndreptat, apoi, spre portul 
Hamburg. însoțit de senatorul Hel
muth Kern, ministrul economiei 
landului Hamburg, șeful guvernu
lui român a vizitat la bordul unei 
ambarcațiuni rada portului. Oas
petelui român i-au fost evocate 
vechile tradiții de schimb ale re
putatului oraș hanseatic, precum 
și noile dimensiuni ale acestui 
port, care, cu capacitatea sa anuală 
de 40 milioane tone, ocupă un Ioc 
de prim ordin pe plan european. 
Printre altele, s-a făcut mențiunea 
că un sfert din exporturile româ
nești către R.F. a Germaniei trec 
prin Hamburg.

După ce a semnat In cartea de 
onoare, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
transmis gazdelor urări de succes 
în munca lor consacrată nobilului 
scop al schimbului de valori ma
teriale între națiuni.

Seara, în saloanele hotelului 
„Atlantik", președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai Ca
merei de Comerț și ai unor mari 
firme industriale, comerciale ți fi
nanciare din Hamburg.

Primul ministru român ■ fost 
salutat de Helmuth Classen, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
care a exprimat Interesul oameni
lor de afaceri din acest important 
centru economic al R F. a Germa
niei pentru multiplicarea relațiilor 
economice cu întreprinderile din 
România, pentru intensificarea co
merțului mondial, comerț liber, 
fără nici un fel de discriminări

(Continuare In pag. a V-a)

Excelenței Sale
General SUHARTO

Președintele Republicii Indonezia
Profund mîhnit de vestea încetării din viață a dr. Ahmed Sukarno, 

eminent conducător al luptei poporului indonezian pentru libertate, îm
potriva colonialismului și imperialismului, primul președinte al Repu
blicii independente Indonezia, marcantă personalitate internațională, vă 
transmit dumneavoastră, guvernului indonezian șl familiei îndoliate din 
partea poporului român și a mea personal expresia profundei noastre 
compasiuni și sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului EDWARD HEATH

Primul ministru al Marii Britanii
Cu prilejul Investirii Excelenței Voastre in înalta funcție de prim- 

ministru al Marii Britanii, în numele guvernului român și al meu 
personal, vă adresez călduroase felicitări.

Totodată, îmi exprim speranța că relațiile dintre România și Marea 
Britanie se vor dezvolta continuu spre folosul popoarelor noastre, al 
păcii și ințelegerii internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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iFAPTULi 
DIVERS
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Radiografii 
color

O invenție care li interesează 
In egală măsură atit pe medici, 
cit și pe... pacienți. După nume
roase experimente de laborator, 
un colectiv alcătuit din doctorul 
Vasile Voinea, ing. Erna Voinea 
fi fotocoloristul Gheorghe Tucan 
a reușit să pună la punct un 
procedeu de realizare a radio
grafiilor color. Importanța pe 
care o prezintă această invenție 
este mult mai mare decit ar pu
tea să pară la prima vedere. O 
radiografie alb-negru permite 
perceperea unui număr de 30-100 
nuanțe, in timp ce una color 
oferă posibilitatea distingerii a... 
10 000—20 000 de tonuri și nuan
țe diferite ! In fața unor oglinzi 
atit de pătrunzătoare, este evi
dent că diagnosticurile (și, im
plicit, tratamentele corespunză
toare lor) „se văd" mult mai 
bine. Motiv pentru care, la 
spitalul „Călărași" din Capitală, 
este in curs de amenajare pri
mul laborator de cromoradio- 
grafie din țară.

Restituim 
invitația

Edilii orașului Piatra Neamț le 
adresează de cîtăva vreme local
nicilor invitația de a vizita ștran
dul amplasat pe malul Bistriței, 
în pădurea de mesteceni și ste
jari de la poalele Bîtcii Doamnei. 
Dar o dată ajunși aici, ei con
stată că bazinul nu are apă, tere
nurile de sport sînt neingrijite, 
Iar mai Încolo, pe iarbă, nu se 
poate face plajă, pentru că mai 
multe panouri ti avertizează : 
„Nu căleați pe iarbă. Amendă 
pe loc 25 lei". Așa stînd lucruri
le, nu ne mai rămine decit să 
restituim edililor orașului pro
pria lor invitație. Poate așa vor 
vizita ei înșiși ștrandul. Ca să 
se convingă și să procedeze în 
consecință.

i

Cu joaca nu-i 
de... joacă!

Lăsați copiii să se joace cit 
sînt copii ! E o recomandare la 
care subscriem și noi. Cu o sin
gură condiție : ca părinții să su
pravegheze joaca. Intr-una din 
serile trecute, doi copii — Cris
tian Galiațatu și Dan Imbrescu, 
din Turnu Severin, ambii in 
virstă de zece ani — iși incercau 
precizia in aruncarea la țintă pe 
„poligonul" stației C.F.R., prin
tre liniile ferate. Găsind o sirmă, 
au luat la ochi... conductorii re
țelei electrice. S-a produs ime
diat un scurt circuit, in urma 
căruia locomotivele electrice 
n-au mai putut porni la drum. 
Pină a doua zi, cind rețeaua a 
fost restabilită, trenurile au tre-‘ 
buit să fie remorcate spre sta
ția Simian de locomotive Diesel. 
Pentru această „ispravă" părin
ții celor doi copii au fost amen
dați și obligați să suporte pagu
bele produse de odraslele lor. 
O lecție cam usturătoare, dar in 
asemenea cazuri necesară.

Vreți să
9

deveniti
9

pietoni ?
A trecut puțină vreme de cind 

au intrat in vigoare noile regle
mentări menite să sporească 
gradul de securitate a circulației 
pe drumurile publice. Prima și 
cea mai importantă constatare : 
in condițiile unui trafic rutier 
intens, a scăzut in mod simți
tor numărul accidentelor. Totuși 
procentul abaterilor de la nor
mele de circulație, care — se 
știe — pot genera oricind acci
dente, se menține in continuare 
ridicat. In ultima săptămină nu
mai in Capitală au fost reținute 
de către serviciul de circulație 
al I.M.M.B. 163 de permise de 
conducere : 116 pentru nerespee- 
tarea dispozițiilor legale referi
toare la depășirea și acordarea 
priorității de trecere a autove
hiculelor, 33 pentru conducere 
sub influența băuturilor alcoo
lice și 14 pentru neacordarea 
priorității pietonilor prin locu
rile marcate in acest scop. De 
menționat că 86 dintre conducă
torii auto aflați in această situa
ție sint amatori, iar 77 profe
sioniști. Acum, atît unii, cit și 
ceilalți au fost obligați să tra
gă... pe dreapta pină cind se vor 
împăca cu legea circulației !

Musafir 
nepoftit

I

Intr-una din zilele trecute, I 
Constantin Marcoci din Iași, șo- I 
șeaua Voinești nr. 15, s-a pome- I 
nit în curtea casei cu un camion . 
încărcat cu porumb. „Om bun I 
— s-a recomandat șoferul. | 
Bucuroși de oaspeți ?“ Ce mai 
putea să zică gazda ? Musafirul, I 
nu-i cerea decit să-i țină porum- I 
bul in custodie pină la reîntoar
cerea sa dintr-o altă cursă. Vă- | 
zînd cam încotro bate apelul la I 
ospitalitatea sa, stăpînul casei a I 
relatat întîmplarea unui lucrător . 
de miliție. Cercetările care au I 
urmat au stabilit că porumbul | 
fusese eliberat, fără forme lega
le. de la baza de depozitare a I 
I.A.S. Galata-Iași pentru secto- I 
rul zootehnic al întreprinderii. * 
Șoferul Mircea Păunescu, care ■ 
încercase să-i dea o altă desti- I 
nație, a fost trimis în fața in- | 
stanței. Cum rămine însă cu cei 
ce i-au înlesnit această faptă ? I
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^.Martie 1969. în a doua săptămînă 
a acelei luni, un colectiv al Comi
tetului județean de partid Maramu
reș poposea într-unul din cele mai 
tinere orașe ale județului — la Cav- 
nic, cunoscut centru minier. Cîteva 
zile în șir, colectivul a întreținut un 
viu dialog cu membri ai organelor 
de partid și de stat, cu comuniști 
din localitate — mineri, geologi, con
structori, cadre didactice, medici etc 
— explorînd, cu atenție, noi „re
zerve" pentru perfecționarea stilu
lui, a metodelor de muncă ale comi
tetului orășenesc de partid, ale bi
roului său și organizațiilor de bază 
din subordine. Totodată, a acordat 
un ajutor concret în direcția soluțio
nării unor probleme din domeniul 
economic, social-cultural, de învă- 

țămînt, al ridicării 
nivelului urba
nistic.

...După mai 
bine de un an 
ne-am pus legiti
ma întrebare : 
cum s-au mate
rializat concluzii
le, recomandările 
și opiniile expri
mate de colectivul 
comitetului jude
țean de partid ? 
Ce influență au 
avut acestea în 
direcția perfecțio
nării stilului și 
metodelor de mun
că ale biroului și 
comitetului oră
șenesc de partid, 
ale organelor și 
organizațiilor de 
bază ? O primă 
constatare : pe
lingă remedierea 
multora din ne
ajunsurile semna
late atunci, iată 
că în balanța sti
lului și metodelor 
de muncă ale bi
roului și comite
tului orășenesc de 
partid, deficien
țele cîntăresc încă 
destul de greu. 
Cum se explică 
această persisten
ță a unor defi
ciențe identifica

te și posibil a fi Înlăturate ? Să în
cercăm a găsi cîteva răspunsuri la 
această întrebare.
Cu prilejul amintitului control, co

mitetului orășenesc de partid i s-a 
recomandat să se preocupe mai mult 
de cunoașterea realităților de la fie
care loc de muncă, să ajute organi
zațiile de bază în planificarea mun
cii, în organizarea mai bună a adu
nărilor generale, în sporirea efici
enței, atractivității și combativității 
acestora, în activitatea zilnică de 
educare comunistă a oamenilor etc. 
Despre caracterul concret al acestui 
ajutor dat organizațiilor de bază dis
cutăm la Exploatarea minieră Cav- 
nic.

— Ce ajutor ați primit în planifi
carea muncii de partid, în organi
zarea adunărilor generale ?

— De obicei, ni se cer planurile de 
muncă și tematica adunărilor gene
rale, ne răspunde tov. Mircea Tudo- 
ran, secretarul comitetului de partid. 
Dar nu ni se comunică observații, su
gestii. Nu a venit nimeni să ne spu
nă dacă este bine sau nu așa cum 
procedăm...

Deci, una din recomandările făcu
te de colectivul comitetului jude
țean de partid a fost tratată cu su
perficialitate. Că, realmente, acest 
ajutor concret era necesar atît comi
tetului de partid de la exploatarea 
minieră, cit și organizațiilor de bază, 
se poate ușor demonstra. Consultînd 
tematica adunărilor generale ale or
ganizațiilor de partid, de exemplu, 
observi vădite tendințe de uniformi
zare, de repetare a acelorași proble
me dezbătute mereu.

Or, este imposibil de acceptat pă

(Urmare din pag. I)

ansamblu, însumate la scara econo
miei naționale, ajung să totalizeze o 
risipă de timp și de valori materiale 
uriașă. Tendința de a minimaliza 
nocivitatea deteriorării calității este 
cu atit mai dăunătoare cu cît vine 
tocmai din partea celor învestiți cu 
răspunderi importante în această 
direcție.

In luările de cuvînt și-au făcut 
loc și încercări de a arunca vina 
calității necorespunzătoare asupra 
așa-ziselor cauze obiective. „Costu
mele bărbătești au intrat abia de 
un an în nomenclatorul fabricii" — 
încearcă Constantin Popescu, direc
tor tehnic al Combinatului de con- 
fecții-Craiova, să explice scepticis
mul cumpărătorilor față de produ
sele respective. „Avem 360 de anga
jați noi". „Calitatea materiei prime 
ne creează mari dificultăți", se la
mentează alții. în esență, o aseme
nea poziție se rezumă la a afirma 
că, în condițiile date, trebuie să 
primeze realizarea cu orice preț a 
planului, uitîndu-se pesemne, că 
planul se referă și la desfacerea 
producției și, implicit, la respecta
rea neabătută a parametrilor de 
calitate.

In fine, s-au exprimat șl opinii • 
lucide, de recunoaștere a adevăru
lui că nu s-au luat toate măsu
rile necesare pentru asigurarea u- 
nei calități corespunzătoare, că în a- 
mănunt, dar și în linii generale, se 
mai pot întreprinde pași hotărîți 
spre mai bine. Din păcate, însă, 
chiar și printre aceste aprecieri 
realiste și-au făcut loc unele teore
tizări prea puțin convingătoare asu
pra însoțirii lor consecvente cu 
măsuri ferme, de stăvilire a irosirii 
unor valori sociale prin „spărtura" 
defectelor de calitate.

Unele dintre aceste teoretizări se 
referă la responsabilitatea pentru 
calitatea produselor. Deci...

CINE RĂSPUNDE
DE CALITATEA 
PRODUSELOR ?

— De calitate răspund C.T.C.- 
Iștii. Ei trebuie să fie mai exigenți, 
afirmă fără pic de ezitare reprezen
tantul fabricii „Flacăra“-Cluj. Ii 
tragem la răspundere, îi sancțio
năm, plătesc...

Deci controlul tehnic de calitate 
este făcut unicul răspunzător in ma
terie de calitate. Un asemenea mod 
de a gîndi are destui adepți. Se-nțe- 
lege și de ce : e mai comod să pri
vești cifrele de plan crescind la 
cantitate, decît să te lași măcinat 
de incertitudinile generate de grija 
continuă pentru calitate. Se pune 
însă întrebarea dacă pot fi înves
tiți acești controlori cu întreaga răs
pundere pentru calitate — astăzi 
problema numărul unu a produc
ției.

— Controlorii de calitate sînt 
mai mult niște sortatori care impart 
mărfurile în „bun" și „rău". Ei n-au 

rerea că nu sînt aici probleme spe
cifice, cu implicații deosebite într-un 
loc sau altul, care să solicite o dez
batere variată, din diferite unghiuri, 
care să nu scape din vedere aportul 
comuniștilor. Dimpotrivă. In perioada 
care a trecut din acest an aici s-au 
înregistrat peste 5 000 de om-zile ab
sențe din producție ; persistă o fluc
tuație exagerat de mare a torței de 
muncă ; prețul de cost pe exploatare 
a fost depășit, in primele cinci luni, 
cu peste 3 milioane lei. Comitetul de 
partid, organizațiile de bază „dezbat" 
problemele economice la modul glo
bal, privindu-le printr-o optică teh
nicistă, impregnată de rutină, negli- 
jînd sau ocolind aspectele politico-e
ducative cu rezonanță In conștiința 
oamenilor.

Ecoul recomandărilor 
n a depășit 
zidul rutinei

CAVNIC: LA UN AN DUPĂ CE A TRECUT PE AICI 
COLECTIVUL JUDEȚEAN DE ÎNDRUMARE 

Șl CONTROL

viața de partid

Și, tntrucit neajunsurile acestea nu 
sînt de azi de ieri, persistența lor 
poate fi căutată și in slaba combativi
tate de care au dat dovadă organiza
țiile de partid, în „obișnuința" de a 
lăsa ca timpul să rezolve totul, de a 
nu întreprinde nimic concret pentru a 
le pune capăt. De aici recomandarea 
făcută atunci ca ponderea princi
pală a îndrumării, a controlului în 
perfecționarea stilului de muncă al 
organizațiilor de bază să vizeze în
tărirea combativității comuniștilor 
și crearea unei opinii potrivnice in
disciplinei, tărăgănării îndeplinirii 
sarcinilor, de neîmpăcare cu spiritul 
de îngăduință față de neajunsurile 
semnalate, în primul rînd, în munca 
de partid.

Evident, un rol important în coor
donarea, în îndrumarea și urmărirea 
realizării sarcinilor au aici secretarul 
comitetului orășenesc de partid, locții
torul său. Mereu pe teren, în mijlocul 
oamenilor, ei ar fi trebuit să fie re
ceptivi la părerile și sugestiile acesto
ra, să mobilizeze activul de partid, să 
transmită experiența bună din munca 
altor organizații de partid, să cunoas
că profund realitățile orașului. Or, la 
Cavnic, legătura cu terenul încă se 
întreține, în foarte multe cazuri, prin 
telefon, pe aceeași cale dîndu-se și 
„ajutorul" necesar organizațiilor de 
partid. Criticînd stilul deficitar de 
lucru al secretarului comitetului oră
șenesc de partid din Cavnic, plenara 

■ bhbbhob
ajuns încă la înțelegerea deplină a 
noțiunii complexe de calitate (ing. 
Const. Popescu, directorul tehnic al 
Combinatului de confecții Craiova).

— Ce să facă un mănunchi de oa
meni, chiar foarte bine Intenționați, 
in fața a 20 000 de salariați, ciți are 
fabrica noastră ? (Maria Lucaci, ing. 
șef al F.C.T.B.).

E limpede că centrul de greutate 
în controlul calității produselor nu 

Trei articole 
dintr-o recentă lege

este și nici nu poate fi C.T.C. 
Care sînt atunci punctele slabe ce 
trebuie fortificate ? Cum se între
vede organizarea unor filtre atît 
de dese îneît calitatea să devină o 
certitudine ?

Paralel cu întărirea, în continuare, 
a controlului tehnic de calitate, a 
ridicării răspunderii controlorilor pe 
treptele înalte ale exigențelor ac
tuale, trebuie luate măsuri pentru 
o manifestare plenară a atribuțiilor 
pe care conducerile întreprinderilor 
le au cu privire la calitatea con
stant bună a mărfurilor livrate co
merțului. Legea cu privire la 
controlul calității produselor se ex
primă foarte limpede, în acest 
sens : consiliile de administrație, 
directorii, inginerii-șefi sînt primii 
răspunzători. Pe agenda lor zilni
că. grija pentru calitate este obli
gatorie, inaintea multor altor tre
buri.

Art. 10. — Executarea controlului 
tehnic al calității de către organele 
de control nu absolvă de răspunde
re directă inginerii, tehnicienii și 
maiștrii, pe toți cei care organi
zează și conduc procesul de fabri
cație și nici pe cei care execută 
lucrări și produse de calitate neco- 
respunzătoare.

Art. 31 — Unitățile producătoare 
și cele comerciale răspund față de 
cumpărătorii interni pentru orice 
defecte de fabricație sau orice vi
cii ascunse apărute la produsele 
vindute fără termen de garanție si 
reclamate in termen legal sau la 
produsele la care se prevede un 
termen de garanție, reclamate înă
untrul acestui termen, dacă cum
părătorul a respectat regulile de 
folosire și păstrare a bunurilor 
cumpărate.

Remedierea sau înlocuirea produ
selor necorespunzăioare reclamate 
în condițiile prezentului articol se 
fac în mod gratuit pentru cumpă
rător. iar cheltuielile se recuperea
ză. conform legii, de la cei vinovați.

Art. 34. — Ridicarea continuă a 
calității producției constituie o ches- 

■cestul organ, care a avut loc la ju
mătatea lunii iunie 1970, i-a retras 
tov. Andrei Maier mandatul de în
credere acordat, eliberîndu-1 din 
funcția de secretar.

Am insistat mai mult asupra „ca
zului Cavnic", socotindu-1 ilustra
tiv pentru un fapt : oricît de compe
tente și complexe ar fi indicațiile, 
sugestiile, sprijinul concret, direct al 
unor colective ale comitetului jude
țean de partid, ele nu-și vor găsi 
deplina fructificare atît timp cît 
organul sau organizația de partid 
controlată și îndrumată nu investesc 
în munca de fiecare zi efortul lor 
propriu, inițiativa, perseverența, 
combativitatea, intransigența, spre a 
elimina neajunsurile constatate, spre 
■ continua și prelungi acest sprijin 

într-o preocupare 
permanentă de 
perfecționare a 
activității.

— După pleca
rea colectivului, 
ne spune tovară
șul Victor Pop, 
membru al bi
roului comitetu
lui oomunal de 
partid din Șom- 
cuta Mare, n-am 
așteptat alte im
pulsuri, să vină 
cineva să ne re
zolve problemele. 
Noi, membrii bi
roului și comite
tului de partid, 
întregul activ de 
partid, masa lar
gă a comuniștilor 
am înțeles că 
trebuie să punem 
umărul la înfăp
tuirea hotărîrilor, 
a măsurilor ce 
fuseseră adoptate.

Urmarea 7 Co
mitetul comunal 
de partid a făcut 
progrese în creș
terea competen
ței în conducerea 
economiei și ridi
carea nivelului e- 
dilitar gospodă
resc al satelor. 
Comuna Șomcuta 
Mare deține lo
cul I pe județ în 

Întrecerea patriotică pentru înfrumu
sețarea și gospodărirea localităților.

