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Șahinșahul Iranului,
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,
și împărăteasa Farah și-au încheiat

vizita oficială in România
Miercuri dimineața s-a În

cheiat vizita pe care Șahinșa
hul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, șl împă
răteasa Farah au făcut-o în 
țara noastră, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
soției sale, Elena Ceaușescu.

Drumul spre aeroportul O- 
topeni cunoaște o vie anima
ție. Este ora nouă și un sfert. 
Mașina oficială în care se află 
conducătorii celor două țări, 
președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și Șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, părăsește 
reședința rezervată distinșilor 
oaspeți. Mii de cetățeni, pe 
care presa și radioteleviziunea 
l-au ținut la curent cu desfă
șurarea vizitei Șahinșahului șl 
a împărătesei și le-au adus la 
cunoștință rezultatele fruc
tuoase ale întîlnirilor dintre 
conducerile de stat ale Româ
niei și Iranului, tș’l ftiăni- 
festă satisfacția pentru con
tribuția pe care această a 
doua vizită a Șahinșahului Ira
nului în țara noastră a adus-o 
la dezvoltarea relațiilor dintre 
România șl Iran, la extinderea 
cooperării între cele două sta
te. Prin urale și gesturi prie
tenești, fluturînd stegulețe, 
cetățenii Capitalei dau glas 
sentimentelor unanime de sti
mă și prețuire pe care poporul 
român le nutrește față de po
porul iranian.

La ceremonia plecării, pe ae
roportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, se află Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri. Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
superiori.

Sînt de față Pavel Silard, 
ambasadorul României în 
Iran, precum și Soltan Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului în 
Republica Socialistă România, 
și membri ai ambasadei.

Pe fațada salonului oficial, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Iranului, se 
află portretele președintelui 
Consiliului de Stat și Șahin
șahului. Pe două mari panouri 
albastre sînt înscrise urările : 
„Trăiască prietenia româno- 
lraniană !“ și „Trăiască pacea 
și prietenia între popoare !“.
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Un cordial rdmas bun

COMUNICAT COMUN
ROMANO-IRANIAN

(Continuare în pag. a V-a)

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a soției sale, Elena Ceaușescu, 
Maiestățile Lor Imperiale, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, Șa
hinșahul Iranului, și împărăteasa 
Farah Pahlavi au făcut o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, între 26 iunie și 1 iulie 
1970.

în timpul șederii în Republica 
Socialistă România, Maiestățile 
Lor Imperiale și persoanele care

le-au însoțit au vizitat întreprin
deri industriale și instituții social- 
culturale din București, Craiova 
și litoralul Mării Negre. Peste tot, 
înalții oaspeți iranieni s-au bucu
rat de o primire călduroasă, ex
presie a sentimentelor de priete
nie pe care poporul român le 
nutrește pentru poporul iranian.

în timpul vizitei, între pre
ședintele Consiliului de Stat și Șa
hinșahul Aryamehr au avut loc 
convorbiri oficiale în cadrul cărora 
a fost examinat Stadiul relațiilor
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La 1 Iulie 1970, președintele Con- 
giliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Nikolla Profi, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

în calitate de ambasadpr extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Albania în Republica 
Socialistă România. (Cuvînt Urile 
în pagina a V-a).

Cu prilejul

4

„Zilei învățătorului
Telegrame adresate de cadrele didactice 

C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu prilejul Zilei Învățătoru

lui, numeroase cadre didactice : 
educatori, învățători și profesori, 
precum și comitete sindicale 
de învățămînt au trimis telegra
me Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Slujitorii școlii își 
afirmă încă o dată hotărîrea de 
a nu-și precupeți energia și 
elanul pentru a transpune in 
fapte politica partidului și sta
tului nostru, educînd tînăra ge
nerație în spiritul dragostei față 
de patrie, de Partidul Comunist 
Român, în spiritul umanismului 
socialist. Cadrele didactice se 
angajează cu acest prilej să 
depună eforturi susținute pentru 
continua perfecționare profesio-

nală și ideologică, spre a putea 
răspunde cît mai bine cerințelor 
impuse de modernizarea învă- 
țămîntului și de dezvoltarea e- 
conomică, socială și culturală a 
patriei noastre socialiste.

Au trimis astfel de telegrame 
cadrele didactice din munici
piile București, Deva. Iași, Pi
tești, orașul Călan și comunele 
Bosorod și Hațeg — județul Hu
nedoara, orașul Tg. Lăpuș — ju
dețul Maramureș, comuna Tăș- 
nad — județul Satu-Mare, co
muna Mârtiniș — județul Har
ghita ; comitetele sindicale de 
invățămlnt din Oradea și muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

(Agerpres)

BENEFICIUL
ÎNTREPRINDERII

Măsuri care îi amplifică forța
ca pîrghie economică, ii întăresc rolul

în exercitarea gestiunii• ■■

importanță primordială in tripla sa 
calitate : resursă financiară a repro
ducției lărgite și a satisfacerii altor 
nevoi ale societății, pîrghie finan
ciară principală și indicator sintetic, 
cu mare capacitate de caracterizare, 
în care se oglindesc rezultatele can
titative și calitative ale activității fie
cărei unități economice.

Măsurile adoptate în mod sistema
tic de către partid și guvern pentru 
creșterea continuă a producției, pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție au determinat 
Îmbunătățirea activității întreprinde
rilor, sporirea substanțială a rentabi
lității. Astfel, în industrie, rentabili
tatea in anul 1970 este mai mare cu 
peste 80 la sută față de anul 1966, 
iar volumul pierderilor unităților ne
rentabile din economie este redus cu 
aproape 40 la sută. Aceste rezultate 
sînt o dovadă elocventă a justeței 
măsurilor luate, a preocupării spo
rite a ministerelor și unităților eco
nomice de a-și îmbunătăți rezultatele 
financiare, a sprijinului acordat de 
organele financiar-bancare în identi
ficarea rezervelor pentru creșterea 
rentabilității. în acest sens au acțio-

Bazîndu-se pe cercetarea științifi
că, aprofundată, a realităților econo
mice ale României contemporane, 
Partidul Comunist Român a elaborat 
—f după cum se știe — vastul pro
gram de perfecționare a organizării, 
conducerii și planificării economiei 
naționale, pornind de la cerința 
actuală fundamentală de a obține în 
toate domeniile de activitate o efici
ență economică înaltă in vederea 
sporirii avuției naționale, dezvoltării 
multilaterale a țării, creșterii conti
nue a nivelului de trai al populației, 
îmbrățișat cu entuziasm de întregul 
popor, acest program s-a concretizat 
treptat într-un amplu complex de 
măsuri eoonomice, organizatorice și 
juridice, în a cărui elaborare demo
cratismul caracteristic orînduiril 
noastre socialiste și-a găsit o mani
festare viguroasă, fiecare măsură 
luată fiind , rodul consultării specia
liștilor, maselor largi ale poporului, 

în cadrul acestui ansamblu de mă
suri adoptat de partid și guvern, un 
loc Important pentru bunul mers al 
economiei naționale îl ocupă măsu
rile referitoare la perfecționarea re
lațiilor financiare și a creditului ban
car, materializate în recentele hotă- 
rîri ale Consiliului de Miniștri pri
vind planificarea, repartizarea și văr
sarea beneficiilor, finanțarea mijloa
celor circulante, finanțarea și credi
tarea investițiilor, precum și credita
rea pe termen scurt și efectuarea 
plăților intre întreprinderile socialis
te. Importanța perfecționării pîrghii- 
lor financiare iese și mai pregnant în 
evidență dacă se ține seama că în
tregul proces de elaborare a măsu
rilor de aplicare a hotărîrilor Con
ferinței Naționale a P.C.R. și ale 
Congresului al X-lea al partidului în 
domeniul financiar a fost orientat și 
îndrumat îndeaproape de către con
ducerea de partid și de stat,«personal 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Strîns corelate cu noua legislație în 
domeniul contractelor economice, in
vestițiilor, cointeresării, perfecționă
rii activității de comerț exterior etc. 
și cu formele îmbunătățite de organi
zare a economiei, reglementările la 
care ne referim urmăresc asigurarea

Florea DUMITRESCU
ministrul finanțelor

șiunor relații financiare mal simple . 
mai directe, atit în cadrul centrale
lor, combinatelor etc., cit și între uni
tățile economice, bugetul statului și 
băncile finanțatoare, înlăturarea unor 
forme de centralizare excesivă, întă
rirea acțiunii pirghiilor financiare în 
economie. Noile măsuri au în vedere 
crearea posibilității ca o parte din 
beneficiile unităților economice să fie 
lăsate Ia dispoziția acestora pentru 
necesitățile producției, pentru inves
tiții, prectim și pentru alte nevoi, lăr
girea drepturilor unităților respecti
ve în folosirea fondurilor lor, spori
rea cointeresării, dar,și a răspunderii 
cu privire la obținerea unor rezultate 
financiare care să asigure atit înde
plinirea obligațiilor față de bugetul 
de stat, cit și mijloacele planificate 
pentru satisfacerea nevoilor proprii.