— Experiența dovedește rodnicia 
folosirii colectivelor in munca de în
drumare și control a organizațiilor 
de partid, de stat, de masă și din 
economie, ne spunea tovarășul Mihai 
Marina, secretar al comitetului ju
dețean’ de partid, căruia i-am împăr
tășit constatările noastre. Cu condi
ția să nu se exagereze, să nu se cre
eze paralelisme sau să se abordeze as
pecte formale, în loc de a pătrunde 
în miezul problemelor pe care le ri
dică munca de partid într-un dome
niu sau altul. S-a întîmplat și la noi 
ca la intervale scurte să fie trimise 
în aceleași organizații sau unități 
astfel de colective, dar de către or
gane diferite. Faptele arată că acti
vitatea este eficientă atunci cînd co
lectivele ajută concret organizațiile 
de partid, stabilesc împreună măsu
rile politice și organizatorice cele mai 
bune. Numai astfel ajutorul poate să 
lase amprente de durată. Dar 
„greul", ca să spunem așa, începe de 
aici încolo. După plecarea colecti
vului, esențiale sînt inițiativa și efor
turile proprii ale organizațiilor de 
partid pentru materializarea măsuri
lor bune adoptate. Or, în acest dome
niu există încă rămîneri in urmă. Că
lea înlăturării lor ește 'întărirea con
trolului din partea comitetului jude
țean de partid, care, prin totalitatea 
membrilor săi, a comisiilor pe pro
bleme. să fie el însuși mereu prezent 
In mijlocul comuniștilor.

V. GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

tiune de mîndrie patriotică și de 
conștiință socialistă a tuturor oa
menilor muncii, care se înfăptuiește 
prin participarea activă și mobili
zarea largă a inițiativelor creatoa
re ale maselor în procesul de pro
ducție a bunurilor materiale.

(Extrase din legea privind asigura
rea și controlul calității produselor)

CUNOAȘTEȚI PĂRERILE 
CUMPĂRĂTORILOR ?

ȚINEȚI SEAMA DE ELE ?
Pentru mulți conducători de în

treprinderi, produsul mai reprezin
tă incă, din păcate, doar o cifră de 
plan. Cetățeanul — destinatarul 
final al produsului, cu gusturile și 
exigențele lui, nu intră în vederile 
lor. Dacă indicatorii privitori la 
cantitate au fost îndepliniți și tot

ZIUA GRĂNICERILOR REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

LA HOTARELE PATRIEI
Sărbătoarea grănicerilor 

patriei, pe care poporul 
nostru îi cinstește, ca pe 
toți ostașii țării, cu stima 
și înalta sa prețuire, însu
mează anul acesta sensuri 
și dimensiuni noi. Vredni
ciei lor ostășești de fiecare 
zi i s-a adăugat frumusețea 
actelor de eroism pe care 
le-au săvîrșit — împreună 
cu soldații, subofițerii și o- 
fițerii celorlalte arme — pe 
baricadele de apărare a vie
ții și a tuturor comorilor 
țării, împotriva stihiilor na
turii. Un pescar din Deltă, 
Pavel Sumilea, căruia gră
nicerii i-au smuls din valuri 
nevasta și cei patru copii a- 
flați la un pas de pieire, 
clădește ostașilor, din mar
mura cîtorva cuvinte, un 
monument ce ar merita să 
intre în legendă : „Soldații 
au rupt Dunărea-n mîini 
și-au trecut prin ea cu sa
tul pe umeri". E doar unul 
dintre nenumăratele mesa
je prin care țara și-a prea
mărit ostașii, înnobilîndu-le 
inima și chipul — acești os
tași care, la chemarea parti
dului au răspuns ca un sin
gur om dînd pilde de înaltă 
abnegație și eroism.

Cu aceste ginduri să po
posim, în această zi a gră
nicerilor, într-o subunitate 
care-și face datoria la una 
dintre porțile feroviare ale 
patriei...

Comandantul, maiorul 
Ion Radu, e un bărbat înalt 
și robust, pe chipul căruia 
vînturile, ploile, zăpezile au 
sculptat trăsături proemi
nente. A făcut școli și studii 
de specialitate care i-au 
deschis alte și alte orizon
turi în munca de coman
dant și educator al subor

în postul de observare

personalul și-a încasat drepturile 
bănești ce decurg din aceasta, ce 
importanță mai are părerea cum
părătorului ? E atît de departe de 
fabrică 1 Reproșurile sînt primite 
de vînzătorii din magazine, de lu
crătorii din comerț. Tot la ei se 
string în stocuri și „creațiile" ne
reușite ale producătorilor, raporta
te ca realizări de plan, pe care pu
blicul consumator nu le acceptă și 

pentru care comerțul plătește pe
nalizări destul de mari. Deci, pină 
la fabrică șocul se amortizează. Din 
cînd în cind, „armonia" este tulbu
rată de cîte o reclamație a vreunui 
consumator, care, temerar, își re
vendică dreptul de a i se schimba 
produsul defect.

Dar, deoarece cetățeanul nu are 
totdeauna răgazul de timp necesar 
să se așeze la masa de scris pen
tru a le aminti obligația de a face 
lucru de bună calitate, unii direc
tori au tras concluzia că, la acest 

capitol, nu mai 
au de făcut nici 
un retuș. Așa se 
explică de ce unii 
au făcut ochii 
mari de mirare 
cînd li s-a adus 
la cunoștință că 
există observații 
cu privire la cali
tatea produselor 
lor. O legătură 
trainică, organi
zată, cu publicul 
nu prea există. O 
cercetare sistema
tică a pieței, a 
cerințelor în curs 
de formare și de 
perspectivă ale
cetățenilor, se
practică prea pu
țin. In discuția la 
care ne-am refe
rit, personajul 
cumpărătorului nu 
a fost prea des e- 
vocat. E drept, u- 
nei întrebări di
recte, în acest 
sens, unii dintre 
reprezentanții în
treprinderilor au 
încercat să-i schi
țeze un răspuns. 
Am aflat astfel 
că. pe ici, pe colo, 
creatori sau teh
nicieni își fac 
drum prin ma

DE STRAJĂ

donaților. H Însoțesc pe 
platoul de adunare. Aștep
tăm. Se uită, discret, la 
ceas. Mă uit și eu. Ora 
nu-mi spune mare lucru. 
Nu-i o oră „rotundă". Dar 
peste un minut, pe platou 
apare o formație în flanc, 
sub comanda sergentului de 
serviciu. Raportul e scurt, 
fără cuvinte de prisos :

— Tovarășe maior, echi
pa de control s-a prezentat 
pentru primirea misiunii 
de pază.

Maiorul Radu se uită din 
nou la ceas. E mulțumit. 
Echipa s-a prezentat la 
timp. Altfel nici nu se poa
te. Viața subunității de 
frontieră e și o școală a 
exactității. Aici, totul e în
cadrat în cifre — expresia 
concentrată a organizării.

Aliniată regulamentar, e- 
chipa așteaptă încredințarea 
misiunii. Ca de obicei, cîte
va zeci de secunde soldații 
susțin un examen exigent 
în fața privirii comandan
tului. Iată, ceva nu-1 mul
țumește. Unul dintre el 
n-are ținuta corectă, un a- 
mănunt, un simplu amă
nunt anulează acea „coche
tărie bărbătească" atît de 
necesară ostașului de la 
graniță. In poarta țării gră
nicerul este întîiul ostaș 
român pe care călătorul 
străin îl întâlnește. înfățișa
rea lui oferă prima impre
sie despre armata noastră. 
De aceea, In privința ținu
tei maiorul Radu nu face 
nici un fel de concesie. A- 
poi, echipa pleacă spre lo
cul de serviciu, în gară. O 
însoțim.

De o parte și de alta a 
trenului de marfă abia in

trat In stație, grănicerii 
s-au desfășurat In linie da 
statui vii. împreună cu re
prezentanții organelor va
male, încep controlul. Fie
care vagon suportă exame
nul riguros al ochiului e- 
xersat să „vadă" ceea ce 
privirea omului obișnuit 
nici nu Înregistrează. Pen
tru că misiunea ostașului 
de la graniță se desfășoară 
într-un spațiu sensibil, li
mitat între prezumție și 
certitudine. Un minuscul 
șurub abia clintit din vop
seaua cu care a fost acope
rit la fabricație, un sigiliu 
„umblat" cu discreție, îi 
pot dezvălui surprize dintre 
cele mai neașteptate.

...Un sigiliu „umblat" 
— asta a fost tot. Sol
datului Ion C. Troi nu 
i-a scăpat amănuntul. Cam 
de neînțeles, cam de necre
zut, întrucît era vorba de 
un vagon frigorific, dar bă
nuiala se născuse și-și ce
rea dreptul la verificare. Și 
prezumția grănicerului s-a 
transformat repede în cer
titudine. mai ales după ce 
s-a deschis vagonul și s-au 
găsit, pe pereții lui bru
mați, urme care „vorbeau" 
limpede că cineva se stre
curase in interior, poate cu 
intenția de a trece fraudu
los frontiera. Intr-adevăr, 
peste cîteva minute, solda
tul Troi a coborît din va
gon cu un necunoscut. (Am 
aflat, mai tîrziu, că e vor
ba de un oarecare Gheorghe 
Cristescu, din București. 
Urmărit penal pentru in
fracțiuni, încercase să sca
pe de pedeapsa legilor țării 
prin fugă peste hotare). A- 
sistasem, deci, la una dintre 
acțiunile de frontieră in

Constantin AVRAM

gazinele de prezentare sau prin 
alte magazine care vînd pro
dusele lor, că unele întreprinderi 
au cerut lucrătorilor din magazine 
să noteze într-un caiet eventualele 
sugestii ale cumpărătorilor. Ni s-a 
părut interesantă ideea celor de la 
„Someșul“-Cluj, care au cerut uni
tăților „Romartei" să strîngă în
tr-un sertar toate produsele fabri
cii, la care s-au descoperit defec
te, pentru a le studia apoi, în vede
rea determinării cauzelor care le-au 
generat. Sînt însă acțiuni sporadi
ce, fără finalitate precisă. Spunem 
aceasta pentru că și atunci cînd a- 
precierile cumpărătorilor au ajuns, 
într-un fel sau altul, la urechile 
conducătorilor de întreprinderi, 
mare lucru nu s-a făcut pentru re
medierea carențelor semnalate. In 
cabinetele directoriale ale Combi
natului de confecții Craiova se știe, 
de pildă, că publicul și comerțul 
privesc cu neîncredere costumele 
bărbătești produse aici. In loc de 
măsuri energice de reabilitare a 
produsului se prezintă scuze. însă 
rabat la calitate, indiferent de mo
tiv, nu se poate acorda ; nici fabri
ca nu face rabat la preț ; produsele 
ii sînt plătite ca și altora care le 
execută ireproșabil.

A cuceri încrederea publicului 
este însăși rațiunea de a fi a între
prinderilor producătoare de bunuri 
de consum. Pentru aceasta nu tre
buie să se facă economie de spirit 
novator, de inițiativă în organiza
rea exemplară a producției, de 
crearea unui raport mai strîns cu 
cerințele pieței.

OPINIA CONDUCERII 
MINISTERULUI INDUSTRIEI 

UȘOARE
In partea finală a consfătuirii, 

tovarășul ing. Ion Popescu, ad
junct al ministrului industriei ușoa
re, a sintetizat, în cîteva cuvinte, 
sensul discuțiilor, subliniind punc
tele nevralgice ale activității fa
bricilor, precum și mijloacele de 
care acestea dispun pentru reme
dierea lor : „Am văzul „subiectul 
viu" al dezbaterii — obiectele de
fecte din expoziție. Sintem siliți 
să recunoaștem că fenomenul exis
tă — respectivele produse n-au că
zut din cer ; in primul trimes
tru al anului, volumul respingerilor 
a crescut. în loc să procedeze ener
gic la inlăturarca cauzelor care 
generează deficiențele, reprezen
tanții întreprinderilor caută să 
le explice. Cred că se discută 
prea mult pe această temă și dacă 
vom porni mereu din același punct, 
de la concepția că de calitate se 
ocupă doar controlul tehnic. nu 
vom ajunge niciodată la liman, 
chiar dacă vom discuta săptămini 
sau chiar ani in șir.

Credeți poate că nu s-a făcut to
tul pentru ca lucrurile să fie bine 
înțelese și explicate, că nu sînt cu
noscute coordonatele actuale ale 
noțiunii de calitate. La nivelul mi
nisterului s-au făcut eforturi : au 
fost trimiși in străinătate cei mai 
buni specialiști, s-au adus mostre 

cursul cărora subordonații 
maiorului Ion Radu se că
lesc, iși șlefuiesc necontenit 
calitățile pe care apărarea 
graniței le solicită slujito
rilor ei. Dar treapta unei 
asemenea iscusințe subor
donații maiorului Radu au 
cucerit-o prin zeci, sute de 
exerciții tactice grănice
rești. împreună cu celelalte 
acțiuni de instrucție și edu
cație, asemenea exerciții 
alcătuiesc betonul de efort, 
inteligență și voință pe care 
această subunitate și-a clă
dit o reputație distinctă în 
trupele de grăniceri (a cu
cerit al cincilea an, conse
cutiv, titlul de „Subunitate 
de frunte").

întors în cazarmă frun
zăresc, împreună cu secre
tarul de partid al subunită
ții, căpitanul Florea Lun- 
cașu, „Cartea de onoare a 
organizației U.T.C.". Intll- 
nesc, pe una din file, nu
mele soldatului Ion C. Troi, 
sub care o mînă de caligraf 
a înserat faptele acestui 
destoinic ostaș, citat, nu de 
mult, prin ordin pe marea 
unitate. Alte și alte file : 
„Soldat Constantin Tudor, 
caporal Ion Orășanu, ca
poral Teodor Păunescu, 
fruntaș Petre Ardeleanu. 
Toți au cucerit titlul „Mi
litar de frunte", toți au in
trat, pe poarta demnității 
grănicerești, în „Cartea 
de onoare a organizației 
U.T.C.". Citesc din fila dă
ruită fruntașului Ardeles» 
nu : „Pentru curajul, bă 
băția, vigilența și iscusința 
de care a dat dovadă, or
ganizația de partid a hotărît 
să-l primească în rîndurila 
comuniștilor".

Nu cred că se poate scria 
ceva mai frumos despre un 
ostaș. Aș fi vrut să-1 văd, 
să-1 cunosc, să-1 ascult. Dar 
nu mai e în subunitate. A 
trecut, nu de mult, în re
zervă. încerc, totuși, să-1 
caut chipul în memoria se
cretarului de partid.

— Cum era Ardeleanu 7
— La început — așa cum 

vin aproape toți : timid, ca 
oricare adolescent, stîngaci.

Asociez adjectivele cu 
cele din Cartea de onoare. 
Ce distanță enormă ! Și mă 
gîndesc la unitatea de mă
sură a acestei distanțe care 
separă timiditatea de cu
raj, stîngăcia de iscusință, 
adolescența de bărbăție. 
Este, cred, unitatea de mă
sură a uneia dintre cele 
mai valoroase opere care se 
nasc în anii noștri, sub a- 
tenta grijă și îndrumare a 
partidului, în amfiteatrele 
înaltei școli a armatei noas
tre populare. Ca toți mili
tarii patriei, grănicerii sînt 
ostași de nădejde, care 
străjuiesc cu demnitate ho
tarele României socialiste.

etalon, s-au purtat nenumărate d.a- 
cuții la toate nivelurile. Cu toate a- 
cestea constatăm că, in concepția u- 
nora, calitatea continuă să însemne 
doar aplicarea unei ștampile, deși so 
știe, cel puțin teoretic, ce noțiune 
cuprinzătoare — cu implicații mul
tiple, de la primele trăsături de 
creion ale creatorului pină la rea
lizarea definitivă a produsului — 
este calitatea. în prezent, asupra 
produselor noastre acționează legea 
calității. Este foarte limpede pentru 
noi că trebuie să muncim in așa fel 
incit, in scurt timp. întreprinderile 
noastre să fie asaltate de cererile 
comerțului și ale cumpărătorilor. 
Adaptarea Ia cerințe a deve
nit o chestiune vitală, pentru a 
cărei realizare există suficiente 
mijloace. în plus, noua organizare 
pe combinate oferă cadrul propice 
inițiativei locale, rezolvării pe căi 
directe a tuturor problemelor adu
se în discuție".

ÎN LOC DE CONCLUZII
Care au fost urmările imediate 

ale confruntării producătorilor cu 
„mostrele" mărfurilor pe care le 
livrează, ale discuțiilor purtate cu 
reprezentanții comerțului și ai In
spectoratului general de stat pen
tru controlul calității produselor 7 
Prima măsură care ne-a reținut a- 
tenția este decizia, anunțată pe loc 
de tovarășul ing. Ion Popescu, ad
junct al ministrului industriei ușoa
re, ca „mostrele" din expoziție să 
fie înapoiate producătorilor, să fie 
identificați cei care le-au executat 
și să fie obligați să le cumpere 
chiar ei. Cu prilejul remiterii măr
furilor cu defecte către autorii lor, 
în fabricile respective urma să 
aibă loc o largă discuție, cu toți 
salariații, pe tema respectului pen
tru calitate și a obligațiilor ce re
vin fiecăruia, în acest sens.

Considerăm că întreaga dezbate
re, urmările ei nemijlocite, ca și cele 
previzibile pe un termen mai lung 
— asupra creșterii autoexigenței 
unităților de producție — reprezin
tă, în totalitate, o excelentă formă 
de muncă politică, pusă în slujba 
unuia dintre cele mai importante 
obiective ale etapei actuale da 
dezvoltare a economiei naționale. 
Asemenea forme de mustrare pu
blică înregistrează o eficiență con
siderabilă și este cazul, credem, ca 
ele să fie extinse, să devină o 
practică obișnuită, să fie recoman
date înseși întreprinderilor furni
zoare. Este necesar să se obțină o 
cotitură în mentalitatea producă
torilor, a conducerii unităților, în 
conștiința oamenilor asupra respon
sabilității lor în fața întregii socie
tăți pentru calitatea muncii depu
se. Or. o asemenea cotitură nu se 
poate înregistra de Ia o zi la alta, 
prin teoretizări abstracte sau anga
jamente formale, ci numai printr-o 
activitate perseverentă de convin
gere. desfășurată dincolo de limitele 
confortabile ale convențiilor ver
bale, avansînd adînc în terenul fer
til și sensibil al receptivității indi
viduale nemijlocite.

Rodica ȘERBAM
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Am chibzuit, am hotăriț:

IATĂ 
ANGAJAMENTUL 

NOSTRU!
La chemarea județului Teleorman răspund 

județele Ilfov, Constanța și Brăila

Ieri în pragul 
rii, pe șantierul 
dului rutier 
geni—Vadu < 
consemnat un 
ment deosebit 
marchează un ____
de prestigiu al con
structorilor — lansarea 
și așezarea pe pile a 
primului tronson al 
tablierului metalic. 
Este vorba despre un 
bloc metalic asamblat, 
în lungime de 218 me

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Țăranii cooperatori din Județul 
Ilfov au primit cu viu interes chema
rea cooperativelor agricole din jude
țul Teleorman de a spori contribuția 
la creșterea producției agricole, la 
dezvoltarea și întărirea pe mai de
parte a economiei naționale.

In aceste zile, adunările generale 
ale cooperativelor agricole din județ, 
dezbătind activitatea depusă de la în
ceputul anului pînă în prezent, 
scot la iveală noi rezerve, noi 
resurse de mărire a producției. Par- 
ticipanții la aceste adunări, întreaga 
țărănime cooperatistă se alătură cu 
toată ființa, cu toată energia lor che
mării cooperativelor agricole din 
județul Teleorman șl, însuflețiți de 
un fierbinte și profund patriotism, 
stabilesc, în urma unor calcule pline 
de răspundere noi cifre mobilizatoare 
privind recoltele și producțiile ani
maliere.

Totodată, eonștienți că, datorită 
pierderilor Înregistrate din cauza 
stihiilor naturii, țara are nevoie de 
cantități tot mai mari de produse, 
țăranii cooperatori își afirmă cu tă
rie hotărîrea de a vinde statului o 
parte din produsele ce li se cuvin 
ca plată pentru munca depusă în 
cooperativele agricole de producție.

Totalizate pe întregul județ, anga
jamentele formulate cu acest prilej 
reflectă posibilitatea ca unitățile a- 
gricole cooperatiste să vîndă statu, 
lui, în baza contractelor încheiate, 
cantități de produse mal mari. Ca 
urmare, vor fi valorificate peste plan 
următoarele :

țări, țăranii llfovenl vă asigură, sti
mate tovarășe Ceaușescu, că își vor 
aduce întreaga contribuție la înfăp
tuirea politicii partidului de înflorire 
a patriei, de prosperitate a întregului 
popor.

COMITETUL JUDEȚEAN * 
ILFOV AL P.C.R.

★
Țărănimea cooperatistă din jude

țul Constanța a luat cunoștință cu 
viu interes de chemarea cooperati
velor agricole de producție din ju
dețul Teleorman de a munci cu en
tuziasm pentru a spori în acest an 
producția agricolă și a vinde statu
lui peste plan cît mai multe produse 
agroalimentare. Țărănimea coopera
tistă din județul Constanța este con
vinsă că cea mai importantă contri
buție a sa pentru refacerea unită
ților economice, a orașelor și satelor 
afectate de calamitățile naturale o 
constituie desfășurarea zi de zi a 
unei munci entuziaste, neobosite, 
pentru efectuarea lucrărilor agricole 
la cel mai înalt nivel calitativ, pen
tru obținerea unor producții care să 
le depășească pe cele planificate.

Ca urmare, ne propunem să valo
rificăm la fondul central în anul 
1970 peste plan, din producția coo
perativelor ăgricole și din produsele 
ce revin cooperatorilor pentru mun
ca depusă, următoarele cantități :

tidului pusă în slujba întăririi scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL.P.QR.

4

se- 
po- 

Giur- 
Oii s-a 

i eveni- 
care 

succes

tri cu 
1 600 
complexă și originală 
operațiune, concepută 
și aplicată pentru pri
ma dată la noi în țară, 
ne-a informat ing. 
Constantin Popescu, 
director general al 
șantierului, a decurs 
normal, potrivit pre
vederilor. Mai întîi 
tronsonul metalic a 
fost montat și asam
blat pe malul fluviu

o greutate de 
tone. Această

lui, apoi deplasat, cu 
ajutorul unor căru
cioare puternice, pe 
un reazim plutitor, al
cătuit din două șle
puri de mare capaci
tate. Ultima opera
țiune și cea mai difi
cilă, deplasarea și fi
xarea colosului de 
metal pe cele două 
pile ale podului, s-a 
încheiat cu succes, a- 
propiind darea în ex
ploatare a marelui arc 
rutier transdanubian.
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ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

A început secerișul
(co- 

„Scîn- 
multe 

agricole

Porumb 
Fioarea-soarelui 
Sfeclă de zahăr 
Fasole uscată
Legume
Struguri 
Carne
Lapte

23 100 touo
1 500 tone 

12 000 tone
350 tone 

46 000 tone
2 000 tone

360 tone 
2 000 hi

— Grîu
— Porumb

1 300 tone
12 090 tone

— Fioarea-soarelui 3 400 tone
— Legume 18 000 tone
— Fructe 118 tone
— Struguri 1 600 tone
— Fasole uscată 230 tone
— Carne 140 tone
— Lapte vacă 7 500 hl
— Lapte oaie 1 448 hl
— Lină 6 tone
— Ouă 1115 mii bu

★
Țărănimea cooperatistă din jude

țul Brăila, luînd cunoștință de în
flăcărată chemare a Consiliului uni
unii județene a cooperativelor de 
producție Teleorman, a analizat în 
cadrul adunărilor generale cu depli
nă răspundere rezervele și posibilită
țile de creștere a producției agricole, 
afirmîndu-și hotărîrea nestrămutată 
de a smulge pămîntului tot ceea ce 
poate oferi, de a asigura executarea 
exemplară a lucrărilor de întreținere 
și recoltarea la timp și fără pierderi 
a culturilor, de a face totul pentru 
realizarea integrală a sarcinilor din 
zootehnie privind efectivele de ani
male, producțiile și livrările la fon
dul de stat.

Deși în județul nostru mai multa 
unități agricole au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor, sintetizînd efor
turile ce sîntem hotărîți să le depu
nem, ne angajăm să vindem la fon
dul central al statului în anul 1970 
peste prevederile planului, din de
pășirile de producție ale cooperati
velor agricole de producție și de la 
membrii cooperatori din produsele 
ce li se cuvin pentru normele con
venționale, următoarele cantități :

CONSTANȚA 
respondentul 
teii"). In m;« 
cooperative

i din județul Constanța, 
îndeosebi în acelea 

i situate in zona Hir- 
, șova-Dăieni, a început 

secerișul cerealelor 
I păioase. într-o singură 

zi, cu ajutorul meca- 
I nizatorilor, la coopera- 
I tiva agricolă Ciobanu 
' au fost recoltate 20 ha 

cu orz, iar la Crișan 
18 ha. Specialiștii

direcției agricole ju
dețene apreciază că 
în 8—10 zile, dacă 
timpul se va menține 
călduros, va începe 
din plin și secerișul 
griului. Totul este pre
gătit pînă în cele mai 
mici amănunte. între
prinderile de mecani
zare a agriculturii au 
fost dotate acum, în 
preajma campaniei, 
cu încă 30 ‘ combine 
autopropulsate, 195 re-

morci, 70 prese de ba
lotat paie. Se apre
ciază că în condițiile 
bazei tehnico-materiale 
existente și a pregă
tirilor efectuate, re
coltarea cerealelor 
păioase pe cele 185 000 
ha cultivate de între
prinderile agricole de 
stat și cooperativele 
agricole din județul 
Constanța se va efec
tua in 10—18 zile bune 
de lucru.

1

*

**

In orice sat 
se pot produce 

cărămizi...
...cu pămînt, cu foc, dar, mai ales 

cu hărnicie și pricepere 
de gospodar

în ce privește griul, deși pe o su- 
prafață de 7 800 ha cultura a fost 
distrusă de calamități, ceea ce duce 
la o scădere a producției, cooperati
vele agricole din județul Ilfov se 
angajează să livreze statului peste 
plan cantitatea de 400 tone.

Hotărîți să îndeplinească total an
gajamentele luate și chiar să le de
pășească, țăranii cooperatori au sta
bilit, în cadrul adunărilor generale, 
planuri de măsuri tehnico-organiza- 
torice concrete, care prevăd lucrări 
și operațiuni legate de specificul fie
cărei unități. Ca linii genera
le, aceste planuri prevăd re
cuperarea urgentă a suprafețe
lor care mai sînt încă sub ape și în- 
sămînțarea lor cu culturi adecvate ; 
creșterea suprafețelor de culturi du
ble și succesive ; recoltarea în perioa
da optimă, într-un timp cit mai scurt, 
eliminînd total pierderile.. Se va da, 
de asemenea, atenție îngrijirii și hră- 
nirii în cele mai bune condiții a a- 
nimalelor în toate fermele zootehni-

tn activitatea lor pentru realizarea 
angajamentelor suplimentare, coope
rativele agricole se bucură de spri
jinul întreprinderilor pentru mecani
zarea agriculturii, care au luat, de 
asemenea, măsuri pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoa
relor și mașinilor, pentru încadrarea 
tuturor lucrărilor mecanizate în 
timpul optim și executarea lor la uri 
înalt nivel calitativ.

Țărănimea cooperatistă din jude
țul Ilfov, condusă și îndrumată de 
partid, este ferm hotărîtă să nu-și în
găduie nici o clipă de răgaz din tim
pul bun de lucru, să muncească -din 
zori și pînă în noapte, să dea cea mai 
mare atenție calității lucrărilor, pen
tru a crea siguranța îndeplinirii și 
depășirii obligațiilor suplimentare a- 
sumate. ‘

Conștienți de menirea lor, de locul 
pe care-1 ocupă în frontul întregii

în scopul îndeplinirii acestor an
gajamente, cooperativele agricole de 
producție, toți țăranii cooperatori 
sint hotărîți să nu precupețească nici 
un efort pentru ca, muncind din zi 
și pînă în noapte, să execute la 
timp lucrările de întreținere a cul
turilor, să asigure cea mai bună den
sitate de plante la hectar și să orga
nizeze temeinic campania de recol
tare în vederea reducerii la maxi
mum a pierderilor.

Pentru realizarea producției în le- 
gumicultură, vom acorda toată aten
ția lucrărilor de întreținere, evitării 
pierderilor la recoltare, transport și 
valorificare, îndeosebi pe cele 1350 
ha ce se vor însămînța cu legume în 
cultură succesivă.

Vom acorda toată atenția sectoru
lui zootehnic prin realizarea efecti
velor de animale planificate și îm
bunătățirea calității acestora. De a- 
semenea, pentru sporirea bazei fu
rajere, vom organiza temeinic strîn- 
gerea și depozitarea furajelor și vom 
însămînța în cultură dublă suprafața 
de 47000 ha ; vom impulsiona lucră
rile de investiții la cele 5 complexe 
de îngrășare a porcilor și berbecuți- 
lor, iar prin dezvoltarea acțiunilor de 
cooperare cu întreprinderile agricole 
de stat se vor crește 140 000 pui pen
tru carne.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu. că activul comitetului 
județean de partid, Consiliul uniunii 
județene Constanța a cooperativelor 
agricole de producție, cooperativele 
agricole de producție, țăranii coope
ratori din județul Constanța, expri- 
mîndu-și satisfacția și mulțumirea 
pentru sprijinul permanent acordat de 
partid și de stat, de dv., personal, 
agriculturii cooperatiste, sînt hotă- 
riți să participe cu hărnicie și entu
ziasm la efortul întregii țărănimi 
pentru a smulge pămîntului tot ce 
poate da în acest an, pentru a contri
bui astfel la înfăptuirea politicii par-

— Grîu
— Porumb
— Fioarea-soarelui
— Sfeclă de zahăr
— Legume
— Cartofi
— Fasole boabe
— Struguri
— Carne
— Lapte

500 tone 
7 000 tone
2 000 tone 
6 000 tone
5 000 tone
3 000 tone

100 tone
4 000 tone

600 tone
6 200 hl.

de partid Brăi-Comitetul județean 
la asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, că își va 
concentra întreaga energie pentru 
a conjuga efortul nostru la efortul 
general al țării, pentru prosperitatea 
națiunii noastre socialiste.

COMITETUL JUDEȚEAN 
BKAILA AL P.C.R.

în discuție:

Problemele
Miercuri au luat sfîrșit la Cluj 

lucrările consfătuirii republicane 
în probleme de minerit, ridi
carea calității și lărgirea sorti
mentelor produselor miniere ne
metalifere. La dezbaterea unor 
probleme de mare actualitate au 
luat parte specialiști, cercetători, 
oameni de știință din institute
le de cercetare și învățămînt 
superior. Au stîmit un deosebit 
interes referatele și rapoartele 
consacrate studiilor și cercetă
rilor originale, contribuțiile ro
mânești în acest domeniu. S-a 
pus accentul, în primul rind, pe 
realizările tehnico-științifice de 
eficacitate economică imediată, 
pe studiile care duc la valorifi-

mineritului
carea superioară a unor zăcă
minte de feldspat, caolin, sulf, 
nisipuri cuarțoase, apoi pe me
todele noi de înnobilare a unor 
materii prime. Au fost expuse 
rezultatele obținute în țară în 
folosirea materiilor prime indi
gene la prepararea porțelanului, 
faianței și sticlei, a nisipurilor 
de formare pentru turnătorii. 
Consfătuirea a realizat un larg 
schimb de experiență în proble
ma înlocuirii unor materii pri
me de import cu produse indi
gene la fabricarea hîrtiei fine. 
Tn cadrul consfătuirii au fost 
prezentate totodată o serie de 
filme documentare create sub e- 
gida Ministerului Industriei Mi
niere și Geologiei. (Agerpres)

Incontestabil, pe tărîmul moderni
zării tehnologiilor de fabricație, în 
scopul reducerii consumului de me
tal, constructorii de mașini au făcut 
în ultimii ani progrese însemnate. O 
atestă fără putință de tăgadă ascen
dența continuă a coeficientului de 
utilizare a metalului (raportul dintre 
greutatea netă a produselor și canti
tatea de metal consumată pentru rea
lizarea lor) în principalele subramurl 
ale construcției de mașini, expresie 
fidelă și cît se poate de elocventă a 
gradului de tehnicitate a oricărui pro
ces de fabricație. In sectoarele pri
mare, turnarea obișnuită și forjarea 
liberă au cedat și continuă să cedeze 
tot mai mult teren în favoarea dife
ritelor metode de turnare de preci
zie și, respectiv, a forjării în matrițe, 
inclusiv in cele cu cuiburi multiple, 
în cazangerii, croirea combinată și 
sudura automată și semiautomată sub 
strat de flux se extind în ritm susți
nut. Ca urmare, in atelierele meca
nice marile avantaje ale mașinilor- 
unelte semiautomate, automate sau 
cu comandă program sint din ce în 
ce mai bine puse în valoare, șpanul 
de grosimi impunătoare — indiciu 
sigur, mai ales în cazul pieselor re
lativ mici, al supradimensionării inu
tile a semifabricatelor, al risipei de 
metal — este o prezență din ce în ce 
mai rară.

Stăruințele depuse în diferite uzi
ne, pe linia modernizării tehnologiilor 
de fabricație, se soldează cu însem
nate economii de metal. Cîteva exem- 
?ile sînt concludente în acest sens, 
n sectoarele de prelucrări mecanice 

ale Uzinei de construcții de mașini 
din Reșița, bunăoară, ca urmare a 
înnoirilor aduse unor tehnologii s-a 
consemnat, în acest an, o economie 
de aproape 400 tone de metal. In to
tal, prin extinderea procedeelor mo
derne de turnare, croirea complexă a 
laminatelor, folosirea unor deșeuri 
pentru realizarea pieselor mici și prin 
dimensionarea cu adaosuri minime a 
unor semifabricate pentru produsele 
de serie, consumurile specifice de 
metal se vor reduce în această mare 
uzină cu pînă la 11 la sută. Utilizînd 
lingotiere cu volum variabil, oțelarii 
de la Uzina de mașini grele din Ca
pitală reușesc să obțină piese-gigant 
cu adaosuri de turnare minime. La 
Uzina de utilaj petrolier „1 Mai" din 
Ploiești, forjarea sapelor cu role prin

Uzina de piese de schimb și reparații utilaj chimic-Găești este una dintre 
unitățile moderne ale industriei construcțiilor de mașini, puse în funcțiune 

în ultimii ani. în fotografie : aspect din secția de prelucrări mecanice 
Foto : Agerpres

în toate cooperativele agricole exis
tă programe de extindere a construc
țiilor zootehnice și de altă natură 
care să permită lărgirea necontenită a 
producției. De asemenea, în urma 
inundațiilor trebuie refăcute un mare 
număr de case și construcții zooteh
nice dărîmate sau avariate. Volumul 
.mare de construcții ce se vor ridica 
într-o perioadă de timp relativ scurtă 
necesită cantități însemnate de cără
mizi, var, produse de balastieră, che
restea din care, unele, pot fi asigura
te pe plan local în cadrul1 secțiilor 
anexe ale cooperativelor agricole.

In aceste condiții, secțiile anex» 
din cooperativele agricole de pro
ducție pot și trebuie să contribuie la 
producerea unor însemnate cantități 
de materiale de construcție. Desigur, 
este vorba de materiale pentru care 
se găsește materie primă pe plan 
local : cărămizi, țigle, var etc. Există 
o experiență bună in această 
direcție. Anul trecut, de exemplu, 
veniturile bănești încasate de coope
rativele agricole din producerea și 
valorificarea materialelor de con
strucție (cărămidă, var, țiglă etc.) s» 
ridică la 94 222 000 lei. Aici se pot a- 
dăuga și alte produse sau servicii 
prestate de secțiile anexe care au spo
rit veniturile unităților: efectuarea de 
construcții noi și reparații la clădiri — 
26 479 000 lei ; împletituri (coșuri, ro
gojini) — 78 495 000 lei ; căruțe, bu
toaie, unelte — 42 767 000 lei ; trans
porturi — 277 048 000 lei. Există, deci, 
suficientă experiență și materii pri
me pentru ca secțiile anexe să con
tribuie într-o măsură cît mai mare 
la producerea materialelor de con
strucție. Pentru anul în curs s-a pla
nificat ca în secțiile anexe să se rea
lizeze produse agricole și neagricole 
în valoare de peste un miliard da 
lei. Planul pe primul trimestru de
altfel a fost depășit cu 152 la sută, 
cele mai bune rezultate obținîndu-se 
in județele Suceava, Constanța, Vîl- 
cea și altele.

Referindu-ne însă la necesitatea 
sporirii producției de materiale de 
construcție în secțiile anexe din coo
perativele agricole, trebuie să subli
niem că posibilitățile sînt deosebit da 
mari. în toate județele țării se găsește 
argilă în cantități suficiente pentru fa
bricarea cărămizilor, care nu presupu
ne amenajări special?. Prin mobiliza
rea cooperatorilor după efectuarea lu
crărilor agricole sau organizarea aces
tora în echipe speciale și asigurarea 
combustibilului necesar arderii cără
mizilor, producția poate începe imediat 
în multe unități. Astfel de măsuri au 
și fost luate. In județul Mureș, deci 
unul din județele care a avut mult 
de suferit de pe urma inundațiilor, 
nouă cooperative agricole s-au an
gajat să producă pînă la 25 august 
2 550 000 cărămizi. După cum ne de
clara tov. Adalbert Szocs, vicepre
ședinte al uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție, în 
unele unități s-au redeschis cărămi- 
dăriile care își încetaseră activitatea, 
s-a mărit capacitatea celor în func
țiune. Prin măsurile organizatorice 
întreprinse există certitudinea înde
plinirii angajamentului luat: acolo 
unde a fost posibil s-au format

echipe speciale. La Nadeș și Ceaui 
de Cîmpie, unde există prese meci 
nice, se vor produce cite 500 000 cări 
mizi, iar la Șincai și Petelea se v< 
executa manual 200 000 și, respecți 
100 000 cărămizi.

Și producția de var poate fi spor 
tă simțitor. In zona subcarpațil' 
meridionali — în județele Mehedin 
Gorj, Vilcea, Argeș, Dîmbovița, Pri 
hova — precum și în județele Hun 
doara, Sibiu, Brașov etc. se găse 
mari cantități de calcar. Producț 
de var poate fi sporită acționind 
două direcții : fie dezvoltînd produ 
ția în secțiile anexe existente și ca 
au cuptoare pentru ars piatra i 
calcar, fie asociindu-se mai multe c 
operative în mod special pentru 
ceastă producție. Astfel, în zon< 
Rimnicu-Vilcea și Muscelului si 
multe cooperative agricole care 
cuptoare de var a căror eficiență 
exploatare este destul de scăzu1 
Pentru asigurarea unor condiții rr 
bune de lucru și a unei productivii 
mai ridicate se impune amenajarea 
nor drumuri de acces în cariere și 
platformele de exploatare, amenaj 
rea cuptoarelor existente, procurau 
unor utilaje — compresoare, cioca 
de abataj, greifere etc. Or, prin ar 
cierea cooperativelor agricole din 
ceste zone s-ar putea extinde mec 
nizarea proceselor de extracție a p 
trei de var, s-ar centraliza și reg 
menta în felul acesta desfacerea v 
rului către beneficiari. în județul / 
geș, de exemplu, există un proiect 
asociere a 11 cooperative agricole < 
zona Muscelului, printre care Cîmj: 
lung Muscel, Stoenești, Valea Ma 
Lerești, Aninoasa, Poenari, Schitu G 
Iești, pentru producerea varului, 
sociația ar urma să se ocupe cu ( 
ploatarea pietrei de calcar și proc 
cerea varului, precum și cu confc 
ționarea de lăzi pentru fructe, sc 
pentru recoltat fructe și cozi de 
nelte agricole. Se impune ca acea 
idee să prindă viață cît mai repe

în unele județe se constată îr 
tocmai în această perioadă o slăb 
a preocupării pentru organizai 
producției in secțiile anexe din c< 
perativele agricole. Astfel, în ju< 
tul Bacău, numai pentru construii 
obiectivelor zootehnice prevăzute 
plan sînt necesare, pînă la sfirși 
anului, peste un milion de cărăm 
Dar pînă în prezent s-au pro<; 
numai 50 000 bucăți, iar perspectiv 
nu sînt deloc îmbucurătoare. La U 
unea județeană se susține că acti 
tatea secțiilor anexe a trecut in si 
cina direcției agricole, iar la din 
ția agricolă se afirmă că, prin im 
cațiile primite, nu i s-a dat și s; 
cina coordonării activității secții 
anexe. Deci responsabilitatea a ' 
mas undeva pe la mijlocul drumul 

în această perioadă trebuie acori 
tă prioritate efectuării la timp a 
crărilor agricole de sezon care e 
foarte aglomerate, dar în zilele 
ploi, cînd nu se poate lucra în cî: 
sau acolo unde există forță de mi 
că suficientă, este necesar să se ori 
nizeze producerea unor cantități 
mai mari de materiale necesare n 
Uzării programului de construcții.

Teodor lOb
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metoda deformării cu energii înalte 
permite realizarea acestor piese com
plicate la dimensiuni foarte precise, 
față de tehnologia clasică, obținîn
du-se în felul acesta o economie de 
2,5—4 kg de metal la fiecare sapă, 
respectiv 300—400 tone pe an. în sfir- 
șit, ca să întrerupem aici lunga listă 
a exemplelor de acest gen ce ne stau 
la dispoziție, la uzina „Tehnofrig"

nierea proceselor tehnologioe de fa
bricație la nivelul celor mai remarca
bile realizări pe plan mondial se des
fășoară adesea sporadic, fără perspec
tivă, sub imperiul unor necesități 
imediate și izolate. Metode de lucru 
ale căror avantaje au devenit absolut 
certe după aplicarea lor cu succes 
intr-o uzină sau alta sint generaliza
te, totuși, cu o inexplicabilă înceti-

„23 August" sau „Timpuri Noi" din 
București, în sectoarele calde se 
menține un procent ridicat de rebu
turi. Ceea ce nu înseamnă altceva 
decît că pe plan tehnologic mai sînt 
încă destule de făcut în aceste uzine. 
Cu totul insignifiantă este practicarea 
sintetizării pieselor din pulberi meta
lice. Nesatisfăcătoare este și propor
ția in care 6e utilizează tratamentele

nerția tehnologică
blochează acțiunea 
de economisire

a metalului
din Cluj, prin placarea cu oțel Inoxi
dabil a oțelurilor aliate obișnuite care 
se utilizează la realizarea tamburilor 
separatoarelor și a curățitoarelor de 
lapte, se obține anual o economie de 
aproximativ 240 tone de oțel inoxida
bil, de mare valoare.