Corespunzător acestor scopuri, unul 
din obiectivele centrale ale noilor 
reglementări îl constituie creștere^ 
rolului beneficiului, care prezintă o

bilaterale și s-a făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale 
situației internaționale care inte
resează cele două state.

La convorbirile oficiale, care 
s-au purtat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
ce caracterizează relațiile dintre 
România și Iran, au participat: .

— Din partea română :
Ion Gheorghe Maurer, președin

tele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Cornel Burti
că, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului' afacerilor externe, 
și Pavel Silard, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran.

— Din partea iraniană :
Ardeshir Zahedi, ministrul afa

cerilor externe, Soltan Hossein

(Continuare in pag. a IlI-a)

CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN JAPONIA
TOKIO

(Continuare in pag. a V-a)
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Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In momentul în care părăsim solul ospitalier al României, împă
răteasa și eu însumi ținem să mulțumim Excelenței Voastre și doam
nei Elena Ceaușescu, ca și membrilor guvernului dumneavoastră, încă 
o dată pentru primirea atît de cordială pe care dv. ați binevoit să ne-o 
rezervați. Exprimăm, de asemenea, toată recunoștința noastră nobilului 
popor român care a manifestat atîta atenție față de noi peste tot unde 
am avut plăcerea să vizităm frumoasa dv. țară.

în timpul șederii noastre în România, despre care vom păstra în
totdeauna o amintire foarte prețioasă, am avut ocazia să admirăm ma
rile realizări economice și culturale ale țării dv., ca și progresul atins 
în toate domeniile dezvoltării sale, sub înalta conducere a Excelenței 
Voastre.

Sînt sigur că vizita noastră, convorbirile pe care le-am avut cu 
Excelența Voastră cu privire la probleme de interes comun pentru ță
rile noastre vor contribui la întărirea în continuare a legăturilor trai
nice de prietenie și cooperare care există în mod atît de fericit între 
Iran și România.

împărăteasa și eu însumi exprimăm urările cele mai sincere pentru 
sănătatea și fericirea Excelenței Voastre și a doamnei Elena Ceaușescu, 
precum și pentru bunăstarea și prosperitatea mereu crescînde ale po
porului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Dragi tovarăși,

în numele comuniștilor șl al întregului nostru popor, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră, de
legați la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist din Japonia, 
tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor muncii japonezi un 
cald salut frățesc și cele mai sincere urări de succes.

în țara noastră este urmărită cu vie simpatie și solidaritate interna- 
țîonalistă activitatea Partidului Comunist din Japonia — partid cu o în
delungată tradiție de luptă revoluționară — pentru slujirea intereselor 
vitale ale clasei muncitoare, ale poporului japonez. Dăm o înaltă pre
țuire succeselor de seamă,obținute de partidul dumneavoastră, activității 
laborioase pentru făurirea' unui larg front unit al forțelor democratice în 
lupta pentru o Japonie pașnică, democrată, independentă și prosperă.

Detașament puternic al mișcării comuniste internaționale, Partidul 
Comunist din Japonia și-a cucerit un binemeritat prestigiu prin lupta 
sa împotriva imperialismului, pentru cauza păcii, colaborării și înțelegerii 
între popoare, prin eforturile consecvente depuse pentru realizarea uni
tății mișcării comuniste și muncitorești, pentru promovarea în relațiile 
dintre partide a unor raporturi întemeiate pe principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului proletar, ale autonomiei și egalității în 
drepturi, ale încrederii, stimei și respectului reciproc, ale neamestecului 
în treburile interne ale altor partide.

Și cu acest prilej ne exprimăm deplina satisfacție pentru relațiile de 
prietenie și solidaritate, statornicite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia, manifestîndu-ne, totodată, dorința de a 
dezvolta aceste raporturi tovărășești în interesul ambelor noastre partide 
și popoare, al întăririi unității mișcării comuniste internaționale, a tuturor 
forțelor angajate în lupta pentru pace, democrație, independență națio
nală și socialism.

Vă urăm, dragi tovarăși, cel mai deplin succes în desfășurarea lu
crărilor și în îndeplinirea hotărîrilor congresului, în lupta ce o duceți 
pentru triumful idealurilor de pace, democrație și socialism.

Trăiască Partidul Comunist din Japonia !
Trăiască prietenia dintre partidele și popoarele noastre 1
Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 

a tuturor forțelor antiimperialiste !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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FAPTUL
DIVERS
O surpriză 
la înălțime

ROADELE INIJIA TIVEI 
Șl ALE CAPACITĂȚII 

ORGA NIZA TORICE
A intrat in tradiția fiecărei 

stațiuni de odihnă să-și întîmpi- 
ne oaspeții cu surprize pe care 
organizatorii le doresc cit mai 
de efect. în apropierea Comple
xului turistic Borșa, pe drumul 
ce duce spre cabana Puzdrele 
din Masivul Rodnei, întreprin
derea județeană balneoclimateri
că Maramureș a organizat o stî- 
nă, aidoma oricărei unități de 
deservire aflate la. dispoziția tu
riștilor. Situată la cota 1 600, lin
gă o cascadă, stîna are în Zestrea 
sa peste 200 de oi și miei și este 
în măsură să țină loc de... canti
nă. O surpriză la înălțime.

Lașitate
Intr-una din diminețile trecu

te, pe drumul național nr. 1, in
tre Brașov și Ghimbav, un tinăr 
zăcea nemișcat pe asfalt. Cerce
tările efectuate imediat au sta
bilit că Nicolae Vlășceanu, sala
riat la T.A.P. „Carpați“, fusese 
victima unui accident de mașină 
săvirșit cu citeva ore mai înain
te. Cine să fie autorul lui 1 Pe 
baza probelor culese la fața 
loculut — cioburi de sticlă din 
parbrizul mașinii și de la sem
nalizatoare — s-a stabilit marca 
și culoarea mașinii. In citeva 
ore după aceea a fost identificat 
și conducătorul auto : Mircea 
Vlădoiu din Ghimbav, strada 
Nouă nr. 192, angajat al direcției 
regionale C.F.R. Dovada de netă
găduit — mașina camuflată in
tr-o șură, purțind semnele acci
dentului. Bineînțeles, după a- 
ceasta, au fost scoase la iveală 
încă alte citeva amănunte, care 
spun ele singure destule. Mircea 
Vlădoiu se afla la volan in stare 
de ebrietate. Accidentul s-a pro
dus sub ochii unui mârtor — 
loan Hordobeț. Acesta a declarat 
insă că nu știe nimic. Este puțin 
probabil. Mult mai sigur este 
insă ceea ce spun faptele. Ele nu 
lasă nici cel mai mic dubiu asu
pra profilului moral al celor doi, 
care, procedind așa (nu greșim 
dacă o spunem), au pe conștiin
ță — fiecare in felul său — viața 
unui om.