Ar fi de așteptat, desigur, ca în 
toate uzinele constructoare de mașini 
acțiunea de perfecționare a tehnologii
lor de fabricație să aibă o amploare 
deosebită, un caracter continuu. Lu
crurile nu stau, însă, chiar așa. Ali-

neală. Dispunem, pentru susținerea 
acestor afirmații, de numeroase do
vezi. La uzinele „Vulcan" din Capi
tală, unitățile de pompaj de 9 și de 
12 tone se realizează cu consumuri 
specifice de metal mai mari cu 16 
și chiar cu 21 la sută decît cele mo
tivate tehnic, adică în condițiile iro
sirii a importante cantități de metal. 
Potrivit unei afirmații a directorului 
tehnic al Centralei industriale de u- 
tilaje metalurgice, energetice și de 
construcții, tot aici, ca și la uzinele

termice în atmosferă controlată. For
mele Întărite cu bioxid de carbon, ca 
și amestecurile autoîntăritoare pe bază 
de rășini turanice, ar putea fi utilizate 
pe scafă mult mai largă. Ca să nu 
mai vorbim, în sfîrșit, de faptul că 
în multe turnătorii din țară se men
țin metode depășite de preparare a 
amestecurilor de formare, de uscare 
a miezurilor, Iar ramele, modelele și 
cutiile de miez sînt de calitate infe
rioară sau degradate. Așa se face că, 
în ciuda unor evidente merite gospodă

rești, mari cantități de metal Iau •< 
sea calea adaosurilor de turnare 
cît de inutile, pe atît de costisitor 
eliminat prin prelucrări mecanice.

Gama tehnologiilor moderne, c 
își așteaptă larga utilizare în lndi 
tria construcțiilor de mașini, în s 
pul economisirii unor mari cantit 
de metal, nu se limitează nicidec 
la cele cîteva metode amintite mai i 
Specialiștii Direcției generale a d 
voltării ramurii și investiții din î 
nisterul Industriei Construcțiilor 
Mașini au recomandat și recomar 
cu deosebită insistență uzinelor i 
această ramură să valorifice — p 
adaptare la condițiile locale și aj 
care — avantajele unor tehnolo 
moderne, cum sînt turnarea de p 
cizie cu amestecuri fluide și formai 
cu presiuni înalte, forjarea cu fib 
continuu a arborilor cotiți și def< 
marea plastică cu ajutorul explozii! 
utilizarea plasmei la debitarea o 
lurilor înalt aliate sau la încărcai 
cu carburi metalice, sudura cu fas 
col de electroni 6au extruziunea 
rece a oțelurilor.

Firește, promovarea cuceririlor ț 
inței și tehnicii avansate în proce 
de producție presupune, chiar și 
uzinele în care a existat întotdeai 
o preocupare susținută pentru int: 
ducerea progresului tehnic, anum 
eforturi de concepție suplimenta 
Cadrelor tehnice din compartiment 
de cercetare-proiectare ale uzi: 
lor, ca și din Institutul de cercet 
tehnologice pentru construcția 
mașini, care și-au dovedit în rej 
tate rinduri capacitatea tehnică cri 
toare, le stă în putință să dept 
aceste eforturi, să învingă greutăi 
care preced în mod inerent or 
„premieră" tehnologică cît de cît d< 
sebită. Totul depinde de lndrăzne 
și de perseverența cu care special 
tii vor aborda problemele asimill 
noilor tehnologii, revizuirii și perf 
ționării celor existente, de modul 
care vor ști să beneficieze de con 
țiile prielnice pe care le oferă n< 
structură organizatorică a industi 
construcțiilor de mașini, și, îndeose 
existența centralelor industrial».

Ing. Adrian PRODAh
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Marile teme
iși așteapta autorii

Romancierul Marin Preda răs
pundea în revista „Luceafărul" unor 
întrebări despre natura și destinul 
prozei contemporane, atingind acea 
sferă de probleme și frămîntări pro
prii artistului ce se confruntă sincer 
cu sine. Un artist incontestabil sub 
unghi moral și estetic sesizează, deci, 
citeva probleme de esență ale prozei 
românești de azi, încă evitate de 
mulți dintre teoreticienii și criticii 
preocupați de „structuri" sau de 
„scriitură". Intr-adevăr, proza româ
nească, cu toate remarcabilele ex
cepții, nu a adus în tezaurul litera
turii actuale tot ceea ce ar fi tre
buit și ar fi putut să aducă. Și a- 
ceasta cu atît mai mult cu cit nimeni 
nu se poate îndoi de virtuțile 
expresive ale realismului, atunci cînd 
în cadrul său se pot practica nume
roase experiențe (și una remarcabilă 
e chiar a lui Marin Preda). In oon- 
dițiile unul realism original, modern, 
— așa cum este mărturisit de cele mai 
bune lucrări în proză — nu mai e 
justificată fuga scriitorului — ade
sea, paradoxal, a tînărului scriitor — 
în formalism, fie el autohton, fie de 
împrumut. Ultimii treizeci de ani, cu 
evenimentele, mutațiile, cu luminile 
și umbrele lor, nu și-au găsit re
flectarea cuprinzătoare în proza ro
mânească ; nu putem spune că citind 
proza acestei perioade aflăm întot
deauna o imagine a cărei complexi
tate (cum ar fi normal) să fie un 
echivalent artistic expresiv al reali
tăților interioare și exterioare ale 
epocii noastre socialiste. Pe scurt, 
iînt rare încă operele mari, care să 
ibordeze temele definitorii ale aces
tor ani, cruciali pentru România și 
jentru arta românească. Afirmația 
iu are intenția de a nega în totali- 
ate creația în proză a perioadei a- 
nintite ; acestei perioade ji datorăm, 
lesigur, romane, volume de nuvele 
emarcabile, numai că numărul lor 
ste departe de a satisface cerințele 
eale și firești ale cititorului. Lite- 
atura-frescă, literatura enciclope- 
ică, istoria socială, pe care, după 
um se vede, n-au părăsit-o culturi 
lintre cele mai avansate și mai am- 
ițioase de a da lucruri mereu noi, 
e află față de alte genuri în mino- 
itate.
Desigur, poate părea dificil să scrii 

espre literatura realistă și socială 
tunci cînd acești termeni au fost 
emonetizați, prin folosirea inexac- 
i, prin teoretizarea lor schematică, 
it și prin mediocra calitate estetică 
unor lucrări menite să ilustreze ter- 

îenii respectivi. Să nu uităm însă 
i cele mai împlinite cărți ale ulti- 
îilor ani, toate înscrise în sfera 
utenticității și a moralei scriitori- 
îști, își datorează succesul tocmai 
iflectării existenței reale și ecouri- 
■r ei în conștiință. Dar o idee și 
a principiu literar au nevoie, pen- 
u a se acoperi de glorie ori dim- 
Jtrivă, nu de o sumă restrînsă de 
aștri scriitori, ci de o masă întreagă 
î adevărați creatori de diferite ni- 
•luri și desăvîrșiri. In speță, rea- 
>mul poate suferi de pe urma pu- 
icării unei cărți slabe și inauten- 
:e tot atît cît poate cîștiga de pe 
ma unei cărți împlinite și sincere. 
Dar pentru că au existat, lntr-ade- 
ir, manifestări care au putut 
ice la o anume demonetizare a 
ițiunilor amintite, trebuie de aici 
ainte să condamnăm definitiv 
alitatea din jur, preferind 

frumos" ? Publicul nu 
agi în frumos", pentru 
icul se caută pe sine. In

citește acele cărți și acei autori 
care se înrudește sufletește, regă- 

îd în pagina tipărită adevăratele 
te ale propriei sale existențe fizice 
spirituale. Or, se poate ca scriitorii 
abdice de la misiunea (și de la 

toritatea, gloria și forța) de a vorbi 
ui public larg despre centre 
mție (experiența demonstrează că 
itrele de atenție ale miilor de oa- 
:ni nu sînt niciodată vulgare, ne- 
nnificative, perisabile), în schim- 
l unui escapism derizoriu ? Să 
■iem cărți despre nimic ? Să citim 
•ți despre nimic ? Publicul româ- 
sc așteaptă operele pe care le me- 
ă și nu avem dreptul să i le 
uzăm din scrupulul de a nu părea 
nodați ori de a nu ne identifica 
termeni pe care alții, lipsiți de 

tație, i-au folosit impropriu înain- 
i noastră. Evident, în acest caz nu 
menii, nu noțiunile erau de vină.

ci modul cum erau Interpretate, cum 
erau înțelese de unii scriitori. Mi se 
pare că s-a creat la unii critici, la 
unii creatori „suprarafinați" o anume 
dispoziție de suspiciune față de ceea 
ce e bun și normal în orice litera
tură, dovadă caracterul speculativ șl 
„erudit" al unei părți din critica săp
tămânală, în dauna adevăratei ana
lize, și raritatea unor dezbateri pro
funde, la obiect, privind forma șl 
fondul prozei actuale. Dacă ești scrii
tor realist, dacă te interesează socie
tatea, reiese din comentariile unora 
că nu ai harul divin al creatorului 
absolut. Dacă cultivi marile teme, 
dacă vrei să semnifici istoria, dacă 
scrii bine și inteligibil, dacă nu te 
lmbeți cu prețiozități, înseamnă, tot 
după asemenea critici, că ești anacro
nic, conservator, că nu ai harul ino
vației, că nu Înțelegi sensul evoluției 
literare. Tot ce e real, bun, de 
folos, poate fl declarat — în virtu
tea unei atari argumentări minime 
și a unor principii estetice foarte
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„ORAȘUL PIERDUT

„fuga 
citește 
că pu- 
sensul

de

sumare — perimat, romantic sau... 
narcisic. Asemenea anomalii își gă
sesc uneori aliați în spirite literare 
„fine", iar critica profesionistă nu ia 
întotdeauna față de fenomen atitudi
nea cea mai deschisă.

In cazul tinerilor scriitori, aseme
nea fapte se mai pot scuza o vreme 
prin tinerețe și lipsă de experiență. 
Cită vreme însă ? Ceea ce se întîm- 
pla in urmă cu, să zicem, douăzeci 
de ani are aerul că se va repeta : 
unii literați români, trăitori în Bucu
rești, nu scriu nimic despre orașul 
în care trăiesc, preferind opera de 
fantezie. Și ce realitate umană bo
gată, ce antologie de oameni și pro
bleme, ce colecție de teme contem
porane și eterne este acest oraș ! 
Scriitorul e obligat față de toți bucu- 
reștenii, față de muncitorii, intelec
tualii, tinerii între care trăiește, a 
căror existență și psihologie e cu 
siguranță mai prețioasă pentru lite
ratură decît orice proiecție pur ab
stractă. Dar Bucureștiul, și orașul în 
genere, nu e singurul subiect major 
căruia proza de azi îi rămîne încă 
îndatorată. Temele prozei, sursele de 
inspirație sînt validate, mai întîi 
de realitate. Modelarea lor desăvir- 
șită in operă depinde și de vocația 
scriitorului, și de atitudinea lui față 
de realitate, și de integrarea lui în 
spiritul epocii. Este un adevăr că 
s-au scris cărți neizbutite pe teme 
dintre cele mai adînci. Trebuie să 
contestăm acele teme adînci ori căr
țile necoapte ? Un roman bun, pla
sat, de pildă, în mediul industrial, 
scris în chip franc, personal, modern, 
ar însemna oare că se bate pasul pe 
loc? Romane țărănești mai largi ca 
perspectivă și reproducînd jn profun
zime prefacerile agriculturii din acest 
moment nu se pot scrie ? Dacă Marin 
Preda, în al doilea volum din „Mo- 
romeții", carte de o angajare morală 
remarcabilă, a dat un tablou complet, 
neconform cu obișnuințele, prejude
cățile și formalismele, 
mai poate încerca 
Unde sînt cărțile 
mai adine, mai ___
evenimentele din ultimul război, în 
care România a dat una din cele 
mai grele jertfe de singe ? Unde sint 
cărțile despre tineret ? Cine pictează 
familia românească de azi, atît de 
mult transformată față de cea 
dinainte de război ? Cine oferă o 
carte, . valabilă psihologic, despre 
adolescența de azi ? Despre relațiile 
între tineri ? Despre căsătorie ? Des
pre relațiile între generații ? Aceste 
lucruri implicite și obligatorii publi
cul românesc trebuie să le găsească 
în literatura noastră contemporană 
Din toate cărțile noastre, indiferent de 
tema lor, va trebui să se desprindă 
spiritul adevărat al epocii pe care o 
trăim, să se contureze personalitatea 
și problematica omului contemporan, 
indiferent de mediul de proveniență, 
a omului angajat lucid în lupta pen
tru edificarea unei lumi noi, socia
liste, a omului care își afirmă voca
ția într-un context social riguros dc-

terminat, care nu-și poate concepe 
existența în afara socialului, neimp'i- 
cat în efortul de nouă clădire a țării. 
Optica, perspectiva cărților pe care le 
creăm se reclamă — nici nu s-ar pu
tea altfel — de la spiritul epocii în 
care trăim.

Din cînd în cind, apare cite un 
prozator (deseori dotat) care întru
nește consensul criticii noastre și 
căruia i se înalță osanale. Doi-trei 
dintre aceștia, și apare senzația că 
totul e perfect, că avem 
atunci de ce să ne mai
Valori avem, dar o proză națională 
nu se face cu doi-trei „zei", ci cu 
un corp serios și mare de operă 
bună, citibilă și vandabilă, făcută 
pentru consumul public, deasupra că
reia n-au decît să plutească pontifii, 
dacă ei există. Fără asemenea „pro
duse de masă" se poate vorbi de 
valori, dar nu de o literatură (la fel 
în film, la fel în celelalte arte). 
Principiul profitului și al vandabili
tății are o parte pozitivă, căci ține 
seama de cerințele și orientările citi
torului. Să observăm, de pildă, cît de 
realist, realist pînă la conformism, a 
fost și rămîne romanul american. In 
Franța și-ar găsi oare un editor 
literatura zisă „onirică", ce a trezit 
nu demult, la noi, admirația epatată 
a unora ?

Inexplicabilă mi se pare de aceea 
pasivitatea unei părți a criticii lite
rare în această chestiune, lipsa ei de 
inițiativă in a atrage atenția scrii
torilor (atunci cînd e cazul), chiar în 
spațiul foiletonului săptămînal, că 
s-au îndepărtat de oamenii vii și de 
existența veritabilă. De ce această 
reținere ? Dacă scriitorului nu i se 
spune nimic, care mai e sensul cri
ticii ? E de neînchipuit ca într-o 
asemenea situație un Eugen Lovi- 
nescu, să zicem, să nu fi reacționat. 
In aceeași sferă de idei aș observa 
și faptul că înclinația către dezbate
rea teoretică, bazindu-se însă pe date 
precise, pe nume și titluri specifice, 
rămîne încă un deziderat în presa 
noastră literară și în celelalte medii 
de confruntare literară ale Uniunii 
Scriitorilor. Cu atît mai mult cu cît 
s-ar putea discuta -r- alături de mo
dul în care sînt sau nu abordate 
marile teme ale literaturii — și 
chestiuni ale publicului cititor, care 
pină azi n-au prea intrat în optica 
analiștilor ; s-ar putea crea, totodată, 
un dialog fertil al criticului cu scrii
torii. In fond, în mare măsură critica 
noastră actuală mi se pare că ră
mîne ceremonială și se preocupă de 
estetic fără să se întrebe din ce 
decurge esteticul. Ii scapă deci, toc
mai viața frumosului. Se uită astfel 
că în gîndirea oricărui teoretician, a 
oricărui critic, mal mult chiar, a 
oricărui intelectual realitatea, artis
tul, opera, publicul sînt elemente ce 
n-ar trebui despărțite nici o clipă. 
Pentru că numai întemeindu-se pe 
intercondiționarea acestor adevăruri, 
critica literară este în măsură să-și 
exercite magistratura, 
drumul scriitorului spre 
bilă, spre sinteza epocii.

valori, și 
agităm ?

Miercuri au continuat mani
festările programate în ca
drul Festivalului internațio
nal al filmului de animație 
„Mamaia ’70". In cursul dimi
neții, la cinematograful „Re
publica" din Constanța și sea
ra la teatrul de vară din Ma
maia au fost prezentate în 
concurs și în afara concursului 
peste 30 de filme din Iugosla
via, Polonia, S.U.A., România, 
Olanda, R.D. Germană, Fran
ța, Cehoslovacia, Belgia, Cu
ba, U.R.S.S., Italia, Bulgaria, 
Elveția, Ungaria, Danemarca, 
și Canada.

Animatorii români s-au pre
zentat în această zi cu filme
le „Bună dimineața, poveste", 
în regia Luminiței Cazacu 
(acțiunile imaginare ale unui 
băiețel care pătrunde în lu
mea feerică a poveștilor), și 
„Altă Scufiță Roșie", în ragia 
Getei Brătescu (reluare a ve
chii, dar mereu actualei po
vești a Scufiței Roșii într-o in
terpretare contemporană).

(Agerpres)

par- 
re- 
din

„LUJJIU MU U1MUM

La Muzeul de istorie a 
tidului comunist, a mișcării 
colaționare și democratice 
România s-a deschis o expoziție
consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la apariția primului numai 
al revistei „Lupta de clasă". 
Sînt prezentate numere originale, 
fotografii ale caselor în care a 
fost tipărită revista „Lupta de 
clasă" în condițiile ilegalității, 
documente despre răspîndirea 
revistei în anii 1920—1940, pre
cum și exemplare din seria a 
V-a (1948—1970) a revistei, în 
care sînt dezbătute problemele 
construcției socialismului în țara 
noastră. Expoziția întregește ima
ginea bogatei activități editoriale 
desfășurate de Partidul Comunist 
Român de-a lungul activității 
sale în conducerea luptei clasei 
muncitoare din țara noastră.

•mare din pag. I)

scă, necesară de 
i direct, de a găsi 
ește in măsura în 
ește să comunice 
văd ce rost ar avea un film, dacă 
ajunge la public". Referindu-se la 
tivalul filmului balcanic, interlo- 
orul ne-a spus că „acest festival 
care ar trebui să insiste cu con- 
vență asupra unor realizări ex- 
ționale — este deosebit de impor- 
t ca expresie a voinței de bună 
inătate. Este un bun prilej ca să 
cunoaștem și să discutăm ce să 
;m — în planul filmului — pen- 
a ne ajuta reciproc, pentru a 

tribui la înfăptuirea năzuințelor 
î ne animă".
RISTO SANTOV, locțiitor al 
jedintelui Comitetului de Stat 
tru Cultură din R.P. Bulgaria : 
■ea de Festival al filmului balca- 
este o emanație a marii do- 

e a țărilor din această zonă a 
apei de a trăi în pace și priete-
In general, schimburile, colabo- 

a popoarelor în domeniul cultu- 
sînt forme naturale ale contac- 
r internaționale. Și, cu deosebire, 
ista este valabil pentru popoarele 
r-o regiune ca aceea a Balcani- 
între care există multe trăsături 
une — atît în ce privește istoria 
cit și creația lor folclorică, sau 
icularitățile lor spirituale, sufle- 
. Arta cinematografică are — în- 
toate artele — cele mai multe 
șiri și posibilități de a trece gra- 
e dintre state ; mai mult decit 
ea constituie una dintre acele 
care pot deschide porți de aur 

j inima vecinului. Iată citeva 
atuurile Festivalului balcanic al 
ului și, dealtminteri, în ele re- 
însemnătatea acestui festival".

ntru a avea acces spre inimile 
înștiința oamenilor, filmul tre

să răspundă, prin actualitatea 
preocupărilor publicului contem- 
n. în legătură cu aceasta, șeful 
rației bulgare ne-a spus în con
tre : „Noțiunea de actualitate in 
îmbracă, după părerea mea, două 
ite — reflectarea directă a reali- 

și tratarea unor teme și idei 
contemporaneității. In cel de-al 
a caz, terenul de investigație al

a te exprima 
modalități noi, 
care filmul iz- 
cu spectatorii.

nimeni nu 
ceva similar ? 

care să analizeze 
ales psihologic,

artistului nu trebuie să se mărgineas
că neapărat la ziua de azi, conside- 
rînd actualitatea printr-o prismă 
strict cronologică ; el poate investiga 
deopotrivă trecutul, prezentul sau vii
torul omenirii. Creația poate avea ca 
obiect întreaga istorie sau poate an
ticipa devenirea unui popor. Preg
nant actuală este optica artistului și 
năzuințele, idealurile pe care le afir
mă. O asemenea abordare a vieții este 
mai dificilă, dar mai interesantă și 
mai de perspectivă. Ea corespunde, 
cred, deopotrivă, intereselor dezvoltă
rii cinematografului și cerințelor pu
blicului larg".

HUSEYIN BAȘ, ziarist, critic de 
artă, conducătorul delegației din

IN CEATĂ"
Romanul lui Meliusz 36- 

zsef, „Orașul pierdut în cea
ță", (Vâros a Kddben) — a- 
părut în Editura tineretului 
— pe care am fi tentați 
să-1 socotim mai degrabă 
un poem in proză, se adau
gă unui lung șir de docu
mente literare de prestigiu, 
ce s-au detașat prin carac
terul inedit al viziunii lor 
realiste despre anii primu
lui război mondial. Recom- 
punînd evenimentele acelor 
ani pe fondul copilăriei sale, 
scriitorul retrăiește totul 
conștient de obligația fi
rească de a se dedubla, în
tr-un anumit sens, adică de 
a sedimenta peste trăirea 
concretă de atunci experi
ența și concluziile de mai 
tîrziu, ale omului matur. Iar 
dacă o face fixînd un ta
blou, cu calități sociogra- 
fice, al micii burghezii, în 
speță al celei din orașul co
pilăriei sale, Timișoara, o 
face pentru a încerca desi
gur o nouă retrospecție asu
pra unei secvențe abstrase 
și în parte inedite a ceea ce 
a consemnat uneori amorf 
istoria, în mărturii seci și 
adesea incomplete. Acest fi
lon inedit a și creat, de alt
minteri, destule dificultăți 
apariției romanului (scris în 
1937—1938), al cărui istoric, 
de-a dreptul uluitor, auto
rul ține să-1 consemneze, cu 
minuție si In chip grăitor, 
într-un Roman al romanu
lui, de dată foarie apropia
tă, 1968, aflat la finele vo
lumului. Citit și apreciat cu 
entuziasm de scriitori ea 
Gâbor Andor. Illyâs Gvula, 
Gaăl Gâbor, Boloni Gydrgy, 
Tamaă Aron ș.a., dintre care

cîțiva au încercat zadarnic 
să-1 editeze înainte și în 
anii de război, romanul a 
avut parte, așa cum spu
neam, de o evoluție sinuoa
să. E drept, citeva capitole 
apărute la mari perioade de 
timp, In felurite reviste li
terare, au atras atenția asu
pra noii cărți, lăsînd să se 
ghicească, din rîndurile den
se. soliditatea și profunzi
mea creației. Ciclurile de is
torie sacadată ale monarhiei 
austro-ungare, urmate după 
atentatul de la Sarajevo, se 
derulează limpede, numai 
din tabloul aparent mono
crom al micii burghezii din 
orașul de pe malul Be- 
găi, fără scene de front 
pe perimetrul strict al mi
cii Viene cu pretenții pa
riziene, în casa unui „beam- 
ter“, funcționar fără velei
tăți prea mari, „aranjat" cu 
notabilitățile urbei să ră- 
mînă în corpul militar ad
ministrativ al orașului, apoi 
în cafenelele ce se vor ai
doma celor de pe Ring, pe 
străzi sau in mărunte dis
pute politice purtate la mo
dul amator în jurul unei 
mese familiale. Totul, de la 
asasinarea lui Jaures, fanfa
ronada presei monarhice, 
răsturnările de pe fronturi, 
mișcările interne, pînă la at
mosfera încărcată din preaj
ma revoluției proletare din 
1919, concurează cu sugera
rea destrămării și prăbuși
rii spectaculoase a monar
hiei austro-ungare. Paginile 
dense, cu stilul lor aparte, 
specific scrisului lui Me- 
liusz, un stil baroc, turnat 
peste frazarea amplă și apă-

persona- 
Schmidt 
disecat

«ată amintind de „stilul-be- 
ton“, cum autorul însuși îl 
numește, al lui Ludwig 
Renn, și mai cu seamă preg
nanța portretizărilor, dau 
volumului greutatea unei 
scrieri ieșite din comun. Dar 
poate că cea mai delecta
bilă, in sensul bun al cu- 
vîntului, rămîne capacitatea 
scriitorului de a crea un ro
man de atmosferă prin ușu
rința și plăcerea evidentă, 
uneori debordantă, de a por
tretiza, adesea pe întinderea 
unui capitol întreg și a re
compune, sintetic, din mai 
multe portrete, un tablou 
sau o atmosferă care să se 
integreze în structura de 
fond, masivă a romanului. 
Portretele unor 
je ca ofițerul 
(nu întîmplător
în ceea ce cuprinde nu
mele său de Johann 
Maria Schmidt von Span
dau zu Berlin), Jozsi- 
argatul, slujnica Fanny, că
pitanul Fazekas de la Gar- 
nisons Menage, sau imagini
le bruegeliene ale unor mo
mente din viața orașului 
(greva femeilor, decapitarea 
statuii Măriei Tereza), ca și 
descrierile minuțioase, ce 
recompun proustian vechi 
peisaje sau timpuri imagi
nate (notabilă e subtila fan- 
tazare'pe marginea unei lăzi 
de campanie), se înscriu tn- 
tr-o concepție bine contura
tă ta ce privește modul de a 
construi edificiul romanului.

Absența tonului dramatic 
ori patetic (deși e vorba în 
fond de un roman istoric- 
social în care, dozat cu mă
sură, poate un asemenea ton 
ar fi fost adecvat)

în nici un fel la concluzia 
că scriitorul și-a impus ca
lea detașării, lăsînd să vor
bească strict faptele. Ambir- 
ția firească a burgheziei mă
runte de a se vedea trecută 
în rîndurile restrînse ale 
privilegiaților, printr-o îm
bogățire de necrofori obsec- 
vioși ai unui imperiu muri
bund, ce i se înfățișa ca un 
Eldorado cu promisiuni 
obscure, oferă lui Mâliusz 
un motiv pe care nu numai 
că îl abordează ca un croni
car dezinvolt, sigur pînă și 
pe cele mai mici amănunte 
(acestea, pe alocuri, prea a- 
bundente), ci îl prezintă cit 
plăcere, nu rareori, și în ele
mentele lui contradictorii, 
pentru a invita pe cititor 
să-l înțeleagă temeinic. O 
mică burghezie pe care eve
nimentele o ignoră, tristă că 
șansa a părăsit-o la festi
nul sfîșierii unui imperiu a- 
nacronic, dezamăgită și de
rutată, asupra căreia sfîrși- 
tul lamentabil al viselor el 
clădite pe nisip se așterne 
ca o ceață.

Dincolo de sentimentul 
trăirii documentare a unei 
pagini de istorie, fiecare 
rînd al acestui roman, ce 
urmează să apară și în ver
siune românească (valoare* 
cărții solicitînd, desigur, oiț 
perativitate din partea edi 
tarilor). atestă structura li- 
ric-meditativă a lui Mâliusz, 
prin ceea ce adaugă el sen
sibil. discret, în această car
te densă ce constituie de 
pe acum o prezență distinc
tă în istoria literaturii 
noastre.

nu duce Constantin OLARIU

22,45

PROGRAMUL IIPROGRAMUL I

POPESCU

teatre

23,00
23,15

deschizînd 
opera dura-

tv.
n.is

Scenâ din spectacolul „Trandafirii roșii" de Zaharia Bîrsan în interpre
tarea Teatrului „V. I. Popa" din Bîrlad

Petru

lor. In Turcia se produc circa 
de filme pe an. Dar cantitatea 
seamnă puțin în condițiile în 
marea majoritate a peliculelor sînt tri
butare facilității cinematografului co
mercial. Numai dacă un film tratează 
convingător, realist probleme reale ale 
societății respective și dacă, în același 
timp, ține seama și respectă condiția 
umană — el va fi recepționat cu in- 

. teres și de publicul din celelalte țări.
Astfel de filme pot contribui la cu
noașterea popoarelor, la cultivarea u- 
nui înalt ideal uman — țelurile festi
valului nostru".

DEM. J. ZAPHIROPOULOS, direc
tor general al presei și informațiilor, 
de pe lingă Președinția Consiliului de

170
în- 

care
e alungată astăzi de 
rilor. Zona Balcanilor 
atita vreme „butoiul 
Europei — se poate afirma acum ca 
o zonă de conviețuire pașnică. Cred că 
aceasta se datorează faptului că ne-am 
cunoscut și ne cunoaștem din ce în ce 
mai bine. Cunoașterea duce, în cazul 
nostru, Ia stimă și respect reciproc, 
dincolo de granițele dintre țările 
noastre, de deosebirile de ordin poli
tic. Să facem din cultivarea acestui 
spirit o preocupare a noastră, con
vinși că servim astfel idealul major 
al păcii. Deși vorbim limbi diferite, 
limbajul universal a! cinematogra
fului poate exprima idealurile noas
tre umaniste, dorința noastră comu-

bubuitul tunu- 
— care a fost 

cu pulbere11 al

Arte frumoase : Retrospecti
vă Brâncușl.
Film documentar „Kharg1 
producție iraniană.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii progra
mului I.

cinema

Microavanpremiera. 
Buletin de știri.
Emisiune în limba maghiară. 
Film serial „Trei prieteni" 
(I) — Film realizat de Televi
ziunea din R. D. Germană.

18,05 „Mult e dulce șl frumoasă..." 
Litera legii. Pe marginea sti
lului juridic. Prezintă procu
ror Ionela Cornescu ; Cro
nica stilistică de Sorin Movi- 
leanu la cărțile : „Weekend 
în oraș" de Ovidiu Genaru și 
„Vocile vikingilor" de Voicu 
Bugariu ; Din goana conde
iului (însemnări critice pe 
marginea unor cronici din 
revistele literare). Prezintă 
dr. N. Mihăescu — Emisiune 
de conf. dr. Sorin Stati.

18.30 Actualitatea In economie.
18,50 Pe Valea Rinului : Legende 

și realități — Emisiune de 
Manase Radnev.
1 001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.
O.N.U. — după 25 de ani — 
film documentar de Eugen 
Preda.
Călătorie în lumea desenului 
animat.

20.30 Teatru scurt : „Omul desti
nului" de B. Shaw — In dis
tribuție : Marin Moraru, Dan 
Nuțu, Valeria Seciu. Regia t 
Ivan Halmer.

21,15 Cadran internațional.
21,45 Jocul salbelor — Cîntece și 

jocuri populare din Banat 
în interpretarea artiștilor a- 
matori din comuna Drăgo- 
lești, Județul Timiș. Dirijor 
Nicolae Petrescu.

12,00 Poșta TV — Prezintă 
Bucheru.

20,00 Seară cehoslovacă — Se vor 
prezenta filmele : 
slovacia văzută din zum ; 
„Moartea lui Kapr“ ; „Harpa 
cehă" ; ,,Hanna Zagorova" — 
Prezintă Dagmar Dvorjacko- 
va, crainica Televiziunii ceho
slovace și Sanda Țăranu.

22,00 Emisiune literară. Autografe: 
Dida și Scarlat Callimachi — 
Portret TV de Constantin 
Crișan.

22,20 Film serial „Rocambole" — 
Reluarea episodului VI

23,00 închiderea emisiunii progra
mului II.

„Ceho- 
zbor" ;

• Opera Română : Choplnlana ; 
Rapsodiile I șl a Il-a de G. Enes- 
cu ; Valsuri de J. Strauss — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti 
— 20.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară din parcul „N. Bălcescu"): 
Mandragora — 20,30.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Băr
bați fără neveste — 20.
• Teatrul Giulești ; Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nlcuță... la 
Tănase — 19.30.

aș spune, o confruntare culturală 
pentru mai bine, deschizînd perspec
tivele unei cooperări tot mai fruc
tuoase, mai prietenești între popoa
rele din Balcani, inclusiv în domeniul 
cinematografiei. Deviza festivalului 
pledează pentru umanismul artei 
filmului. După părerea mea, viitorul 
este al cinematografului umanist. 
Studierea raporturilor dintre film și 
public mă face să cred că trebuie să 
renunțăm la mecanismul starurilor 
șl să apelăm mai insistent la o te
matică apropiată de viață, de gindu- 
rile și preocupările omului de azi. Mă 
pronunț hotărit împotriva filmelor 
care incită la violență gratuită — nu 
și a acelora care o condamnă.

UN DIALOG DE PACE Șl PRIETENIE
ÎN LIMBAJUL ARTEI CINEMATOGRAFICE

Turcia : „Festivalul filmului balca
nic consider că este o importan
tă contribuție la întărirea prie
teniei dintre popoarele noastre, o 
verigă puternică de legătură între 
culturile noastre. El se înscrie în tra
diția de amiciție și de prețuire reci
procă a popoarelor balcanice, tradi
ție care s-a format și a rezistat de
pășind vicisitudinile care n-au cru
țat, de-a lungul istoriei, această zonă 
geografică. Dată fiind însemnătatea 
acestui festival, apreciez inițiativa 
României, de a fi organizat ediția a 
doua a Festivalului filmului balca
nic, ca foarte binevenită. Cu atît 
mai mult cu cit întîlnirea noastră s-a 
desfășurat într-o ambianță și un cli
mat fertil, într-un spirit de adevărată 
colaborare creatoare. Aici, la Mamaia, 
ne-am dat seama, o dată mai mult, de 
importanța cinematografului ca factor 
de cunoaștere și apropiere a oameni-

Miniștri, conducătorul delegației din 
Grecia : „Pentru noi, grecii, arta a în
semnat și însemnează reflectarea vie
ții ; pentru un creator, a rămîne in a- 
fara vieții echivalează cu a rămine in 
afara artei. Este un adevăr valabil și 
pentru cinematografie. Fenomen artis
tic specific veacului nostru, cinemato
graful constituie un limbaj internațio
nal, accesibil și puțind deci sluji co
municării între popoare. La festivalul 
cinematografiilor balcanice, filmele 
prezentate s-au dovedit a fi tot atîtea 
„fragmente de viață", expresii ale 
vieții și preocupărilor popoarelor pe 
care le reprezintă. Ele contribuie 
astfel nemijlocit la o mai bună cu
noaștere reciprocă. In același timp, 
acest festival este expresia năzuințe
lor de prietenie, statornicie, pace — 
trei coloane pe care se sprijină liniș
tea și prosperitatea lumii. Dar lu
mea e mare, în multe zone liniștea

nă de a contribui la făurirea unui 
climat de înțelegere și colaborare în
tre popoarele noastre.

Aș vrea să mulțumesc pentru ospi
talitatea caldă și prietenească cu care 
am fost înconjurați. Vom fi bucuroși 
ca viitoarea ediție a Festivalului fil
mului balcanic să aibă loc, anul 
viitor, în Grecia. Nădăjduim să pu
tem răspunde — într-un cadru la fel 
de prielnic — delegației române și 
tuturor delegațiilor balcanice cu a- 
ceeași dragoste prietenească".

Și iată, acum, punctul de vedere 
al unui producător de filme — KLE- 
ARHOS KONITSIOTIS, vicepreședin
te al Asociației producătorilor de fil
me din Grecia : „In ultimii 12 ani 
am participat la toate festivalurile 
cinematografice organizate în diferite 
țări și continente. Desigur, Festivalul 
filmului balcanic are un caracter 
deosebit. El nu este o competiție, ci,

După atîta apologie a violenței, 
cred că a saslt vremea ca cinemato
graful să cultive realitățile umane, de
sigur nu într-un sens „melo", desuet- 
sentimental, ci realist, autentic. A- 
ceastă orientare a creației — slujită 
inspirat, cu talent — ar răspunde aș
teptărilor publicului. Și mi se pare 
semnificativ că această orientare a 
stimulat-o Festivalul filmului bal
canic".

MIRCEA SlNTIMBREANU, direc
torul general al Centrului Național al 
Cinematografiei, directorul ediției a 
doua a Festivalului filmului balcanic : 
„Ca reprezentant al țării gazdă, do
resc, în primul rînd, să mulțumesc 
și pe această cale oaspeților noștri 
pentru interesul cu care au răspuns 
invitației de a lua parte la cea de a 
doua ediție a festivalului. Ne expri
măm satisfacția că, după o întreru
pere de cîțiva ani, reuniunea noastră

revigorează inițiativa comisiilor na
ționale pentru U.N.E.S.C.O. din ță
rile balcanice, care au decis — într-o 
ședință comună — organizarea perio
dică a Festivalului filmului balca
nic. Sînt convins că există con
dițiile ca acest festival să intre în 
tradiție — ceea ce ar corespunde as
pirațiilor popoarelor noastre de a cul
tiva relații de bună conviețuire și de 
colaborare fructuoasă, pe multiple 
planuri, în spiritul înțelegerii și al 
stimei reciproce, de a statornici un 
climat de pace și securitate in Bal
cani. Cinematograful — datorită acce
sibilității sale — este chemat să par
ticipe, cu mijloacele artei, la stator
nicirea unui astfel de climat ; mă 
refer la film ca instrument de cu
noaștere și ca teren al unei colaborări 
creatoare. Schimbul de experiență, 
contactele, discuțiile ocazionate de 
Festivalul filmului balcanic au acest 
obiectiv. In același timp, festivalul 
poate contribui la reliefarea valori
lor umaniste 'ale artei cinematogra
fice, pentru că umanismul este în
scris în deviza sa, împreună cu 
idealurile înțelegerii și prieteniei, 
ale păcii".

Ca și alți participant la anchetă, 
interlocutorul a subliniat însemnă
tatea actuală a Festivalului filmului 
balcanic care se înscrie — eu mij
loace specifice — in contextul di
feritelor manifestări menite să ducă 
Ia dezvoltarea unor raporturi politi
ce, economice, culturale, prietenești 
intre toate țările balcanice, rapor
turi bazate pe încredere, pe bunături bazate ,. _______ ___
vecinătate și pentru care România 
militează în mod consecvent. Răs- 
punzînd, prin țelurile sale, unor co
mandamente majore ale epocii noas
tre, contribuind la transformarea 
acestei zone a Europei într-o zonă 
a păcii și a colaborării creatoare, 
Festivalul filmului balcanic (prima e- 
diție a avut loc la Varna, în R. P. 
Bulgaria, a doua — la Mamaia, iar 
a treia se va desfășura anul viitor în 
Grecia) va continua să răspundă și 
va răspunde plenar așteptărilor și 
mandatului cu care a fost învestit 
de popoarele din Balcani, va im
pulsiona la promovarea valorilor 
umaniste ale creației cinematogra
fice.
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• Subiect pentru o ichlță i CA
PITOL — 16,30; 18,45, SALA PA
LATULUI — 20,15 (seria de bilete
— 3332).
• Profesorul distrat i CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14, la grădină — 
20,15.
• Dreptul de a te naște : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
ARENELE ROMANE — 20,30.
• Aventurile lui juan : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTIVAL
— 9; 12; 15,15; 18; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,30, GRĂDINA CAPI
TOL — 20,15.
• Jurnalul unei cameriste s CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Străinii : SALA PALATULUI —
17,30 (seria de bilete — 3334), RE
PUBLICA — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
17; 19,15; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30; 
10,30; 12.45; 14,45; 16,45; 19; 21,
GRADINA FESTIVAL — 20,15,
STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Program pentru copil
— 10.
• Vrăjitorul : DOINA 
13,45; 16.
• Astă seară mă distrez
— 18,15; 20,30.
• Vînătorul de căprioare : FLO- 
REASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9; 
12,30.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : LUMINA — 9—
14,15 în continuare; 16,15; 18,30;
20,45.
• Asterix și Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
• Program de documentare In 
premieră : TIMPURI NOI — 19— 
21 în continuare.
• Misteriosul X din Cosmos : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
18; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Afurisitul de bunic : GRIVIȚA
— 10,30;. 16; 18,15; 20,30.
• Dansînd Slrtakl : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20, GIULEȘTI — 18; 20,30.
• Dragă Brigitte : GIULEȘTI — 
10; 15,30.
• Adelheid : BUZEȘTI — 15,30.
• Operațiunea Lcontlne : BU
ZEȘTI — 18, la grădină — 20,30. 
MOȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18; 20,30.
• Ferestrele timpului : MOȘILOR
— 15,30.
• 24 — 25 nu se tnapoiază : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Așteaptă pînă se întunecă: 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădi
nă — 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : LIRA — 
15,30; 18.
• Freddy șl cîntecul preriei : 
GRADINA LIRA — 20,30.
• Catifeaua neagră : DRUMUL 
SĂRII — 16.
• Jocul care ucide : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.
• Castelul condamnaților : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Picioare lungi, degete lungi : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Stăpîn pe situație : CRINGAȘI
— 15,30: 18; 20,15.
• My fair lady | VIITORUL — 
15,30; 19.
• Marile vacanțe : AURORA — 
9; 11; 13; 16; 18; 20, la grădină —
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15, la grădină — 20,30,
FLAMURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Visul domnului Gentil : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Profesioniștii ; MUNCA 
16; 18; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin I 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Bănuiala: FLACĂRA — 15,30: 
18; 20,30.
• Cel 1 000 de ochi 
Mabuse : ARTA — 
grădină — 20,15.
• Reîntoarcerea Iul 
TAN — 15,30; 18, la
20.30.
• Iubita lui Graminia : RAHOVA
— 15,30; 18.
• O fată fericită : GRADINA RA
HOVA — 20,30.
• Cazul sergentului Grișa : PRO
GRESUL — 15,30.
• Vera Cruz : PROGRESUL — 18, 
GRADINA PROGRESUL PARC — 
20,30.

X DOINA

— 11,30;

t DOINA

- »;

ai doctorului
15; 17,45; la

Surcouf : VI- 
grădină —
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, 
IN REPUBLICA FEDERALĂ

A GERMANIEI
(Urmare din pag. I)

între toate țările, indiferent de o- 
rînduirea lor socială.

A urmat apoi un amplu schimb 
de păreri cu caracter de lucru în 
cadrul căruia șeful guvernului ro
mân a răspuns întrebărilor puse 
de oameni de afaceri prezenți, 
evidențiind cu acest prilej crește
rea și diversificarea posibilităților 
economice ale României de a dez
volta relații comerciale tot mai 
largi, echilibrate.

După ce s-a făcut o trecere în 
revistă a principalelor probleme 
ale dezvoltării relațiilor economice 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală a Ger

maniei, au fost în mod deosebit 
subliniate vastele posibilități pe 
care le oferă diversele forme de 
cooperare în producție pe baza 
respectării principiilor suveranită
ții, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță animată de spirit con
structiv și înțelegere mutuală, în 
ideea majoră că dezvoltarea rela
țiilor economice mondiale consti
tuie un mijloc sigur de apropiere 
între popoare șl de întărire a păcii.