Telefonul
mut

Inginerul agronom și 
dierul zootehnic de la 
Găești (Mureș) au toate 
să devină maratoniști de perfor
manță. AmindOi, in loc să-și 
consacre tot timpul de care 
dispun organizării producției, 
sînt obligați să parcurgă zilnic 
cite 8 km pe jos : unul pină la 
sediul cooperativei, iar celă
lalt pină la dispensarul veteri
nar — pentru a aduce rapoar
tele de lucru. In acest timp 
însă, intr-unui din sertarele pre
ședintelui cooperativei, stă sub 
lacăt un receptor telefonic, adus 
aici de serviciul exploatare din 
cadrul Direcției județene de poș
tă și telecomunicații. Stă de 
citeva luni și așteaptă... întoar
cerea celor ce l-au adus, pentru 
a-l pune in priză ! După cit se 
pare, dumnealor nu se prea de
ranjează insă din pricina asta. 
De aceea, intrăm și noi ,.pe fir". 
In asemenea situații, un „impuls" 
nu strică !

briga-
C.A.P. 

șansele

Scaldă
pe uscat

în orașul Cugir, sosirea verii 
declanșează în fiecare an dis
cuții aprinse despre modul cum 
trebuie combătută canicula. Un 
remediu ar fi ștrandul' tinere
tului din localitate. Dar acest 
ștrand este și nu este. Pentru 
că vestiarele acestuia au fost 
transformate în depozit de mo
bilă, iar bazinul, frumos ame
najat, nu are apă și, bineînțe
les, nici vizitatori. „Vrem să 
folosim ștrandul", spun tinerii. 
Numai că ei spun, dar condu
cerea O.C.L. Cugir... nu-i aude. 
Pînă la urmă, un răspuns tot 
va trebui să dea. Sperăm însă 
că nu va fi „scăldat" pină la... 
iarnă.

Intensificarea eforturilor în vede
rea realizării riguroase a sarcinilor 
de plan pe anul 1970 și pregătirea 
trecerii în bune condiții la viito
rul cincinal constituie în aceste zile 
preocuparea dominantă și a organi
zațiilor de partid din municipiul 
Baia Mare.

— Mai mult ca oricînd — ne spu- 
’ nea ing. loan Vijdeliuc, prim-secre- 

tar al Comitetului municipal de par
tid Baia Mare — în aceste zile cînd 
în întreprinderi a început să se ana
lizeze stadiul realizării, planului pe 
anul în curs și să se dezbată cifrele 
de plan pe 1971, organizațiile de par
tid polarizează energia, capacitatea 
creatoare a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, stimulează inițiati
vele colective și individuale consa
crate identificării de noi rezerve in
terne, îndeplinirii întocmai a planului 
și a angajamentelor suplimentare. 
La Uzina de preparare a minereuri- 
lor-Săsar, preparatorii de aici au re
cuperat. prin muncă patriotică, pro
ducția nerealizată în zilele inunda
țiilor, iar prin eforturile pen
tru refacerea bunurilor distruse ur
măresc să asigure încadrarea în ni
velul cheltuielilor planificate pe 1970. 
Comitetul municipal a inițiat in toate 
organizațiile de bază, în toate colec
tivele de muncă, ample acțiuni de 
detectare a rezervelor interne. Fie
care comunist, fiecare muncitor, in
giner. tehnician a devenit astfel „co
autor" al angajamentelor suplimen
tare. Totalizat la nivelul municipiu
lui, angajamentul a crescut la pro
ducția globală de la 32 milioane lei 
la 74 milioane lei, iar la producția 
marfă vîndută și încasată la angaja
mentul inițial s-au mai adăugat a- 
proape 40 milioane lei. Au fost scoa
se la iveală posibilități nebănuite 
care vor aduce un însemnat spor de 
producție economiei naționale. Nu
mai minerii și preparatorii băimă- 
reni vor extrage cu 16 500 tone si 
vor prelucra cu 18 000 tone mai mult 
minereu față de sarcina anuală de 
plan. Prin îmbunătățirea randamen
telor de extracție, a calității concen
tratelor se vor produce peste plan 
318 tone plumb, 300 tone zinc și 
cupru. 2 000 tone pirită și altele. 
S-a confirmat din nou. în aceste zile, 
că organizațiile de partid soluțio
nează cu atît mai competent proble
mele conducerii activității econo
mice cu cit investighează mai pro
fund realitatea, se consultă sistema
tic cu comuniștii, cu masa largă a 
oamenilor muncii, folosesc forme a- 
decvate spre a fructifica inițiativa, 
propunerile oamenilor.

Am extins investigațiile noastre în 
citeva organizații de partid din mu
nicipiul Baia Mare. Cum acționează 
ele pentru realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate în 
întrecerea ■ socialistă ? în ce se ma
terializează acțiunile, eforturile or
ganizațiilor de partid ? Pe deasupra 
caracterului specific, determinat de 
domeniile unde își desfășoară activi
tatea organizațiile de partid, ca o 
coordonată esențială se desprinde 
preocuparea constantă a acestora de 
a adopta metode suple, debarasate 
de formalism, spre a asigura îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan, 
a angajamentelor suplimentare.

Un prim popas l-am făcut la Ex
ploatarea minieră-Nistru. Din discu
țiile purtate cu numeroși muncitori 
și tehnicieni a reieșit că în centrul 
preocupărilor comitetului de partid 
de aici se află creșterea spiritului de 
bază pentru conducerea activității 
economice, exercitarea unui control 
exigent și operativ asupra stadiului 
îndeplinirii planului.

— Am pus urmărul acolo unde 
problemele erau mai grele, pentru a 
elimina și preveni neajunsurile, ne 
spune tov. Ioan Oros, secretarul co
mitetului de partid. La mina nr. 2, de 
exemplu, lucrările de construcții mi
niere erau întirziate din cauza unor 
neajunsuri serioase în aprovizionarea' 
cu materiale. Comitetul de partid a 
întreprins imediat o analiză la fața 
locului. împreună cu factorii de răs
pundere. în mod operativ, fără ra
poarte, informări sau studii speciale, 
pe baza consultării’ celor mai com
petente cadre, s-au cristalizat soluții 
concrete, a căror aplicare a dus la 
aprovizionarea ritmică a locurilor de 
muncă, îmbunătățirea asistenței teh
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nice. Dar o dată cu aceasta, contro
lul nostru nu a încetat. Săptăminal, 
membri ai comitetului, împreună cu 
cadre tehnice, urmăresc cum se în
făptuiesc măsurile stabilite, ajută la 
înlăturarea greutăților ce apar. Din 
proprie experiență am desprins con
cluzia că un control care nu face ca 
lucrurile să se urnească din loc, 
care nu ajută la înlăturarea deficien
țelor, este ineficient, inutil.

Am reținut și alte fapte care vor
besc de la sine despre capacitatea de 
mobilizare a organizațiilor de partid 
de la ExDloatarea minieră-Nistru. Din 
cauza inundațiilor, realizarea planului 
pe luna mai la mina nr. 1 era peri
clitată : se înregistrase un minus de 
600 tone la minereul extras. La che
marea comitetului de partid, au fost 
organizate schimburi prelungite, s-a 
lucrat și duminicile, ceea ce a făcut 
ca sarcinile de plan la extracția de 
minereu să fie depășite cu 3 la sută

viața de partid

in luna respectivă. Mai mult, colecti
vul și-a dublat angajamentul inițial 
la minereuri extrase, iar angajamen
tele suplimentare, pe sortimente, pre
văd creșteri de 2—5 ori. Acum preo
cupările organizațiilor de partid 6int 
concentrate, ca într-un focar spre 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de 
producție la fiecare loc de muncă, 
spre realizarea integrală a lucrărilor 
de deschideri miniere în vederea asi
gurării unor noi rezerve de minereuri 
cuprifere și complexe pentru cinci
nalul viitor.