In continuare, în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al României, conducerea Camerei 
de Comerț din Hamburg a oferit 
un dineu.

vremea
Ieri In țară : vremea a fost 

călduroasă și în general insta
bilă. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în nord-vestul țării. 
Au căzut ploi locale, mai frec
vente în Transilvania. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 15 grade la Cîmpulung 
Moldovenesc și 31 de grade la 
Bălleștî. în București : vremea 
a fost călduroasă și ușor insta
bilă în a doua parte a zilei, cînd 
au căzut averse însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 29 da 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 și 28 iunie. In țară : 
vremea va fi călduroasă și în 
general instabilă în jumătatea de 
nord-vest a țării, unde vor cădea 
averse de ploaie însoțite de frec
vente descărcări electrice. în 
rest, aversele vor fi izolate. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 7 și 17 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade. 
In București : vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi varia
bil, favorabil averselor In cursul 
după-amiezelor. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura se men
ține ridicată.

PESTE HOTARE
Oficiul Național de Turism 

organizează, în trimestrele III 
și IV ale acestui an, o serie de 
călătorii turistice în străinăta
te, pe diferite itinerare. Agen
țiile O.N.T. din întreaga țară 
primesc înscrieri pentru va
canțe pe litoralul Mării Negre, 
în actualul sezon estival vor 
avea loc excursii în Uniunea 
Sovietică, la Soci, și în R P- 
Bulgaria, la Varna și Albena.

La agențiile și filialele O.N.T. 
se pot consulta prospectele tu
turor excursiilor. Bogatul pro
gram de excursii peste hotare 
constituie o invitație de a pe
trece concediul călătorind, vi- 
zitînd muzee și expoziții, tîr- 
guri internaționale etc.

*

*

I

î 
î
I
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Cronica zilei
Tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 

tar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a primit 
miercuri delegația tineretului comu
nist din Venezuela, formată din to
varășii Antonio Josâ Urbina, secretar 
general al Comitetului Central, Ale
xis Adam, secretar al Comitetului 
Central, președinte al Federației cen
trelor universitare din Venezuela, și 
Gisela Adam, care se află In țara 
noastră la invitația C.C. al U.T.C.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
tntr-o atmosferă tovărășească, a par
ticipat tovarășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej s-a făcut o informa
re reciprocă privind activitatea și co
laborarea dintre cele două organizații, 
precum și un schimb de păreri asupra 
problemelor internaționale și a miș
cării de tineret.

★

Miercuri, 24 iunie, a sosit în Capi
tală Nikolla Profi, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Albania în Republi
ca Socialistă România.

*
Cu prilejul Lunii de solidaritate cu 

lupta poporului coreean, Consiliul 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa, 
Consiliul Național pentru Apărarea 
Păcii, Consiliul Național al Femeilor, 
Asociația juriștilor și Uniunea Zia
riștilor au trimis telegrame de felici

tare organizațiilor similare din Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

★
Henryk Jablonski, ministrul In

strucțiunii și învățămîntului superior 
din Polonia, care ne vizitează țara 
la invitaț'a Ministerului învățămîn
tului. a avut miercuri dimineața o 
întrevedere cu ministrul Mircea Ma- 
lița. întrevederea, la care au asistat 
Vasile Alexandrescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, și funcțio
nari superiori din Ministerul învăță
mîntului, a avut ca obiect discutarea 
problemelor legate de organizarea în
vățămîntului de toate gradele din 
cele două țări. A fost de față Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București.

La amiaza aceleiași zile, ministrul 
polonez a făcut o vizită la Universi
tatea din București, unde a purtat 
discuții referitoare la aspectele în
vățămîntului universitar contempo
ran cu prof. dr. docent Jean Livescu, 
membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universității bucureștene.

★
Mahmood Saeed Madhi, ministru 

adjunct al economiei și industriei din 
Republica Populară a Yemenului de 
Sud, a făcut o vizită de aproape două 
săptămîni în România, la invitația 
Ministerului Comerțului Exterior. Oas
petele a purtat discuții cu reprezen
tanți ai Ministerului Comerțului Ex
terior, Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, ai unor între
prinderi românești de comerț exte
rior, a vizitat unele obiective indus
triale. Cu prilejul vizitei au fost tre
cute în revistă realizările obținute în 
dezvoltarea relațiilor economice re

ciproce, examinîndu-se, totodată, po
sibilitățile de lărgire în continuare 
a schimburilor de mărfuri, de extin
dere a cooperării economice și teh
nice, in lumina prevederilor acordu
lui existent între cele două țări.

★
Miercuri și-a încheiat vizita în 

țara noastră președintele Agenției 
pentru energia atomică a Canadei 
(A.E.C.L.), Loren Gray. Oaspetele a 
purtat convorbiri la Comitetul de 
stat pentru energia nucleară și Mi
nisterul Comerțului Exterior.

★
Miercuri seara, la Casa municipală 

de cultură din Cluj a avut loc sim
pozionul „România și securitatea eu
ropeană", organizat sub egida Comi
tetului județean de luptă pentru pace. 
Despre poziția țării noastre și iniția
tivele guvernului român în problema 
realizării unui sistem eficient de 
securitate în Europa au vorbit prof, 
univ. Virgil Cîmpeanu, conf. univ. 
Gheorghe Baboș și conf. univ. Basa- 
rab Matei. Au luat parte oameni de 
cultură și știință, salariați din în
treprinderile și instituțiile orașului.

(Agerpres)
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„Cupa României" la fotbal

în semifinale, rezultate firești
O Vom vedea o finală Steaua-Dinamo!

DINAMO-STEAGUL ROȘU 
i 3-1 (0-0)

După cum era de așteptat, dina- 
moviștii bucureșteni au reușit să trea
că și de Steagul Roșu Brașov, ca- 
lificîndu-se astfel în finala compe
tiției. Disputată pe un teren umed, 
partida a fost echilibrată în prima 
sa parte, cu atacuri la ambele porți, 
cu o ușoară, poate, superioritate di- 
namovistă. în repriza a doua, am
bele echipe par decise să Încheie con
turile înainte de prelungiri. După cî- 
teva atacuri brașovene, Dinamo — în 
cadrul căreia au evoluat aproape 
toți „tricolorii" : Dinu, Radu Nun- 
weiller, Dumitrache și Lucescu — 
pune stăpînire pe joc și în minutul 
67 deschide scorul. Autor Sălceanu, 
la o centrare efectuată de Lucescu. 
în minutul 68, Haidu înscrie cel de-al 
doilea gol, iar în minutul 75 Radu 
Nunweiller ridică scorul la 3—0.

Mulțumiți de rezultat, jucătorii di- 
namoviști slăbesc alura, permițînd 
formației din Brașov să reducă din 
scor, spre sfîrșitul partidei, prin Pes- 
caru. Victorioasă cu 3—1, Dinamo 
București se califică în finala Cupei 
României, 
Steaua.

în care va întîlnl pe

Campionatul diviziei A

Rapid — Universitatea Cluj 3-2

STEAUA-F.C. ARGEȘ 
3-1 (1-0)

o
o

Săt-
Cele două echipe au furnizat 

partidă disputată și atractivă. Cu 
formație din care n-au lipsit 
măreanu și1 Tătaru, Steaua a reușit 
să deschidă scorul chiar la începutul 
meciului, prin Voinea, care a înscris 
în minutul 11 printr-un șut de la 18 
metri. în continuare, jucătorii piteș- 
teni caută să echilibreze jocul și- 
tabela de marcaj, fără succes însă. 
De-abia în repriza secundă ei reușesc 
un gol prin Roșu (min. 63), dar ime
diat, la următorul atac, scorul redevi
ne avantajos pentru Steaua, 2—1. 
Autor același Voinea, care înscrie cu 
capul un gol spectaculos. F.C. Ar
geș revine în atac, dar jucătorii se 
pripesc și ratează. Ba. rămasă în 10 
jucători (Olteanu se accidentase, iar 
cele două schimbări regulamentare 
fuseseră efectuate), formația piteș- 
teană primește, în minutul 84, și pe 
cel de-al treilea gol. Steliștii inter
ceptează mingea la o lovitură liberă 
indirectă în propriul lor careu, con
traatacă rapid. Barbu ratează inter
venția, iar lui Tătaru nu-i mai rămi- 
ne decît să înscrie plasat, de la 7-8 
metri, pe lingă Niculescu. Este 3—1 
și Steaua se califică în finala com
petiției.

După mai bine de două luni de 
întrerupere, firul jocurilor diviziei 
A la fotbal s-a reinnodat printr-un 
meci Rapid — Universitatea Cluj, dis
putat ieri pe stadionul Giulești din 
Capitală. Această partidă era cuprin
să în programul etapei a XXVIII-a, 
dar din cauza unei viitoare obligații 
internaționale a mai multor jucători 
clujeni, in luna iulie — campionatul 
european studențesc — meciul a fost 
devansat ca dată. Etapa a XXIII-a, 
care urmează normal la rînd, va avea 
loc. In întregime, abia duminică.

Ieri, Rapid, fruntașa clasamentului, 
a mai cucerit două puncte, însă după 
emoții cam multe ! Feroviarii au des
chis scorul prin Angelescu, totuși 
s-au văzut, în mod surprinzător, ega
lați datorită unei erori a lui Pop. 
Acesta i-a pasat mingea lui Adam (!)

care a intrat singur în careu și a mar
cat nestingherit de nimeni. Apoi, la 
una dintre puținele treceri ale stu
denților peste linia de centru, Mun- 
teanu, lăsat și el liber ca la antrena
mente, a șutat puternic în colțul por
ții, înscriind imparabil. Cu 2—1 pen
tru clujeni s-a încheiat prima parte 
a meciului, iar după pauză rapidiștii 
au trebuit să asude pînă în minutul 
80 ca să obțină egalarea. A marcat 
Dan, iar după el Năsturescu a fost 
acela care a realizat, în sfîrșit, golul 
victoriei. Prin urmare, Rapid, totali- 
zînd 31 de puncte, se va menține în 
fruntea clasamentului, indiferent de 
rezultatul meciului de duminică îm
potriva echipei Steaua. Universitatea 
Cluj, cu 21 de puncte, a rămas pe lo
cul al XI-lea.

Campionii mondiali primiți 
de președintele Braziliei

Echipa de fotbal a Braziliei, cara 
a cucerit pentru a treia oară și de
finitiv „Cupa Jules Rimet", a sosit 
în orașul Brasilia, capitala republicii, 
fiind așteptată de mii de oameni 
care au făcut o primire entuziastă 
campionilor lumii. De la aeroport 
jucătorii echipei braziliene au fost 
conduși la Palatul prezidențial, unde 
erau așteptați de președintele Bra
ziliei, Emilio Garrastazu Medici, de

membri ai guvernului și alte per
sonalități. Pe străzile capitalei, și
ruri nesfîrșite de oameni au aclamat 
neîntrerupt pe cîștigătorii campio
natului mondial de fotbal. O altă 
primire, poate mai triumfală și în 
orice caz mai zgomotoasă, îi așteaptă 
pe fotbaliștii brazilieni la Rio de 
Janeiro, unde de trei zile orașul 
trăiește în atmosfera frenetică pro
dusă de bucuria acestei victorii 
sportive.

Comitetul francez pentru ajuto
rarea regiunilor sinistrate din Româ
nia, constituit sub președinția mi
nistrului de stat Roger Frey și a 
rectorului Universității din Paris, 
Robert Mallet, a lansat un apel 
către toți francezii, pentru a face 
donații în folosul regiunilor din 
România, care au avut de suferit în 
urma inundațiilor La acest comitet 
și-au dat adeziunea : Grupul de 
prietenie Franța-România din Adu
narea Națională, Grupul de priete
nie Franța-România din Senat, Aso
ciația foștilor elevi ai Școlii națio
nale de limbi orientale, precum și 
diferite personalități.

Membri) Ambasadei R. P. Bulga- 
din Tokio au donat 18 000 YENI, 
Comitetul de ajutorare a regiuni- 
sinistrate din România, organizat 
Asociația de prietenie Japonia—

rla 
iar 
lor 
de
România, a colectat, pînă acum, suma 
totală de 628 287 YENI.

Deputatul liberal-democrat Takashi 
Hasegawa, in numele deputaților 
Parlamentului japonez, a oferit suma 
de 243 800 YENI, pentru fondul de 
ajutorare a regiunilor sinistrate din 
România.

Societățile franceze „Pechiney* și 
„Electro-Refractaire" din Paris. „Air 
Industrie" din Courberoie, precum și 
„Etablissements Raymond et Com- 
pagnie" din Beziers au făcut donații 
care totalizează 16 000 FRANCI.

Firma „Chemie-Grunnenthal" din 
R. F. a Germaniei a hotărît să tri
mită, gratuit, medicamente in va
loare de peste 72 000 MĂRCI.

Tot din R.F. a Germaniei 
„Industrie-Werke" din Karlsruhe 
contribuit la fondul de ajutorare a 
regiunilor sinistrate cu suma de 6 000 
MĂRCI, firmele „Emil Thomsen" din 
Hamburg și „Kali-Chemie Engelhard 
Katalysatoren" din Hanovra cu cite

firma
a

5 000 MĂRCI, iar firma „Ph. Seyfried 
K. G.“ cu 1000 MĂRCI.

Firma „Erich G. Klingemann" a 
trimis spre România 11 saci cu îmbră
căminte.

Firma franceză ,,Clause" a donat 
pentru regiunile sinistrate 7 700 kg se
mințe de ceapă, morcovi și castra
veți.

O altă firmă franceză, „Goldschi- 
midt“, din Paris a făcut o donație de 
1000 DOLARI.

Numeroase firme japoneze care au 
legături de afaceri cu țara noas
tră au donat diferite sume pen
tru fondul de ajutorare. Astfel, fir
mele „Nippon Seiko K. K." și „Asahi 
Seiko Co Ltd.", au donat cîte 100 000 
YENI, „Tsudakoma 
Ltd" — 72 000 YENI, 
eki Kaisha" — 30 000 
Paint Co. Ltd." — 
„Fujikawa Shoten" — 10 000 YENI.

Firma britanică 
contribuie la ajutorarea 
sinistrate din România cu 
minte de diferite legume.

Din Italia firma „Mario 
Catania a suplimentat donația iniția
lă cu încă 1 000 DOLARI, iar firma 
„Grosoli" a donat incă 400 000 LIRE 
ITALIENE.

Shinjiro Shindo, secretar genera! 
al Federației organizațiilor de co- 
mercianți din Tokio, a donat 
de 50 000 YENI, iar „Dental 
Club" din același oraș — 
YENI.

Firmele spaniole „Clara" și 
bacey" au donat, împreună, 
PESETAS.

Mai multe instituții, organizați! și 
cetățeni din R.D. Germană au donat
6 265 MĂRCI.

Asociația centrală de vînzăr! prin 
cooperație din Israel donează 10 tone 
alimente concentrate.

Industrfal Co. 
„Shintoa Ko- 
YENI, „Shinto 

11 000 YENI,

,,Suttons Seeds" 
regiunilor 

250 kg se-

Rendo" —

suma
Pen 

45 000

„Tu-
55 000

Unul din comitetele din Detroit 
pentru ajutorarea regiunilor sinistrate 
din România a informat că a donat 
9 595 DOLARI.

Tot din S.U.A., Societatea creștină 
română „Dorul" a donat 1 000 DO
LARI.

John D. Paiione, directorul gene
ral al firmei „Naugatuck Rumianca" 
din Torino a depus un cec in va
loare de 600 000 LIRE ITALIENE, 
în ajutorul zonelor lovite de calami
tate din țara noastră, iar firma „Ital- 
ver Pittsburgh Paints Glass" din Mi
lano a donat suma de 500 DOLARI.

J. W. Holton, vicepreședintele con
cernului „Armco Steel Corporation" 
din Middletown — Ohio (S.U.A.) a 
dispus să se transfere Băncii Române 
de Comerț Exterior, în contul 1 000, 
suma de 2 500 DOLARI S.U.A.

Cetățenii japonezi Noboru Yoshide 
șl Sadako Miyashiro au 
partea Sindicatelor de 
zilieri din construcții, 
20 600 YENI.

Numeroși cetățeni japonezi fac dife
rite donații. Astfel. Seiichi Yamato a 
donat 11 000 YENI, Hashimoto Hita
chi, Miyashi Akasaka și Shizue A- 
sanuma din Tokio, Yujiro Ohata din 
Sakashita-Itabashi — 
YENI, iar alte persoane 
au făcut donații, care 
34 500 YENI.

Cetățenii italieni Luigi
Acerbi au donat, în total, suma de 500 
DOLARI.

Louis Deroche, corespondent ai A. 
genției „France Presse" la Washing
ton, Noel Massicard și alți cetățeni 
francezi de origine română au do
nat, în total, peste 4 000 FRANCI.

Cetățenii spanioli de origine română 
au făcut o donație totală de 11000 
PESETAS.

donat, din 
muncitori 

suma de

cite 10 000 
particulare 
totalizează

Orlandl și

(Agerpres)

La împlinirea a doua decenii 

de la începerea războiului din Coreea

Acum, ca și în timpul războiului, 
alături de cauza dreaptă 

a poporului coreean!

Au reînceput locurile diviziei A I Iar Râducanu nu ie dezminte, plonjează 
îndrăzneț dincolo de linia de 16 metri și îndepărtează pericolul (Rapid — 

Universitatea Cluj 3—2)
Foto : M. Cioc

STANLEY ROUS REALES 
PREȘEDINTE AL F.I.F.A.

In cadrul lucrărilor celui de-al 
37-lea Congres al federației interna
ționale de fotbal, una din problemele 
principale înscrise pe ordinea de zi 
a fost alegerea președintelui F.I.F.A. 
Aproape in unanimitate delegații au 
votat pentru realegerea pentru încă 
patru ani a actualului președinte, 
STANLEY ROUS. împotrivă au vo
tat doar delegații Uruguayului și Se
negalului. Stanley Rous, in vîrstă de 
75 de ani, a fost ales prima oară 
președinte al F.I.F.A. la 28 septem
brie 1961, reales apoi în 1962 și în 
1966.

★
în urma realegerii noului președin

te și a cooptării noilor membri, Co
mitetul executiv al F.I.F.A. are ur
mătoarea alcătuire : președinte :
Stanley Rous (Anglia) ; vicepreșe
dinți : Valentin Granatkin (U.R.S.S.), 
Ottorino Barassi (Italia), Harry Ca
van (Irlanda de Nord), Mohamed 
Moustafa (Republica Arabă Unită), 
Torsakdi Yomnak (Thailanda), An- 

Abilio 
Senor 

Mihailo
toine Chiarisoli (Franța), 
d’Almeida (Brazilia), Alonso 
(Columbia) ; membri : dr.
Andrejevic (Iugoslavia), Mordy Ma
duro (Antilele Olandeze), Limkee 
Siong (Malaiezia), Yidnekatcev Tes- 
sema (Etiopia), Roberto Prada (Bo
livia), Alfredo Nocetti Fasolino (Ar
gentina), Jurgen Jahre (Norvegia), 
Rito Alcantara (Senegal), Ramon 
Coll (Costa Rica), Hermann Gos- 
mann (R.F. a Germaniei) ; secretar 
general : Helmut Kaeser (Elveția) ; 
secretar adjunct : Rene Courte (Lu
xemburg).

VICTORII ALE ATLETELOR 
ROMÂNCE LA PRAGA

La Praga au început Întrecerile ce
lei de-a 19-a ediții a concursului in
ternațional de atletism „Memorialul 
Rosicki" la care participă atlete și 
atleți din mai multe țări europene, 
printre care și România. Campioana 
olimpică LIA MANOLIU a obținut 
victoria în proba de aruncarea dis
cului cu rezultatul de 56,74 m. Pe 
locurile doi și trei s-au clasat alte 
două atlete românce : ARGENTINA 
MENIS — 54,58 m și OLIMPIA CA
TARAMA — 53,50 m. Proba de
800 m feminin a fost dominată de 
sportiva româncă ILEANA SILAI, 
care a cîștigat detașat cu timpul de 
2’04”2/10. fiind urmată de Nadejda 
Koleșnikova (U.R S.S.) — 2’07”2/10
și Svetla Zlateva (Bulgaria) — 2’09” 
1/10. Cu o performanță remarcabilă 
s-a încheiat proba feminină de sări
tură în înălțime. în care victoria a 
revenit ANTONINEI LAZAREVA cu

1,86 m (nou record al U.R.S.S.). Mul
tiplul recordman sovietic IGOR TER 
OVANESIAN s-a clasat pe primul loc 
in proba de săritură în lungime cu 
7,79 m, iar cehoslovacul MIROSLAV 
IANUȘEK ........................................
proba de 
18,63 m.

și-a adjudecat victoria în 
aruncarea greutății cu

★
IN CADRUL ÎNTRECERILOR 

ATLETICE PENTRU „CUPA IZ
VESTIA", care se desfășoară în pre
zent in mai multe regiuni ale 
U.R.S.S., au fost înregistrate o serie 
de performanțe de valoare. Astfel, la 
Leningrad, recordmana mondială 
NADEJDA CIJOVA a aruncat greu
tatea la 18,88 m, iar TAMARA DANI
LOVA a cîștigat proba de aruncarea 
discului cu 58,86 m. în concursul de 
la Chișinău, VIKTOR BOLȘOV a 
ocupat primul loc in proba de sări
tură în înălțime cu o performanță 
excelentă : 2,17 m. în proba de să
ritură in lungime, pe primul loc s-a 
clasat VIKTOR LISENKO cu 7,72 m.