Efortul continuu spre autodepășire, 
spre obținerea unor rezultate supe
rioare, caracterizează, deopotrivă, acti
vitatea organizațiilor de partid de la 
șantierul din Baia Mare al întreprin
derii de construcții și montaje-CJuj, 
care se străduiesc să acționeze asu
pra tuturor factorilor care pot con
tribui la depistarea și valorificarea de 
noi rezerve interne ale producției. 
Ing. Romulus Couți, șeful șantierului, 
ne-a relatat despre rezultatele pozi
tive ale perseverenței cu care au ac
ționat organizațiile de partid de aci 
pentru introducerea unor forme su
perioare de organizare a muncii. Este 
vorba de aplicarea metodei de pro
gramare a lucrărilor pe baza grafi- 
celor-rețea. de creare a unui compar
timent care — împreună cu proiec- 
tanții și titularii de investiții — ve
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rifică amănunțit întreaga documen
tație, operînd, înainte de începerea 
lucrărilor, modificările ce se impun, 
în același timp, a fost introdus pe 
șantiere un sistem mai operativ de 
evidență a consumurilor de materia
le, care contribuie la înlăturarea ri
sipei. Toate acestea au creat condi
ții ca în primele cinci luni ale anu
lui să se realizeze 44 la sută din vo
lumul anual de lucrări de construcții- 
montaj. Se află in avans față de 
grafice : lucrările la Uzina me
canică de mașini și utilaj minier- 
Baia Mare, noul spital cu 1 200 paturi 
și alte obiective de investiții.

Din investigația efectuată în orga
nizațiile de partid amintite, ca și în 
cele de la uzina centrală de prepa
rare a minereurilor, uzinele metalur
gice pentru metale neferoase, grupul 
nr. 1 de șantiere și altele, se contu
rează cu putere eforturile organiza
țiilor de partid băimărene pentru a-și 
îndeplini cu spirit de răspundere ro
lul de forță dinamică a colectivelor 
respective. în aceste zile, după cum 
ne-a informat primul secretar al Co
mitetului municipal de partid Baia 
Mare, trei colective de activiști de 
partid și specialiști, conduse de mem
bri ai biroului, ajută organizațiile de 
bază, conducerile tehnico-administra- 
tive din unitățile economice în. mai 
buna organizare a muncii, folosirea 
instalațiilor și utilajelor la întreaga 
capacitate, pentru a scoate la lumină 
și a fructifica noi rezerve interne ale 
producției în vederea realizării inte
grale a sarcinilor de plan, a angaja
mentelor suplimentare. Se urmărește 
în mod deosebit perfecționarea stilu
lui de muncă al unor comitete de 
partid și birouri ale organizațiilor de 
bază de la întreprinderea de materia
le de construcții, fabrica „Agrofruct", 
de pe unele șantiere de construcții, 
care mai abordează problemele eco
nomice Ia modul global, fără a sesiza 
și a influența aspectele calitative ale 
activității economice. Comitetul mu
nicipal urmărește ca munca de în
drumare și control să contribuie e- 
fectiv la soluționarea problemelor, 
cunoscut fiind că principalul criteriu 
de apreciere a calității controlului și 
îndrumării nu-1 poate constitui nu
mărul de ședințe sau de organizații 
vizitate, nici timpul petrecut în ele, 
ci rezultatele concrete în îmbunătăți
rea stilului de muncă al organizațiilor 
de partid și, implicit, obținerea unor 
rezultate superioare în îndeplinirea 
sarcinilor de plan din acest ultim an 
al cincinalului.

Vasile GAFTONE
corespondentul „Scinteii"

La chemarea cooperativelor agricole din județul Teleorman

RĂSPUNSURI CONCRETE
ALE CONȘTIINȚEI CETĂȚENEȘTI
Telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Chemarea cooperativelor agricole din județul Teleorman a stîrnit un larg ecou în rindurile țărănimii co
operatiste din întreaga (ară. Angajamentul lor de a munci cu toate forțele in vederea depășirii producției 
agricole vegetale și animale, pentru buna aprovizionare a populației și diminuarea pagubelor provocate de 
inundații este urmat de membrii cooperativelor agricole din diferite alte județe, care au hotărit, la rindul lor. 
să suplimenteze contractele încheiate cu statul și să vindă însemnate cantități din produsele ce li se cuvin 
pentru munca efectuată in cooperativă. în numărul de față al ziarului, continuăm să publicăm 
extrase din telegramele adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, de către comitetele județene de partid, relevînd hotărirea țăranilor cooperatori de a munci cu spor, de a 
obține și livra cantități mai mari de produse agricole, de a realiza cu simț de răspundere obiectivele im
portante ale planului de stat.

Conștienți de importanța deosebită 
pe care o are agricultura în dezvol
tarea economiei naționale, in asigu
rarea piinii poporului — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. — lucră
torii din unitățile agricole ale jude
țului nostru se angajează ca, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, să facă tot ce le stă în pu
tință pentru a smulge pămîntului re
colte bogate și să livreze statului pes
te plan cantități sporite de produse 
agricole. Cu toate că și în județul 
nostru au fost inundate peste 26 000 
hectare, în mare parte semănate cu 
diferite culturi, și că timpul nefavo
rabil a stînjenit mult refacerea cul
turilor distruse și întreținerea celor 
neatinse de calamități, diminuind 
producția agricolă, sîntem hotărîți să 
muncim în mod exemplar, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a recu
pera cit mai mult posibil din pagu
bele suferite. Astfel, la grîu, orz, or- 
zoaică, cartofi, precum și la lapte de 
vacă ne vom achita obligațiile con
tractuale. Totodată, vom livra peste 
plan : 6 000 tone legume, 700 tone 
carne, 1 milion de ouă și vom depăși 
cu 500 capete efectivele de taurine 
planificate pentru sfîrșitul acestui an 
în C.A.P.

La rindul lor, lucrătorii din fer
mele și întreprinderile agricole de 
stat vor vinde statului peste plan : 
300 tone legume, 550 tone carne, 
500 000 ouă și 6 000 hl lapte de vacă.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se arată : Ințelegînd situația grea, 
creată in urma inundațiilor și a ce
lorlalte calamități naturale care au 
lovit puternic cea mai mare parte a 
cooperativelor agricole de producție 
de pe cuprinsul județului, sub im
pulsul mobilizator al comuniștilor, ță
ranii cooperatori se angajează : să re- 
însămințeze toate cele 8 000 ha cala
mitate cu porumb, legume și plante 
furajere, să însămînțeze 6 000 ha cu 
culturi duble, să-și sporească efortu
rile pentru întreținerea la timp a cui-, 
turilor prășitoare și recoltarea fără 
pierderi a cerealelor, să livreze 

peste sarcinile de plan ale acestui an 
300 tone carne.

Exprimindu-și și cu acest prilej re
cunoștința pentru grija ce o poartă 
conducerea partidului, dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dezvoltării și mo
dernizării agriculturii. Comitetul ju
dețean Hunedoara al P.C.R., Consi
liul Uniunii județene a C.A.P., în
treaga țărănime cooperatistă din ju
deț vor face totul pentru a contribui, 
alături de întregul nostru popor, la 
refacerea și dezvoltarea economiei 
naționale, la înfăptuirea programului 
măreț de înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste.

In telegrama COMITETULUI JU- 
DEȚEAIS.ALBA AL P.C.R. se arată : 
Inundațiile repetate din lunile mai și 
iunie, alunecările de teren și alte ca
lamități naturale ce s-au abătut asu
pra județului nostru au adus mari 
pagube agriculturii cooperatiste dimi- 
nuînd producția agricolă și po
tențialul de producție al solului. 
Aceasta face ca unitățile noastre coo
peratiste să nu se poată înscrie ală
turi de alte cooperative din țară la 
sporirea cantităților de produse a- 
gricole destinate fondului centralizat 
al statului. Cu toate acestea, membrii 
cooperativelor agricole mai pi 
fectate de calamități, au hot 
suplimenteze cantitățile de 1 
destinate fondului central a] 
lui cu 200 tone grîu și 220 t 
rumb boabe, aducînd în acest 
tribuția lor la constituirea 
central de produse agricole 
minuarea cantităților ce nu 
vrate de unitățile calamita

O deosebită atenție se ' 
sectorului de creșterea a 
unde, prin asigurarea unoi 
corespunzătoare de furaje 
calitate, printr-o îngrijire 
corespunzătoare, vom rea! 
derile planului cu privire r
producție și vom depăși ss 
vrări la fondul de stat cu 
și 80 tone carne. In vedf 
cantităților de furaje ci 
fi isisămînțate în cultură 
ridicarea recoltei de grii 
te 11 000 ha cu porumb, 
culturi furajere pentru 
verde. Comitetul județe.... .;
Alba, exprimînd voința unanimă a 
țărănimii cooperatiste și întregii 
populații a județului, își exprimă cu 
acest prilej mulțumirea fierbinte față 
de conducerea partidului, față de 
dumneavoastră stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu pentru ajutorul a- 
cordat în zilele de grea încercare și 
vă asigurăm că harnica noastră țără
nime, mecanizatorii și toate cadrele 
din agricultură, sub conducerea orga
nizației județene de partid, își vor 
intensifica eforturile și vor munci 
neobosit pentru refacerea și dezvolta
rea agriculturii cooperatiste, a eco
nomiei județului, contribuind astfel, 
prin realizările noastre, la dezvolta
rea și înflorirea patriei noastre dragi, 
Republica Socialistă România.

Deși agricultura din județul nostru 
a fost afectată de inundații, fiind 
compromise culturi de pe mari su
prafețe — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. — oamenii muncii din 
județul nostru, în frunte cu comu
niștii, se alătură efortului unit al 
întregului popor pentru înlăturarea 
pagubelor cauzate de calamitățile 
naturale. La adunările ce au a- 
vut loc, țăranii cooperatori s-au 
angajat să depună o muncă en
tuziastă în vederea creșterii pro
ducției agricole vegetale și ani
male și să valorifice la fondul cen
tral, peste plan, din producția C.A.P., 
din contribuția membrilor coopera
tori, următoarele cantități : 3 500 tone 
legume, 2 150 tone cartofi, 1 000 tone 
sfeclă, 800 tone cînepă fuior, 210 tone 
struguri, 180 tone fructe, 150 tone 
carne, 100 000 ouă.

Dînd o înaltă apreciere politicii 
interne și externe a partidului, gri

jii și sprijinului deosebit ce ne-a fost 
acordat, vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că activul comitetului ju
dețean de partid, țăranii cooperatori, 
toți oamenii muncii din județ, sîn
tem hotărîți ca prin munca și rezul
tatele noastre să contribuim la în
făptuirea politicii partidului — pusă 
în slujba patriei noastre socialiste.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. se 
arată : Alături de întregul nos
tru popor, țăranii cooperatori, toți 
lucrătorii români și maghiari din 
agricultura județului nostru au pri
mit cu deosebit interes înflăcă
rată chemare a cooperativelor a- 
gricole de producție din jude
țul Teleorman și sint hotărîți de 
a munci cu eforturi înzecite și 
cu un înalt spirit de răspun
dere pentru reducerea efectelor ne
gative ale calamităților naturale și 
obținerea unor producții agricole ma
ximum posibile. Vă raportăm tova
rășe secretar general, că, deși timpul 
nefavorabil a îngreunat desfășurarea 
normală a lucrărilor de plantare a 
cartofilor, cultură cu pondere în 
județ, în urma consultării specialiș
tilor și a producătorilor, am hotărit 
să continuăm cu această lucrare 
pînă la realizarea integrală a pla- 

’ ‘ Am întreprins acțiuni impor- 
—nhaterii eroziunii

gnnu, ... ...
vor consacra toate eforturile, ....._
ga lor energie, pricepere, muncind 
zi și noapte pentru a-și aduce o con
tribuție deplină la dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste, la crește
rea producției agricole vegetale și 
animale, la dezvoltarea întregii eco
nomii naționale.

Agricultura județului nostru a avut 
de suferit pierderi mari de pe urma 
stihiilor naturii — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. — fiind inundate 
culturile de pe 19 406 ha. ceea ce a 
diminuat simțitor producțiile agrico
le. Conștienți că pentru înlăturarea 
pierderilor provocate de calamități
le naturale este nevoie de o muncă 
entuziastă, neobosită, țăranii coope
ratori români și maghiari din Sălaj 
sînt hotărîți să recupereze suprafe
țele inundate si să le însămînțeze cu 
culturi adecvate, să sporească. supra
fețele înșămințate cu culturi duble, 
să asigure recoltatul în perioada op
timă și fără pierderi, să folosească 
din plin timpul și miiloacele de care 
dispun pentru a smulge pămîntijjui 
tot ce poate da în aceste condiții 
deosebite. Totodată, ei vor acorda o 
mare atenție îngrijirii și hrănirii ani
malelor în cele mai bune condiții, 
recoltării și depozitării furajelor, 
pentru realizarea și depășirea efecti
velor de animale și a producțiilor 
planificate.

Chibzuind asupra posibilităților de 
care dispun, cooperativele agricole de 
producție, țăranii cooperatori din 
județul nostru au hotărît să valori
fice în acest an la fondul centralizat 
al statului, peste prevederile planu
lui 647 tone carne și peste 4 300 hl 
lapte.

Ceasurile
Șl... 
ceasul rău

Vitrina magazinului „Bijute
ria" din Baia Mare era ea însăși 
o bijuterie. într-o dimineață însă 
vînzătorii au găsit-o spartă. In
ventarul făcut imediat indica 
lipsa a 46 de ceasuri în valoare 
de peste 30 000 lei. Au început 
imediat cercetările de rigoare. 
Autorul spargerii — nicăieri. Dă
duse lovitura într-un... ceas bun. 
După două zile, exact la aceeași 
oră, se comitea o spargere simi
lară la sediul sucursalei județene 
a băncii naționale. De data asta 
însă, oeasul rău. Vasile Kosz, in 
vîrstă de 21 de ani, din Baia 
Mare, str. Barbu Delavrancea nr. 
19. n-a mai putut scăpa. Nu de 
mult, în urma unor grave aba
teri de la disciplina școlară, el 
a fost eliminat din cadrul Cen
trului școlar pentru personal 
tehnic în construcții din Baia 
Mare. Acum a fost deferit justi
ției și își așteaptă pedeapsa. Nu 
aduce anul ce aduc... ceasurile !

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Printre serviciile cele 
mai utile, prin rapiditatea 
lor, pe care organele 
P.T.T.R. le prestează pen
tru cetățeni se numără și 
serviciul telegrafic. Asupra 
avantajelor acestui mijloc 
modern, din ce în ce mai 
solicitat, de comunicare 
între oameni e de prisos, 
credem, să insistăm. Este 
concludent faptul că. în 
numai 24 de ore. la telegra
ful Central din București se 
recepționează și se trans
mit, în medie, 27 000 de 
mesaje telegrafice dintre 
cele mai diferite. Aceasta, 
într-o zi obișnuită, pentru 
că în zilele festive numă
rul telegramelor depășește 
70 000 în 24 de orc. Spre 
deosebire de celelalte ser
vicii prestate de P.T.T., 
trimiterile telegrafice — te
legrame, mandate telegra
fice ș.a.m.d. — poartă, prin 
însăși definiția lor, ampren
ta urgenței și reclamă, 
după cum e de înțeles, 
din partea lucrătorilor peș- 
tei, maximum de operativi
tate și atenție. Și ei răs
pund, evident, acestor im
perative în majoritatea co- 
virsitoare a cazurilor.

Se întimplă insă, după 
cum ne-o dovedesc unele 
scrisori care se primesc la 
redacție, ca in activitatea 
acestui sector să se înre
gistreze și cazuri de negli
jență, manifestate prin în- 
tirzierea predării către des
tinatari a mesajelor și 

mandatelor telegrafice, 
transmiterea eronată a con
ținutului lor sau chiar ne- 
predarea deloc a telegrame
lor prezentate. Să exempli
ficăm :

Constantin Nicuțu din co
muna Căzănești-Ialomița 
n-a intrat în posesia sumei 
de bani ce i-a fost remisă 
telegrafic din Rimnicu Să
rat nici după o lună și ju
mătate de la depunerea, de 
către expeditor, a banilor 
la poștă.