Se împlinesc astăzi două decenii 
de la începerea războiului din Co
reea, In cursul căruia poporul co
reean a opus o eroică și admirabilă 
rezistență agresiunii imperialiste, și-a 
apărat cu hotărîre patria și cuceririle 
revoluționare.

în 1945 — anul victoriei popoarelor 
asupra fascismului german și milita
rismului japonez — a fost încunu
nată cu succes și lupta eroică dusă 
ani îndelungați împotriva dominației 
străine de către patrioții coreeni, în 
frunte cu comuniștii.

Imediat după eliberare, poporul co
reean, înz partea de nord a țării, a 
pășit cu avînt la opera de refacere, 
reconstrucție, de făurire a unei vieți 
noi, libere și prospere. în septembrie 
1948 a fost proclamată Republica 
Populară Democrată Coreeană, pu- 
nîndu-se astfel bazele unui stat socia
list. suveran și independent. La 
scurtă vreme, această muncă pașnică, 
constructivă a fost întreruptă, 
poporul coreean fiind nevoit să se 
ridice din nou la luptă armată. Agre
siunea imperialiștilor americani și a 
marionetelor sud-coreene, sprijinită 
de aliați ai S.U.A., urmărea îngenun
cherea poporului coreean și stăvilirea 
mersului înainte al popoarelor din 
Asia pe calea libertății și indepen
denței naționale. în acest scop, a fost 
pusă în mișcare o puternică mașină 
de război, înglobînd milioane de 
combatanți, importante forțe militare 
aeriene și maritime.

Dar poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, și-a mobilizat 
toate forțele și resursele sale morale 
și materiale și, dînd dovadă de un 
înalt spirit de abnegație și sacrificiu, 
și-a apărat eroic patria. Avînd spri
jinul Uniunii Sovietice, al R. P. Chi
neze, al celorlalte țări socialiste, 
R.P.D. Coreeană, cu forțele sale ar
mate, cu ajutorul corpului de volun
tari chinezi, a reușit să dea inamicu
lui lovituri zdrobitoare, obligîndu-1, 
după trei ani de război crîncen, să 
consimtă la semnarea armistițiului 
din 27 iulie 1953. Poporul coreean a 
obținut astfel o importantă victorie 
în lupta pentru apărarea libertății 
sale, a cuceririlor sale revoluționare, 
a pozițiilor socialismului în această 
parte a lumii și a intereselor gene
rale ale păcii și securității. Istoria 
războiului din Coreea a evidențiat cu 
tărie că nu există forță în stare să 
subjuge poporul care-și apără cu fer
mitate ființa națională, libertatea, 
dreptul fundamental de a-și hotărî 
singur soarta.

Cei trei ani de război au provocat 
grele pierderi umane și materiale, au 
prefăcut în ruină orașele și satele 
R.P.D. Coreene. Dar cu aceeași înaltă 
conștiință patriotică, cu același spirit 
de sacrificiu de care a dat dovadă pe 
cîmpul de luptă, poporul coreean s-a 
angajat, după încheierea războiului, 
în efortul de refacere a ceea ce a 
fost distrus, de dezvoltare continuă 
pe calea socialismului. Ca rezultat al 
mobilizării forțelor și capacităților lor 
creatoare, oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană, călăuziți de Partidul Mun
cii, au obținut intr-un timp scurt suc
cese remarcabile în industrializarea și 
electrificarea țării, în agricultură, în 
realizarea unei vaste rețele de hidro
ameliorații, în învățămînt, în cultură. 
Paralel cu aceste realizări, s-a întă
rit capacitatea de apărare a țării. 
R.P.D. Coreeană oferă astăzi tabloul 
unui stat socialist puternic și Înflo
ritor.

Toate aceste succese constituie un 
puternic imbold și un reazim de nă
dejde pentru lupta pe care o desfă
șoară cu o vigoare crescîndă forțele 
patriotice, progresiste din Coreea de 
sud împotriva dominației și ocupației 
militare imperialiste, a politicii anti
naționale a regimului înfeudat de la 
Seul. Este dreptul sacru, imprescrip
tibil al poporului coreean de 40 mili
oane de oameni — ca o unică națiune 
— de a-și înfăptui aspirația sa su
premă de unificare a patriei. După 
cum este cunoscut, în decursul anilor, 
guvernul R.P.D. Coreene a pre
zentat numeroase propuneri îndrepta
te spre unificarea țării de către co
reeni înșiși, pe cale pașnică, pe o 
bază democratică, în condițiile retra
gerii trupelor străine din Coreea de 
sud. Aceste propuneri au fost insă 
respinse de autoritățile aservite de 
Ia Seul, care au acționat astfel pen
tru adincirea dezmembrării.

încetarea oricăror acțiuni de viola

re a acordului de armistițiu șl*» In
tegrității teritoriale a Republicii 
Populare Democrate Coreene, retra
gerea tuturor trupelor americane din 
Coreea de sud, crearea condițiilor 
pentru ca poporul coreean să-și re
zolve singur problemele interne, fără 
nici un amestec din afară, constituie 
cerințe imperioase ale vieții interna
ționale, dictate de interesele majore 
ale păcii și securității în Asia și in 
lume.

Poporul român este animat de cela 
mai profunde sentimente de priete
nie și solidaritate internaționalistă 
față de poporul frate coreean. In 
perioada războiului din anii 1950— 
53, poporul nostru a fost din toată 
inima alături de lupta eroică a R.P.D. 
Coreene, i-a acordat sprijinul său 
moral, politic și material. în toți 
anii care au trecut de atunci, Româ
nia a susținut și susține activ 
cauza dreaptă a poporului coreean 
pe arena mondială, la O.N.U., în 
alte organisme internaționale. Parti
dul și guvernul nostru se pronunță 
ferm pentru retragerea trupelor a- 
mericane din Coreea de sud, sprijină 
pe deplin năzuința coreenilor de a 
trăi ca națiune liberă și indepen
dentă Intr-o patrie unită, democrati
că și prosperă.

Popoarele român șl coreean, ală
turi de popoarele celorlalte țări so
cialiste frățești, pășesc mînă-n mină, 
în lupta pentru construirea socie
tății noi, pentru zădărnicirea planu
rilor cercurilor imperialiste, pentru 
victoria socialismului și păcii în 
lume. Comunitatea de orînduire, de 
ideologie, de interese șl de țeluri 
constituie izvorul inepuizabil al prie
teniei și solidarității internaționaliste 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. în afirmarea internaționalis
mului proletar, P.C.R. și Partidul 
Muncii nutresc același atașament ne
clintit față de principiile fundamen
tale ale relațiilor dintre partidele 
comuniste și muncitorești, dintre 
toate țările socialiste : egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile in
terne, respectarea suveranității și a 
independentei, a dreptului fiecărui 

4 partid, a fiecărui stat socialist de 
a-și elabora de sine stătător politica 
internă și externă.

Clădite pe asemenea temelii trai
nice, relațiile de prietenie, solidari
tatea dintre cele două partide, co
laborarea pe plan economic, politic, 
cultural și în alte domenii dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă cunosc o continuă extindere șl 
dezvoltare. După cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, „poporul 
român și poporul coreean sint legale 
printr-o prietenie sinceră, prin senti
mente de stimă, respect reciproo și so
lidaritate in lupta pentru construirea 
socialismului. Sintem convinși că pro
gresul continuu al construcției socia
liste in cele două țări va fi însoțit 
de dezvoltarea tot mai largă a legă
turilor dintre partidele, popoarele și 
țările noastre".

Recenta vizită a delegației Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului 
de Stat, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, in Republica Populară De
mocrată Coreeană, întrevederile și 
convorbirile avute cu tovarășul Kim 
Ir Sen și cu alți reprezentanți mar- 
canți ai conducerii de partid și da 
stat ai acestei țări frățești au relie
fat cu putere forța și vitalitatea prie
teniei și solidarității româno-coreene, 
pozițiile comune în probleme fun
damentale ale construcției socialisto 
și mișcării comuniste internaționale, 
dorința fermă de a dezvolta relațiile 
reciproce, de a adinei prietenia ro- 
mâno-coreeană. Aceasta corespunda 
pe deplin intereselor celor două 
popoare, cauzei internaționalismului 
proletar, a unității și coeziunii din
tre țările socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești.

Perioada dintre 25 iunie — data 
începerii războiului din Coreea — șl 
27 iulie — ziua încheierii armistițiu
lui — este marcată de către popoa
rele lumii ca lună de luptă pentru 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud, de solidaritate cu 
lupta dreaptă a poporului coreean. 
Poporul român folosește acest prilej 
pentru a reînnoi sentimentele sale de 
simpatie și solidaritate cu poporul 
coreean și pentru a-i transmite din 
adîncul inimii cele mai calde urări 
de noi succese in construcția socialis
mului, împlinirea idealului național 
de unificare a patriei.

Ion FTNTÎNARU

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SKOPLIE

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu, după ce a cîștigat parti
da întreruptă cu marele maestru a- 
merican SAMUEL RESHEWSKY, a 
remizat cu VASIUKOV. Gheorghiu 
totalizează 7,5 puncte și are încă o 
partidă întreruptă, ocupînd in pre
zent locul doi in clasament în urma 
lui Mark Taimanov (U.R.S.S.), care 
conduce cu 8,5 puncte. Pe locul trei 
se află iugoslavul Marovici cu 6,5 
puncte (1), iar pe locul patru Vasiu- 
kov (U.R.S.S.) cu 6 puncte (2).

★
în runda a 3-a a turneului inter

național de șah de la Caracas (par
ticipă 18 jucători din 12 țări), maes
trul român VICTOR CIOCILTEA a 
remizat in 25 de mutări cu marele 
maestru sovietic LEONID STEIN. A- 
celași rezultat a fost consemnat și 
în partidele Ivkov—Benko, Sigur- 
jonsson—O’Kelly și Yepez—Bisguier. 
Kavalek a ciștigat la Slujssar.

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE HALTERE

La Szombathely au continuat în
trecerile campionatelor europene de 
haltere. La categoria ușoară, titlul 
de campion european a revenit spor
tivului maghiar JANOS BAGOCS cu 
un total de 432,500 kg (140—125—
167.500 kg), performanță ce consti
tuie un nou record al țării sale. Pe 
locurile următoare s-au clasat polo
nezii Waidemar Baszanowski —
432.500 kg — și Zbiniev Kaczmarek —
427.500 kg. Sportivul român Fiii Ba
laș a ocupat locul cinci cu 402,500 kg.

0 delegație din R. P. D. Coreeană 
in vizită la Pekin

PEKIN 24 — Corespondentul Ager
pres, Ion Gălățeanu. transmite s 
Miercuri dimineață a sosit la Pekin 
delegația R.P.D. Coreene, condusă 
de Pak Sen Cer, membru al Prezi
diului Comitetului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al Cabinetului de Miniștri, 
ministru al afacerilor externe, care, 
la invitația guvernului chinez, face o 
vizită în R. P. Chineză și. participă 
la manifestările prilejuite de cea 
de-a 20-a aniversare a declanșării

războiului din Coreea provocat do 
imperialiștii americani.

La sosire, delegația a fost Intîmpl- 
nată pe aeroport de Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, și de 
alte persoane oficiale chineze. Au 
fo-st prezenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Pekin.

Seara, premierul Ciu En-lai a ofe
rit o recepție în marea sală a Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină.

Resursele naturale in slujba dezvoltării
Reuniunea O. P. E. C. de la Alger

ALGER 24 — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Benga, transmi
te : La Alger au început miercuri lu
crările celei de-a XX-a conferințe a 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) la care participă 
miniștrii de resort sau ai economiei 
însărcinați cu problemele petrolului 
din Algeria, Libia, Irak, Arabia Sau- 
dită, Kuweit, emiratele Qatar și Abu 
Dhabi din Golful Persic, Iran, Vene
zuela și Indonezia.

Asigurarea unei repartiții echitabi
le a veniturilor petroliere în favoa
rea țărilor producătoare, conservarea 
bogățiilor acestora, în special prin 
asigurarea controlului de stat asupra 
activității societăților străine care o-

perează în țările respective și crea
rea unor condiții care să permită 
statelor producătoare realizarea unui 
venit maxim din exploatarea bogă
țiilor naturale, figurează printra 
principalele probleme înscrise pe or
dinea de zi a actualei reuniuni 
O.P.E.C.

Obținînd libertatea lor politică — 
scrie cotidianul „El Moudjahid" — 
aceste țări sint în prezent angajata 
în lupta pentru libertatea economică 
și „sint hotărîte, mai mult ca oricind, 
să nu mai permită ca profiturile rea
lizate de pe urma resurselor lor na
turale să servească scopurilor străine, 
ci să fie afectate propriei lor dezvol
tări economice".



viața internațională

Vietnamul de sud. La Saigon a avut loc o puternică demonstrare împo
triva continuării războiului

EVENIMENTELE DIN INDOCHINA
• ATACURI SUCCESIVE ALE FORȚELOR DE REZISTENȚA 

POPULARĂ DIN CAMBODGIA
® PATRIOȚII SUD-VIETNAMEZI CONTINUĂ ATACURILE
• REZOLUȚIA TONKIN A FOST ANULATĂ
PNOM PENH 24 (Agerpres). — For

țele de rezistență populară din " 
bodgia au lansat în ultimele 
ore atacuri succesive asupra 
ficațiilor deținute de trupele 
ralului Lon Noi în localitatea 
Tameak, situată la numai 18 kilome
tri de Pnom Penh — relatează co
respondentul agenției France Pres- 
se. Totodată, detașamente ale pa- 
trioților au încercuit orașul Kam- 
pong Speu, aflat la aproximativ 40 
kilometri sud-vest de capitala 
khmeră.

în același timp, forțele de rezis
tență populară au bombardat cu ra
chete și mortiere pozițiile trupelor 
inamice din localitatea Kompong 
Thom din nordul țării.

WASHINGTON — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a confirmat marți 
că aviația tailandeză a efectuat „de 
mai multe săptămîni" raiduri de bom
bardament asupra Cambodgiei. Pur
tătorul de cuvînt al Departamentului 
de Stat a precizat că S.U.A. au fost 
informate în prealabil despre aceste 
raiduri.

SAIGON — în cursul nopții de 
marți spre miercuri, forțele patrio-

Cam- 
24 de 
forti- 
gene- 
Prek

tice din Vietnamul de sud au de
clanșat opt bombardamente cu rache
te și mortiere asupra unor baze mi
litare americano-saigoneze. Ciocniri 
violente între grupuri de patrioți și 
unități ale trupelor americano-sai
goneze au avut loc la 34 kilometri 
sud-vest de fosta capitală imperia
lă Hue. Lupte cu caracter sporadic 
între forțele patriotice și efective mi
litare inamice au fost semnalate, de 
asemenea, în sectorul Khe Sanh și 
lingă orașul Quang Tri, din zona 
septentrională a Vietnamului de sud.

WASHINGTON 24 (Agerpres) — 
Senatul american a votat miercuri a- 
nularea rezoluției Tonkin, adoptată 
în 1964, care a permis fostului preșe
dinte Johnson să trimită în Vietna
mul de sud peste 500 000 de militari. 
Senatorul William Fulbright, unul 
dintre cei mai activi critici ai rezo
luției Tonkin, a declarat că prin a- 
ceastă rezoluție „noi am acordat pre
ședintelui Johnson, din greșeală și 
în circumstanțe foarte dubioase, ceea 
ce el a interpretat a fi un cec in alb 
pentru a purta războiul în Asia de 
sud-est".

Apărarea și conservarea
mediului uman

o Reuniunea Internațională de la Onaway (S.U.A.)
WASHINGTON 24. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : în orașul american Ona
way, statul Michigan, a avut loc, 
sub auspiciile O.N.U., o conferință 
internațională în problema apărării 
și conservării mediului uman. Con
ferința a făcut parte din seria întru
nirilor internaționale de pregătire 
a conferinței mondiale din 1972 de 
la Stockholm, care urmează să ela
boreze un plan de 
mandări în scopul 
efort concentrat al 
în lupta împotriva

măsuri și reco- 
promovării unui 
tuturor statelor 
poluării aerului

și apelor și pentru conservarea re
surselor naturale și mediului uman.

La conferința din Onaway, Virgil 
Ioanid, conferențiar la Institutul de 
construcții din București, a prezentat 
o comunicare pe tema „Sistematiza
rea teritorială și protecția mediului 
înconjurător în România". Delegatul 
român a făcdt o serie de propuneri 
în acest domeniu, care au fost toate 
incluse în rezoluția de recomandări 
către O.N.U. și guvernele statelor 
lumii, rezoluție adoptată în una
nimitate de reprezentanții celor 22 
de state participante la conferință.

La 25 de ani de la semnarea
Cartei 0. N. U.

In drum spre San Francisco, ministrul de externe 
al României a sosit ia New York

Mitia Ribicici
~ f-' • I'-'in vizita oficiala

la Moscova

Cu prilejul centenarului nașterii lui K. I. Lenin

Încheierea lucrărilor întîlnirii
INTERNATIONALE DE LA MOSCOVA

SAN FRANCISCO 24 (Agerpres). 
La Casa veteranilor din San Fran
cisco au fost arborate drapelele state
lor membre ale O.N.U. pentru a 
marca deschiderea ceremoniilor pri-

Conferința 
miniștrilor științei 

din țările europene

UNESCO

lejuite de cea de-a 25-a aniversare 
a semnării Cartei Organizației Na
țiunilor Unite, în acest edificiu, la 
26 iunie 1945. Festivitățile, care vor 
dura toată săptămîna, vor culmina 
vineri printr-o sesiune solemnă pro
gramată la Opera din San Francisco, 
aflată in apropierea Casei veterani
lor.

PARIS 24 — Corespondentul Ager
pres, Alexandru Gheorghiu, transmi
te : In capitala Franței continuă lu
crările Conferinței miniștrilor știin
ței din țările europene membre ale 
UNESCO, întrunită în baza unei 
propuneri avansate de România la 
cea de-a 14-a sesiune a Conferinței 
generale UNESCO din 1966.

în ședința plenară, conducătorul de
legației bulgare s-a pronunțat în 
favoarea participării oficiale la con
ferință a delegației R.D. Germane. 
Această cerere a fost sprijinită de de-, 
legații României, U.R.S.S., Poloniei și 
Cehoslovaciei.

în dezbaterile în problema priori
tăților în cercetarea științei, desfă
șurate în cadrul lucrărilor pe comi
sii, a luat cuvîntul șeful delegației 
române, prof. Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. El a subliniat 
că în epoca actuală, în care știința 
constituie obiectul preocupării tuturor 
statelor, determinarea priorităților în 
cercetarea științifică trebuie să 
făcută de fiecare țară in funcție 
obiectivele dezvoltării naționale.

Luînd cuvîntul la dezbaterile' 
vind selecționarea, formarea și 
lizarea resurselor umane pentru 
ință și tehnologie, prof. Alexe _ _ 
pescu, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului din țara noastră, a subliniat 
utilitatea învățămîntului postuniver
sitar, a perfecționării profesionale 
continue a cadrelor.

NEW YORK 24 — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a sosit marți după- 
amiază la New York. Joi dimineață, 
Corneliu Mănescu iși va continua 
călătoria spre San Francisco, Unde 
va participa la festivitățile prilejuite 
de sărbătorirea a 25 de ani de la 
semnarea Cartei O.N.U., în calitate 
de președinte al celei de-a 22-a se
siuni a O.N.U. și de ministru al 
afacerilor externe al României, la 
invitația Comitetului de pregătire al 
acestui important eveniment din is
toria Națiunilor Unite.

MOSCOVA 24 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
Miercuri după-amiază a sosit la 
Moscova, într-o vizită oficială, pre
ședintele Vecei Executive Federale 
a Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Mitia Ribicici, împreună cu 
soția.

Pe aeroportul Vnukovo, împodobit 
cu steagurile de stat ale celor două 
țări, au venit în întîmpinare Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri, Kiril Mazurov, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale so
vietice.

în aceeași zi au început convorbi
rile între Alexei Kosîghin și Mitia 
Ribicici. Au fost abordate unele pro
bleme ale situației internaționale, 
printre care Orientul Apropiat. In
dochina,

Seara, 
dineu în 
Cei doi 
toasturi.

Europa.
A. N Kosîghin a 
cinstea oaspetelui 
șefi de guverne

oferit un 
iugoslav, 

au rostit
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Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Mao Tzedun, 8 pri~ 
mit delegația guvernamentală suda- 
neză. condusă de Mansour Mahgoub, 
ministrul finanțelor, care se află 
intr-o vizită oficială în China. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
desfășurată într-o atmosferă de pri
etenie și cordialitate, informează a- 
genția China Nouă.

într-o serie de probleme care preo
cupă în prezent, în cel mai înalt 
grad, opinia publică, cum sint războ
iul din 
rasială.

Indochina și discriminarea

In

• AU LUAT CUVÎNTUL PARTICIPANT DIN 70 DE ȚĂRI
• COMUNICĂRI PREZENTATE DE REPREZENTANȚII 

ROMÂNIEI

MOSCOVA 24 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La Moscova s-au încheiat lucrările 
întîlnirii dintre reprezentanții opiniei 
publice sovietice și activiști ai aso
ciațiilor de prietenie cu Uniunea So
vietică din numeroase țări ale lumii, 
consacrată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin.