Nu de puține ori, astfel 
de întârzieri sînt provoca
te de transmiterea sau 
recepționarea pe rețeaua 
telegrafică a conținutului 
eronat al mesajelor prezen
tate, cu deosebire a adrese
lor destinatarilor, ceea ce 
face cu neputință identifi
carea lor și predarea la 
termen a telegramelor sau 
a mandatelor telegrafice. 
La oficiul P.T.T.R. Bucu
rești 24 a fost prezentată 
recent o telegramă prin 
care Grigore Colăcel din 
comuna Asău-Bacău era 
încunoștințat de îmbolnă
virea gravă a fiului său. 
elev la o școală din Capi
tală. Era, fără doar și poa
te, un mesaj cu un conți
nut deosebit, căruia lucră
torii telegrafici ar fi tre
buit să-i acorde o atenție 
sporită. Lucru care nu s-a 
întîmplat însă. Din cauza 
neatenției la recepționarea 
telegramei, lucrătoarea de 
serviciu de la telegraful 

Bacău a schimbat prenu
mele destinatarului din Gri
gore în Gheorghe, greșea
lă care a împiedicat pre
darea la timp a telegramei, 
aducînd destinatarului pre
judicii ireparabile.

Mutilarea, din cauza lip— 

REBUTURI TELEGRAFICE
Cînd „VENIM SÎMBĂTĂ SEARA!" 

se transformă în „VENIȚI SlMBĂTĂ SEARA!"

sei de atenție, a textului 
unor telegrame prezentate 
de cetățeni provoacă în
curcături greu de închipuit, 
punind oamenii pe drumuri 
sau lipsindu-i de posibilita
tea de a-și vedea realizat 
scopul care a stat la baza 
transmiterii mesajului tele
grafic. Iată citeva cazuri : 
Un cetățean din București 

a adresat părinților săi din 
provincie următoarea te
legramă : „Venim sîmbătă 
seara". La destinatari tex
tul telegramei a ajuns însă 
completat pe dos : „Veniți 
sîmbătă seara". Ce a 
urmat după transmiterea și 

primirea acestui mesaj te
legrafic eronat e lesne de 
închipuit : fiecare s-a con
format textului telegramei 
— expeditorul s-a deplasat 
la părinții săi — așa cum îi 
anunțase — iar aceștia au 
venit la el, la București — 
așa cum fuseseră încunoș- 
tințați. Un alt expeditor 
din București și-a anunțat 

telegrafic mama, și ea din 
provincie, să-i telefoneze 
neapărat, în ziua de 10 iu
nie, ora 20, la nr. 11.69.46, 
pentru comunicări urgente. 
Destinatara a fost încunoș- 
tințată — insă, prin conți
nutul telegramei, să dea 

telefon la nr. 11.60.46 (sic !). 
O simplă greșeală de cifră 
care a condus la imposibi
litatea stabilirii legăturii 
între cele două persoane in
teresate.

Nu încape nici o îndoială 
că. in astfel de ca
zuri. în loc să-i facă cetă
țeanului un serviciu — 
pentru care el a achitat 

anticipat taxele legale — 
poșta, prin serviciul său 
telegrafic îi face un de- 
serviciu, adueîndu-i preju
dicii mai mici sau mai 
mari. Alteori, consecințele 
neglijenței în serviciul te
legrafic îmbracă forme gra
ve. Printr-o telegramă cu 
mențiunea fulger — trimi
tere care solicită maximum 
de operativitate în preda
rea ei — Victor Roncea 
din Petroșani a fost anun
țat, de către sora sa din 
comuna Tg. Logrești—Gorj, 
asupra decesului unei rude 
apropiate. Destinatarul nu 
a primit însă această tele
gramă (n-a primit-o de
loc!), fiind împiedicat de 
a-și conduce pe ultimul 
drum ruda. „Telegrama s-a 
pierdut pe traseu — moti
vează organele P.T.T. Vom 
restitui expeditorului suma 
de bani achitată". Cazul 
nu poate să nu stîrnească 
uimire. Cetățeanul se adre
sează cu încredere servi
ciului telegrafic, iar aces
ta ii nesocotește interese
le. cortSolîndu-1, după 
aceea, pentru acoperirea 
prejudiciului adus, cu... res
tituirea banilor achitați 
poștei. Dar prejudiciul mo
ral adus prin neefec- 
tuarea serviciului res
pectiv. cum poate fi oare 
reparat ? A greși este o- 
menește, dar depinde de 
greșeală ! Pentru că una 
este cînd nu se predă des

tinatarului o telegramă de 
felicitare, să zicem — deși 
nici acest lucru nu este de 
admis — și alta, atunci 
ci nd nu se predă un mesaj 
telegrafic prin care este a- 
nunțat asupra unui fapt 
deosebit, cum este cel de 
mai sus. Din păcate cazu
rile de pierdere a telegra
melor nu sînt rare.

— De ce se pierd uncie 
telegrame, cum este cu pu
tință să se piardă ? — am 
întrebat-o pe tov. ing. Lau
ra Rădulescu, șefa servi
ciului de exploatare tele
grafică a municipiului 
București.

— Telegraful central din 
București — care îndepli
nește și oficiul de tranzit — 
prelucrează zilnic (adică 
recepționează și transmite) 
mii și chiar zeci de mii de 
telegrame — ni s-a răs
puns. Nu am izbutit însă 
să instituim un control se
ver asupra intrărilor și ie
șirilor. a telegramelor re
cepționate și a celor re
transmise (prin tranzit) ; 
se întimplă ca, din cauza 
neglijentei unor salariați ai 
noștri, unele telegrame să 
rărnînă net.ransmise oficii
lor de destinație — deci 
nepredate destinatarilor — 
și acestea sînt socotite pier
dute. Depistarea acestora 
se face numai după recla
marea lor de către cei în 
cauză, cînd se descoperă, 
de fapt neglijența. Alte po

sibilități de control nu ■- 
vem încă.

Așadar, din cele aflate 
la telegraful central, .re
zultă că, în condițiile ac
tuale, pierderea unor tele
grame — evident a unui 
număr infim, din cite se 
primesc — este inevitabilă, 
lucru cu care, trebuie subli
niat. nu poate fi nimeni 
de acord. Instituirea unei 
evidențe clare a telegrame
lor și a unui control ri
guros care să asigure pre
darea fiecăreia dintre ele 
sînt cerințe care, credem, 
nu mai trebuie demonstrate.

De predarea cu întirzie- 
re sau de nepredarea u- 
nor mesaje telegrafice se 
fac vinovate uneori și or
ganele poștale propriu-zise 
— oticianții poștali, dirigin- 
ții de agenții și oficii, facto
rii poștali distribuitori. A- 
cest lucru impune, cu atît 
mai mult, din partea Minis
terului Poștelor și Teleco
municațiilor, luarea, pe toa- 
t" verigile, a unor măsuri 
eficiente, menite să elimine 
situații de genul celor sem
nalate mai sus, să asigure o 
deservire civilizată a cetă
țenilor. Este nu numai un 
deziderat, ci o necesitate 
stringentă, in interesul co
mun al acestei instituții cu 
vechi tradiții și al cetățe
nilor înșiși.

Alexandru STROE '
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în planuri-ECONOMII 
în practică-R I S I P Ă

DE METAL
Utilizarea rațională, cu un înalt 

spirit gospodăresc a metalului con
stituie un obiectiv economic major 
pentru unitățile industriale. Pe de o 
parte, deoarece avem de-a face cu o 
materie primă deosebit de necesară 
în economie. Pe de altă parte, întru- 
cit diminuarea consecventă a consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale constituie o principală mo
dalitate de reducție a cheltuielilor 
materiale de producție, de amplifica
re a beneficiilor și, prin urmare, a e- 
ficienței producției. Mai este, însă, 
vorba de ceva. Balanțele de metal pe 
anul 1970, sensibil echilibrate, s-au e-r 
laborat luîndu-se în calcul reducerea 
normelor de consum preconizată de 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969. In acest caz, orice depășiri ale 
consumurilor prevăzute de metal pun 
întreprinderile în care s-au consem
nat asemenea fenomene în situația 
gravă de a nu-și realiza, din lipsă de 
materie primă, planul de producție 
ori de a depăși considerabil prețul de 
cost.