în cursul lucrărilor au luat cuvtn- 
tul reprezentanți ai 
sovietice, precum și 
70 de țări.

în ultima ședință
nirii, tovarășul Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului general al

opiniei publice 
din aproximativ

plenară a tntîl-

A.R.L.U.S., conducătorul delegației 
țării noastre la această manifestare, 
a prezentat comunicarea „Leninismul 
și construirea socialismului în Româ
nia". care a fost primită cu viu inte
res de asistență. în ședințele pe secții 
au mai prezentat comunicări tovară
șii Titu Georgescu — „Lenin și pro
blemele păcii și prieteniei între po
poare", și Sergiu Tamas — „Crește
rea rolului maselor în construirea 
socialismului și comunismului".

Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Nikolai Podgor- 
nîi, a adresat participanților la aceas
tă manifestare un mesaj de salut.

transmit
rale. Dacă amendamentul va fl 
aprobat în toamnă și de Camera su
perioară, el va trebui să fie supus 
apoi unui referendum național la în
ceputul anului viitor.

Un comunicat al 
Secretariatului 

P. C. Italian
ROMA 24 — Corespondentul Ager

pres, Nicolae Puicea, transmite : 
Secretariatul Partidului Comunist Ita
lian a dat publicității un comunicat 
în care se arată că „în perioada 
campaniei electorale numărul mem
brilor de partid s-a ridicat la 
1 439 874". Pronunțîndu-se pentru con
tinuarea acțiunii de sporire a rîndu- 
rilor p.C.I., biroul secretariatului 
partidului arată că „trebuie să cu
cerim noi militanți comuniști în 
rîndurile muncitorilor, tehnicienilor, 
funcționarilor din centrele indus
triale, care în cadrul luptei și dezba
terii electorale au demonstrat o spo
rită conștiință politică, votînd la 7 
iunie pentru candidați! comuniști. 
Trebuie să cucerim noi militanți 
printre alegătorii noștri din mezzo- 
giorno și din mediul rural. în fiecare 
zonă a Italiei — se spune în comuni
cat — trebuie să răspundem încrede
rii pe care la 7 iunie milioane de 
muncitori, femei și tineri au mani
festat-o față de ideile șl politica 
noastră, întărind și mai mult capa
citatea partidului".

A 12-a sesiune a Adună
rii Populare a R.P. Bulgaria 
a început marți la Sofia, în prezența 
conducătorilor de partid și de stat 
bulgari. Adunarea Populară va dez
bate, printre altele, proiectul de cod 
al navigației maritime și proiectul de 
lege privind jurisdicția administra
tivă.

Disensiuni în rindul 
partidului de guvernămînt 
din Irlanda. Deși se părea că 
premierul Republicii Irlanda, Jack 
Lynch, a reușit să păstreze unitatea 
partidului de guvernămînt FIANNA 
FAIL, după disputele interne de
clanșate de implicarea unor mi
niștri într-un trafic ilicit de arme, 
victoria s-a dovedit a fi doar pro
vizorie. Luni a părăsit partidul 
fostul ministru al justiției, Gerald 
Boland, fondator și vicepreședinte al 
partidului FIANNA FAIL, care a ți
nut în felul acesta să-și exprime 
nemulțumirea față de politica pre
mierului Jack Lynch.

Fostul reprezentant per
manent al S.U.A. Ia O.N.U. 
Arthur Goldberg a fost desem’ 
nat candidat al partidului demo
crat pentru postul de guvernator al 
statului New York. Observatorii po
litici atribuie succesul lui Goldberg 
în alegerile preliminare, care au 
avut loc marți, faptului -că platforma 
sa electorală a inclus soluții pozitive
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baza deciziei minis
trului ordinii publice al 
Greciei, Tzevelekos, „a fost sus
pendată mehținerea în deportare a 
13 membri ai partidului comunist". 
De asemenea, alți 60 de deportați au 
fost eliberați după reexaminarea do
sarelor lor.

La Viena 3 avut Ioc 0 reu* 
niune a unui grup de istorici, la 
care au participat delegați din Aus
tria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polo
nia, R. F. a Germaniei, Ungaria, 
S.U.A. Delegația română a fost con
dusă de acad. Constantin Daicoviciu. 
S-a constituit un centru de studii cu 
privire la Europa centrală, cu se
diul la Viena.

SOFIA.— La Sofia au început 
lucrările primului seminar al or
ganizațiilor de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din țările bal
canice. consacrat educației sani
tare a populației. Participă dele
gați din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia.

Seminarul a fost deschis de 
dr. Kiril Ignatov, președintele 
Crucii Roșii Bulgare, ministrul 
ocrotirii sănătății. în continuare 
a luat cuvintul dr. Laurențiu 
Foteseu, secretar general ăl Con
siliului Național al Societății de 
Cruce Roșie din România, care a 
exprimat mulțumiri organiza
țiilor de Cruce Roșie și Semi
lună Roșie din țările balcanice 
și popoarelor pe care le repre
zintă pentru ajutorul acordat 
populației române sinistrate in 
urma recentelor inundații din 
țara noastră.

0 expoziție de cărți ro
mânești apărute în Editura Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia a fost deschisă în capitala 
R.D. Germane, la 23 iunie, sub auspi
ciile Editurii Academiei din Berlin.

Un nou satelit meteoro
logic „Meteor" a fost lansat 
marți în Uniunea Sovietică. Sateli
tul a fost plasat pe o orbită avînd 
apogeul de 906 kilometri și perigeul 
de 863 kilometri. La bordul • satelitu
lui se află aparate care furnizează 
date privind formațiunile de nori, 
regiunile acoperite de zăpadă, ener
gia calorică reflectată și iradiată de 
planeta noastră. Aparatele aflate la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

Camera inferioară a Par
lamentului elvețian a aProbat 
cu 134 voturi și nici unul îm
potrivă un amendament la con
stituție, prin care se acordă femei
lor dreptul de vot în alegerile fede-

Intensă activitate diplomatică
în Orientul Apropiat

La Paris a fost constituită a- 
sociația „Prietenii muzicii lui 
George Enescu" Asociația va fi 
condusă de un comitet, avînd ca 
președinte pe prof. Marcel 
Dupre, membru al Institutului 
Franței. „Prietenii muzicii lui 
George Enescu" își propune să 
organizeze concerte, recitaluri și 
conferințe și să editeze publi
cații și alte lucrări privind viața 
și opera marelui compozitor și 
interpret român.

Boul președinte al Ar
gentinei, generalul Roberto Mar
celo Levingston, a schițat într-o de
clarație programul politic al noului 
guvern argentinean. El a promis în
făptuirea unor reforme economice și 
sociale menite să promoveze dezvol
tarea industriilor de bază, îmbunătă
țirea învățămîntului și a asistenței 
sociale. Pe de altă parte, președinte
le argentinean a declarat că refuză să 
impartă puterea cu membrii juntei 
militare care l-au destituit Pe Onga- 
nia.
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Distanțele geografice care astăzi 
pot fi străbătute numai în citeva ore, 
dar care în trecut presupuneau 
dificultăți greu de închipuit, nu au 
constituit un obstacol în statornicirea 
relațiilor dintre România și Iran, al 
căror început este consemnat de is
torie, cu secole în urmă. Diverse do
cumente atestă interesul pe care și 
l-au purtat de-a lungul veacurilor 
popoarele celor două țări, prețuirea 
reciprocă pe care și-au acordat-o. A- 
șezate pe o asemenea temelie tradi
țională, aceste relații s-au ridicat în 
ultimii ani pe o treaptă calitativ su
perioară, s-au îmbogățit cu noi tră
sături, au devenit un adevărat model 
de colaborare și cooperare pe cele 
mai diverse planuri între state cu 
sisteme social-politice diferite.

Cu satisfacție se pot constata as
tăzi extinderea continuă a schimbu
rilor comerciale, adîncirea și diversi
ficarea cooperării economice, ampli
ficarea legăturilor tehnico-științifice 
și culturale. Nu încape îndoială că un 
rol din cele mai importante în acest 
proces dinamic l-au avut și îl au con
tactele directe între factorii de răs
pundere ai celor două state, care o- 
feră cadrid cel mai propice pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, pen
tru explorarea posibilităților — vaste 
— de intensificare a colaborării a- 
vantajoase ambelor părți. în această 
privință, ca momente de seamă în 
cronica raporturilor de prietenie și 
conlucrare dintre cele două țări se 
înscriu vizita făcută de șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, în România și vizita e- 
fectuată de președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
în Iran. Atmosfera cordială ce a ca
racterizat convorbirile la 
româno-iraniene, soldate 
nic bilanț, schimburile 
aprofundate, abordarea 
tivă a problemelor de 
lateral ș! a celor internaționale, senti
mentele de căldură și manifestările 
de simpatie cu care au fost înconju
rați cei doi înalți conducători au 
constituit tot atîtea dovezi de netă
găduit ale cursului ascendent al re
lațiilor noastre. Vizitele reciproce ale 
primilor miniștri ai celor două țări, 
ale miniștrilor de externe și ale al
tor miniștri, schimburile de delegații 
din cele mai felurite domenii de 
tivitate au adăugat și adaugă 
file acestei cronici care devine 
mai bogată.

Din varietatea 
zite, convorbiri,

riență se desprinde ca numitor co
mun convingerea asupra valorii e- 
xemplare pe care o prezintă relațiile 
în continuu proces de aprofundare 
dintre cele două țări. O atare con
vingere decurge din rezultatele pozi
tive, din modul fericit în care sînt 
aduse la îndeplinire acordurile exis
tente. Edificatoare din acest'punct 
de vedere este cooperarea economică 
reciproc avantajoasă, concretizată în 
acțiuni comune, de felul uzinei de

tuale, a patrimoniului artistic și cul
tural, a realizărilor din domeniul ști
inței și tehnicii, într-un cuvînt să 
dinamizeze circuitul schimburilor de 
valori în ambele sensuri. Această si
tuație este salutată de ambele părți.

Este în egală măsură un izvor de 
satisfacție și faptul că se constată o 
apropiere sau chiar identitate de ve
deri în privința multor aspecte majore 
ale vieții internaționale, derivind din 
adeziunea față de principiile funda-

Intre România și Iran
A

prietenie, colaborare,
respect reciproc I

nivel înalt 
cu un rod- 
de vederi 

construc- 
interes bi-

ac- 
noi 
tot
vi-acestor contacte, 

schimburi de expe-

tractoare de la Tabriz — presa a- 
nunța recent montarea aici a primu
lui lot de citeva sute de bucăți — 
complexului agrozootehnic de tip in
dustrial de la Rasht, complexului fo
restier din Mazanderan. Această coo
perarea, consfințită și prin activitatea 
susținută a comisiei mixte ministe
riale româno-iraniene, este menită să 
cunoască o dezvoltare continuă ca 
urmare a noului acord de cooperare 
economică și tehnică — potrivit că
ruia țara noastră livrează Iranului 
instalații complete, mașini și echipa
ment industrial în valoare de 100 mi
lioane dolari, în schimbul unor livrări 
de țiței și de produse manufacturate 
— precum și ca urmare a documen
telor adiționale — semnate în 1969.

O asemenea dezvoltare, reflectînd 
progresele celor două țări în con
strucția economică internă, nu poate 
decît să exercite o înrîurire favora
bilă asupra evoluției generale a le
găturilor dintre ele și pe alte pla
nuri, să contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă a creațiilor spiri-

mentale ale relațiilor dintre state, in
diferent de structura social-politică 
— respectarea suveranității și inde
pendenței naționale, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc — prin
cipii care dobîndesc azi în lume o 
audiență tot mai largă. Relațiile ro
mâno-iraniene constituie, de altfel, 
cel mai bun exemplu al caracterului 
pozitiv, fecund al' aplicării In viață a 
acestor principii. De pe această plat
formă, România și Iranul se întîlnesc 
pe planul vieții internaționale, la 
O.N.U. și in alte foruri și organisme, 
în eforturi și acțiuni în vederea pro
movării unui climat de destindere, în
credere și colaborare între state, a so
luționării pe calea tratativelor a pro
blemelor deschise dintr-o regiune sau 
alta a lumii. Este un cîmp larg unde 
cele două state pot acționa și pe mai 
departe în comun.

Pe bună dreptate, scoțînd în relief 
diferitele aspecte 
dintre cele două

ale colaborării 
țări, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu arăta cu prilejul

vizitei sale din septembrie trecut în 
Iran : „La baza acesta colaborări și 
conlucrări tot mai strînse stau atît 
interesele reciproce ale celor două 
țări de a înainta susținut pe calea 
progresului lor material și spiritual, 
cit și faptul că avem numeroase 
puncte de contact in felul in care a- 
bordăm problemele vieții internațio
nale, in modul de a concepe și de a 
înțelege colaborarea și cooperarea 
dintre țări ca o cale spre destindere, 
spre pace". La rindul său, constatînd 
că „este de datoria fiecărei țări de a 
se conforma, atit din punct de vedere 
național cit și internațional, cerințelor 
comprehensiunii universale, bunei 
înțelegeri și colaborări între popoare, 
respectind cu strictețe drepturile fie
căruia", șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr sublinia : „Sînt fe
ricit să constat că cele două țări ale 
noastre, bazîndu-se pe aceste vederi 
comune și urmind astfel o cale rea
listă, s-au legat acum printr-o fruc
tuoasă colaborare economică și cul
turală".

în ce o privește, țara noastră Iși 
manifestă încrederea că raporturile 
de prietenie și înțelegere româno-ira
niene se vor extinde în continuare 
spre binele și în interesul ambelor 
popoare, al cauzei progresului și al 
păcii în lume. Punînd, după cum se 
știe, în centrul politicii sale externe 
relațiile de prietenie și alianță cu ță
rile socialiste, România promovează 
totodată o politică de colaborare cu 
toate statele lumii, pe baza respec
tării principiilor fundamentale ale. 
dreptului internațional. In acest ca
dru, considerăm că există premise 
din cele mai favorabile unei dezvol
tări mereu ascendente a legăturilor 
rodnice de colaborare pe tărîmurl 
variate dintre România și Iran. Dia
logul fecund și tradițional dintre cele 
două popoare, dintre conducătorii lor, 
va cunoaște în zilele următoare o 
nouă etapă prin vizita pe care șahin
șahul Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr o va face în țara noastră, la in
vitația președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. Avem certi
tudinea că. fundamentată pe evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-iraniene, 
pe sentimentele reciproce de stimă 
și prețuire, această vizită, a doua pe 
care înaltul oaspete o efectuează în 
România, va deschide noi perspective 
raporturilor de prietenie și de coope
rare dintre cele două state, aducînd 
totodată o contribuție activă la cauza 
generală a destinderii, a păcii și co
laborării în întreaga lume.

Romului CAPLESCU

De citeva zile, 
piat se desfășoară 
te diplomatică. Luni, la Tripoli, ora
șul care a găzduit festivitățile con
sacrate lichidării prezenței militare 
străine de pe teritoriul Libiei, s-a în
cheiat conferința la nivel înalt la 
care au participat șefii statelor Li
bia, R.A.U., Iordania, Irak, Siria și 
conducătorii delegațiilor Algeriei și 
Sudanului. Cu acest prilej au fost 
examinate probleme referitoare la 
posibilitățile de extindere a coope
rării dintre statele arabe, precum și 
la actuala conjunctură din Orientul 
Apropiat. Potrivit ziarului egiptean 
„Al Ahram", participanții la întrunire 
au căzut de acord asupra unui plan 
de acțiune și au hotărît crearea unui 
comitet de coordonare între țările a- 
rabe și organizațiile de comando pa- 
lestinene.

Marți, în același oraș, președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, preșe
dintele Siriei, Noureddin El Atassi, 
și președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției al Libiei, Moa-

în Orientul Apro- 
o intensă activita-

mer El Gedafi, au conferit din nou 
în cadrul unei reuniuni tripartite, în 
timp ce la Alger au început convor
biri între președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, și președintele 
Irakului, generalul El Bakr. Ambele 
reuniuni au examinat rezultatele 
contactelor la nivel înalt care au avut 
loc la Tripoli. Aceeași problemă a 
fost dezbătută și de guvernul Ior
danian.

CAIRO 24 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a efectuat miercuri rai
duri, cu intermitență, asupra poziții
lor situate la El Kabrit, El Kantara, 
El Cap și El Timah, a anunțat la 
Cairo un purtător de cuvînt. El a pre
cizat că artileria antiaeriană egiptea
nă a intervenit, impiedicînd avioa
nele să atingă obiectivele vizate. Tot
odată, purtătorul de cuvînt a declarat 
că, în cursul aceleiași zile, artileria 
grea egipteană a atacat poziții israe- 
liene din sectorul sudic al Canalului 
de Suez. Atacul aviației israeliene a 
fost confirmat oficial la Tel Aviv.

Pe calea normalizării relațiilor
polono — vest-germane

VARȘOVIA 24 (Agerpres).— Cores
pondentul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, 
transmite : Karl Schiller, ministrul 
economiei al R. F. a Germaniei, a 
făcut o vizită de două zile în Polo-

ÎNCHEIEREA
CONGRESULUI P.L.D.

BONN 24 (Agerpres). — Miercuri 
au luat sfîrșit lucrările Congresului 
Partidului liber-democrat din R.F. a 
Germaniei. în ultima zi a dezbate
rilor, participanții au adoptat o re
zoluție care aprobă în întregime poli
tica de normalizare a raporturilor 
R. F. a Germaniei cu R. D. Germană 
și celelalte țări socialiste din Europa, 
promovată de guvernul Brandt- 
Scheel.

Ca președinte al partidului a fost 
reales vicecancelarul și ministrul' a- 
facerilor externe al R. F. a Germa
niei, Walter Scheel.

nia, la invitația ministrului comer
țului exterior, Janusz Burakiewicz. 
Este pentru prima dată că un minis
tru ai guvernului federal face o vizită 
oficială în Polonia. Ministrul vest-ger- 
man a fost primit de St. Majewski, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Planificare. 
Schiller a făcut, de asemenea, o vi
zită ministrului afacerilor externe, 
Stefan Jedrychowski.

în cadrul unei conferințe de presă, 
Schiller a apreciat vizita in Polonia 
ca un pas pe calea normalizării re
lațiilor dintre cele două țări și a ca
lificai convorbirile purtate cu St. 
Majewski drept „deschise și priete
nești".

Schiller și-a exprimat satisfacția In 
legătură cu parafarea acordului eco
nomic pe termen lung între Polonia 
și R.F. a Germaniei și a declarat că 
evoluția climatului politic dintre cele 
două țări a jucat un rol important 
în finalizarea negocierilor începute în 
acest sens în noiembrie anul trecut.

La El Aioun, capitala Saharei 
spaniole, au avut loc recent pu
ternice incidente intre populație 
și armată. O demonstrație iniția
tă de guvernatorul militar spa
niol s-a transformat intr-o ma
nifestație anticolonialistă, mai 
multe mii de persoane cerînd 
abolirea dominației străine asu
pra acestui teritoriu. Unitățile 
militare coloniale au ~ 
cui asupra mulțimii, 
persoane și rănind 
zeci.

In ultimul timp, 
spaniolă, cunoscută 
numirea de Rio de Oro (popu
lația 280 000 de locuitori, supra
fața 200 000 km p), crește împo
trivirea față de regimul colonial. 
Se manifestă o profundă nemul
țumire față de aminarea punerii 
in aplicare a rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U. care reco
mandă autorităților de la Madrid 
să organizeze un referendum, 
pentru a da posibilitate popu
lației să se pronunțe asupra vii
torului țării. Spania intirzie să 
organizeze acest referendum da
torită noilor zăcăminte de fosfați 
descoperite în Rio de Oro. Nu
mai depozitul de la Bu Cara 
este evaluat la 1 400 milioane de 
tone. Autoritățile spaniole au ți 
investit sume importante in ex
ploatarea acestor bogății. In 
prezent se extrag zilnic 2 000 
tone de fosfați, iar încasările 
intră în bugetul Spaniei, ceea ce 
nu face decît să intensifice ne
mulțumirea populației locale.

Manifestîndu-și sprijinul față 
de mișcarea de eliberare din a- 
cest teritoriu, țările limitrofe 
Algeria, Maroc. Mauritania au 
căzut recent de acord asupra ne
cesității de a se urgenta de
colonizarea Saharei spaniole. 
Aceasta a determinat o vie reac
ție a diplomației madriliene. Mi
nistrul de externe spaniol, Lo
pez Bravo, a făcut deplasări 
succesive în Maroc și Maurita
nia în încercarea de a convinge 
aceste țări să renunțe la poziția 
lor. Noile și sîngeroasele inci
dente din Rio de Oro sînt de na
tură, după părerea observatori
lor, să complice și mai mult da
tele situației. Ultimele telegrame 
de presă vorbesc despre persis
tența unei situații încordate în 
această regiune. Manevrele unor 
importante unități ale flotei mi
litare spaniole, inclusiv port- 
elicopterul ,,’Dedalo", în largul 
coastei Saharei spaniole, mane
vre care vor dura pînă la sfir- 
șitul lunii, nu fac decît si 
adauge noi elemente de tensiune.

deschis fo- 
ucigînd 12 
alte citeva
în Sahara 
și sub de

A. B.
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