Iată, așadar, suficiente argumente 
pentru a determina în unitățile in
dustriale, acum mal mult ca orieînd, 
o intensificare a eforturilor, a căută
rilor novatoare ale cadrelor tehnice și 
economice pentru economisirea meta
lului. Evident, o primă direcție de ac
țiune în acest sens se îndreaptă spre 
munca de concepție, spre realizarea 
unor produse mai ușoare, dar avînd 
performanțe tehnice și funcționale 
superioare, sau, în cel mai rău caz, 
aceiași parametri de lucru. Aspecte 
demne de menționat în acest sens 
am reținut la Uzina mecanică din Ti
mișoara, unde — ca și la uzina 
„Strungul* din Arad — am căutat să 
desprindem cîteva concluzii esențiale 
ale problemei folosirii judicioasa 
metalului.

La întreprindere* 
preconizat ** 
ans»- ' • , -

pectării normelor de consum specific 
de metal sub un unghi general, lucru
rile stau total nesatisfăcător în am
bele uzine. In 5 luni de zile, consu
mul de metal calculat pe baza noilor 
norme a fost depășit, în ansamblu, la 
Uzina mecanică Timișoara cu 39 tone. 
La uzina „Strungul" din Arad ne-am 
putut nota numai depășirea aferentă 
primului trimestru — de 8,5 tone.

In ambele uzine există planuri con
crete de acțiune menite să asigure în
cadrarea în noile norme de consum 
de metal. De ce nu sînt respectate 
aceste planuri ? Iată cîteva explicații. 
La uzina „Strungul" din Arad, prin 
folosirea efectivă în producție a ca
petelor de bare, s-a stabilit prin pla
nul de măsuri economisirea, în 1970, 
a circa 100 tone de laminate. In pa
ralel s-au fixat normative precise 
pentru utilizarea în fabricația diferi
telor piese a acestor capete de bare și 
numai pe această cale s-au economi
sit pînă acum 50 tone metal. Am a- 
rătat, de asemenea, ce economii im
portante de oțeluri aduce la Uzina 
mecanică Timișoara acțiunea de re
proiectare — parte componentă, fireș
te, a programului dinainte elaborat 
pentru folosirea rațională a metalu
lui. Ce folos însă că ceea ce se strîn- 
ge cu o mînă, cum se spune, se risi
pește cu alta. La unitatea timișorea
nă, bunăoară, rebuturile au crescut 
sensibil în primele cinci luni din acest 
an față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut ; ele reprezintă acum în 
jur de 0,3 Ia sută din valoarea totală 
a producției, în comparație cu 0,23 
la sută în anul 1969.

Dar iată și o nro-
ximativ 2 ' >se-
l<v ne-

. 5
Și ]a 
?i

fi
^.taurilor

_ lorță, toate la 
_voare cu circa 0;3 tone.

^urcătoarele de 3 tone forță au 
și ele reproiectate și modernizate, 

greutatea lor fiind ușurată de „balas
tul" a circa 0,3 tone metal. în prima 
jumătate a anului, prin reproiectarea și 
modernizarea constructivă a produse
lor, s-au economisit la Uzina mecani
că Timișoara 200 tone metal, cantitate 
din care se pot fabrica 45 motoîncăr- 
cătoare de 3 tone forță sau 10 poduri 
rulante de 5—35 tone forță.

Se poate spune că, astfel, serviciul 
de concepție al unității constructoare 
de mașini din Timișoara își aduce con
tribuția sa în acțiunea de economisire 
a metalului. Nu aceeași apreciere o 
putem face însă în ce privește acti
vitatea de reproiectare și moderniza
re a produselor la uzina „Strungul" 
din Arad. Ne gîndim, în special, la 
faptul că prin acțiunea de reproiecta
re, care a. cuprins doar 7 repere, se 
vor economisi anual aici... 8,2 tone 
metal. Puțin, extrem de puțin dacă 
avem în vedere sutele de tone de o- 
țeluri ce se consumă lunar în această 
uzină. De altfel, privind situația res

-uiuri- 
. consumurilor 

^u. Să urmărim și o 
_~<Hie. La uzina „Strungul" 

.. «rad, este prevăzut ca o econo
mie de aproape 334 tone metal să 
fie obținută prin extinderea folosirii 
înlocuitorilor. Știam însă că această 
problemă este de mult în discuție și 
că, datorită unor neajunsuri în indus
tria maselor plastice, rezolvarea el 
trenează. Cît s-a economisit pînă a- 
cum, la jumătatea anului, prin între
buințarea în producție a înlocuitori
lor ? — l-am întrebat pe inginerul-șef 
adjunct pentru problemele de concep
ție al uzinei „Strungul", tov. Petre 
Volintiru.

— Nici un gram de metal, a fost 
răspunsul.

— Bine, dar producția în uzina 
dumneavoastră, economia națională 
contează pe cele 334 tone de metal...

— E adevărat, dar poate că o să le 
obținem din alte acțiuni...

Semnificația răspunsului este eviden
tă. Intr-un plan cert au fost trecute 
măsuri fictive, teoretice, așa ca să fie. 
Lucru nefiresc, dacă ținem seama de 
faptul că în construcția de mașini-u- 
nelte există însemnate posibiități de 
introducere a înlocuitorilor de metal.

Este timpul, deci, ca în această uzi
nă să se treacă de urgență la inițierea 
unor studii, a unor experimentări 
concrete privitoare la utilizarea mase
lor plastice, a altor materiale în locul 
metalului. Aceasta este important nu 
numai din punctul de vedere al îm
bunătățirii funcționalității produselor, 
ci și pentru că numai astfel se vor 
obține economii importante de oțe
luri.

Este drept că există șî alte motive, 
fără vreo legătură cu munca de con
cepție și organizarea producției din 
cele două uzine constructoare de ma
șini care determină un exagerat con
sum de metal. După cum ne spunea 
inginerul șef adjunct pentru proble
mele de concepție al uzinei arădene, 
este vorba, in primul rind, de faptul 
că industria siderurgică nu livrează 
toate laminatele standardizate. Con
secințele acestei situații sînt evidente. 
La uzina „Strungul", întrucît Combi
natul siderurgic Hunedoara nu poate 
asigura laminate cu diametrul de 95 
mm, necesare unor roți dințate, livrînd 
în schimb altele cu diametrul de 100 
mm, este transformat în șpan 0,25 kg 
metal bun la fiecare roată dințată 
strunjită. Și se strunjesc mii de ase
menea roți. O altă doleanță a celor 
de la uzina arădană se referă la ca
litatea materialelor. Datorită unei la
minări necorespunzătoare, unele ma
teriale primite de la Reșița, Hune
doara și Galați au fisuri ascunse, care 
apar vizibil abia după prelucrarea 
lor.

— Pentru noi — ne spune și tov. 
Gheorghe Ioniță, inginer șef adjunct 
pentru problemele de concepție la U- 
zina mecanică Timișoara — are o 
mare importanță extinderea în fabri
cația Combinatului siderurgic Hune
doara a dimensiunilor de oțeluri ro
tunde de la diametrul de 180 mm în 
sus. Aceasta ne-ar ajuta să fabricăm 
elementele de corpuri de revoluție din 
bare rotunde și nu din bare pătrate. 
Este de dorit, totodată, ca la
minarea tablelor să nu mal fie 
făcută la dimensiuni cu adausuri 
pozitive, pentru că, în acest caz, creș
te greutatea podurilor, autoclavelor, 
cazanelor, macaralelor peste niveluri
le precizate expres în documentațiile 
de execuție. De asemenea, este im
portant pentru noi ca unitățile side
rurgice din Hunedoara, Galați și Re
șița să ne livreze laminatele la di
mensiuni fixe și multiple, nu cum o 
fac acum, la voia întîmplării.

Concluziile investigațiilor noastre 
sînt evidente. In cele două unități 
constructoare de mașini, acțiunea de 
economisire a metalului nu se ridică 
la nivelul cerut și absolut necesar. 
Sînt obligatorii, deci, intervenții con
crete pentru a mări economia de me
tal obținută prin reproiectare — în 
special la uzina „Strungul" — pentru 
micșorarea rebuturilor și eliminarea 
altor deficiențe interne în procesul de 
producții. Un sprijin important se cu
vine a fi primit și din partea indus
triei siderurgice. Trebuie clar înțeles 
de către orice întreprindere că eco
nomia națională are nevoie să fie 
puse în valoare toate posibilitățile, in
diferent de ce natură ar fi ele, de în
trebuințare rațională, economică a 
acestei materii prime prețioase care 
este metalul.

Dan POPESCU

La uzina da sirmâ 

și produse din sîrmâ 

Buzău:

Creșterea 
producției in 

pas cu cerințele 
calității înalte
Uzina de sîrmă și produse de 

sirmă Buzău este o unitate mo
dernă a industriei noastre side
rurgice. Colectivul el se eviden
țiază prin obținerea unei produc
tivități a muncii ridicate, reali
zarea produselor la un înalt ni
vel calitativ, prin grijă și preocu
pare pentru continua diversifica
re a sortimentelor fabricate. O în
semnată parte din producție este 
destinată exportului. Noua fa
brică de electrozi de aici asi
gură peste 50 la sută din pro
ducția de electrozi a țării, fiind 
de acum utilizați pe multe șan
tiere : noul pod de la Vadul 
Oii, hidrocentralele de la Por
țile de Fier, Lotru, termocen
trala de la Deva. Sudorii și spe
cialiștii din țară și din străină
tate au cuvinte de laudă pentru 
calitatea electrozilor produși la 
Buzău. In următorii ani, uzina 
va cunoaște o nouă dezvoltare, 
diversificîndu-se continuu gama 
sortimentelor fabricate.

In fotografie : La Uzina de 
sîrmă și produse de sîrmă Bu
zău se montează noi instalații 
care să contribuie la mărirea 
producției, creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea 
calității produselor livrate.

(Foto : S. Cristian)

CONTRASTE

® Cu desaga după

nutreț
La recomandarea di

recției agricole jude
țene Gorj, în coopera
tiva agricolă Bărbă
tești a fost înființată o 
ingrășătorie de porci. 
Se preconiza un venit 
net de cîteva sute de 
mii de lei. Datorită 
lipsei de furaje sem
nalată încă din pri
măvară, unitatea nu 
poate să livreze porcii 
contractați nici peste 
două luni. Ing. Nicolae 
Tănăsescu, președinte
le cooperativei, a cal
culat că pentru fie
care kg de carne sînt 
necesare circa 4 kg de 
concentrate. Numai că 
furajele existente nu 
ajung nici pentru o zi. 
Animalele trăiesc de 
azi pe mîine cu ceea

ce adue căruțele por
nite după furaje din 
alte unități. Această 
lipsă are o explicație : 
cooperativa nu dispu
ne decit de 120 ha cu 
porumb. Oare ce fel 
de calcule a făcut di
recția agricolă jude
țeană în momentul în 
care a recomandat în
ființarea acestei ingră- 
șătorii ? Este posibil 
să dezvolți o mare 
crescătorie umblînd 
cu desaga după nu
treț ? Ar fi cît se poa
te de utilă analizarea 
și mal ales rezolvarea 
situației create. Cît 
mai repede și cu cît 
mai multă răspundere. 
Altfel cîștigul scontat 
se transformă in 
gubă.

® Record lipsit

B H 8 B
(Urmare din pag. I)

METODE MODERNE
ÎN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
Trustul de construcții din 

Timișoara are de executat 
în acest an, în județele Ti
miș și Mehedinți, peste 
3 000 de apartamente. în 
vederea asigurării unui 
ritm intens de lucru, pe 
toate șantierele au fost 
luate măsuri pentru apli
carea unor procedee tehno
logice moderne. Ca urmare, 
85 la sută din numărul to
tal al apartamentelor ce 
urmează a fi înălțate, vor 
fi realizate din panouri 
mari, prin glisare, cu aju
torul cofrajelor tip tunel 
sau al cofrajelor metalice 
plane. Numai prin folosi
rea panourilor mari, bună
oară, se realizează o redu
cere a necesarului de ma
noperă total de circa 25 la 
sută față de execuția clă
dirilor din zidărie portantă 
și planșee prefabricate. 
Totodată, consumul de ma
terial lemnos scade cu circa 
o pătrime. In efortul pe 
care îl fac pentru ridicarea 
gradului de industrializare

a construcției de locuințe, 
specialiștii timișoreni au 
trecut de curînd la un nou 
procedeu tehnologic și a- 
nume la finisarea panouri
lor de fațadă direct în 
poligonul de prefabricate. 
Potrivit aprecierii specia
liștilor, finisarea panouri
lor exterioare cu terasit în 
poligon costă cu 7 la sută 
mai puțin în prețuri com
parabile decît pe șantier 
și, în plus, se realizează o 
economie anuală de aproa
pe 1 000 mc dulapi da 
schelă. Totodată, se asigură 
și o mai bună utilizare a 
forței de muncă, în special 
a zidarilor care vor fi folo
siți la lucrările de interior. 
Tot în poligonul de prefa
bricate se vor realiza par
doselile calde și pardoselile 
reci, care apoi vor fi mon
tate în bucătării, balcoane 
și logii. Primul dintre 
blocurile realizate cu fa
țade finisate direct în po
ligon și anume blocul B 39

din Calea Sagului se află 
deja la nivelul trei. „Rit
mul de montaj atins pînă 
acum ne îndreptățește să a- 
firmăm că prin utilizarea 
panourilor exterioare gata 
finisate durata de execuție 
a unui bloc cu cinci nivele 
se scurtează în medie cu 
10 zile" — ne-a spus ing. 
Gheorghe Ciulea, directo
rul general al Trustului de 
construcții Timișoara.

In încheiere, a subliniat 
interlocutorul, Trustul de 
construcții din Timișoara 
are asigurată baza de pro
ducție pentru executarea 
panourilor mari prefabri
cate într-un poligon a că
rui capacitate a fost ex
tinsă recent prin darea în 
folosință a unei noi hale a- 
coperite, ceea ce permite 
desfășurarea activității în 
tot cursul anului. Aceasta 
ne dă posibilitatea să rea
lizăm zilnic panouri mari 
prefabricate, pentru un nu
măr de 10 apartamente.

I. CEZAR

Unul din aspectele 
negative din activita
tea economico-finan- 
ciară a Uzinei de au
tocamioane Brașov îl 
constituie 
Ceea ce 
dreptul 
faptul că 
tocmesc 
planuri de acțiune re
butul continuă să 
crească în loc să sca
dă. Așa. de exemplu, 
în primele cinci luni 
ale anului, volumul re
buturilor a sporit cu 
21 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut, irosindu-se 
pe această cale, 
plus, o cantitate 
275 tone metal, 
secția de axe și 
nioane, rebutul 
crescut de la 10,36 la 
sută, cît a fost anul 
trecut, la 11,35 la sută 
în acest an, în condi
țiile unui volum de 
producție mai mie 
față de anul trecut, iar 
la turnătoria de oțel

rebutul. 
pare de-a 

curios este 
deși se în- 
încontinuu

în 
de 
La 
pi- 

a

proporția rebuturi 
atins 7,81 la șuti 
volumul producții 
mai de neînțeles 
pare acest fenom 
noua turnătorie 
fontă ; deși ac 
este echipată cu 
mai perfecționate 
laje, volumul re 
rilor depășește a 
la sută. Pe n 
„recordul" rebu 
îl deține bucșa 
drului, la care i 
pe 20 la sută di 
sele prelucrate 
runcă din cau: . 
fectelor calitati 
arborele motor, 
porția pieselor r 
este de 12,65 li 
Pe ansamblul 
valoarea rebt 
a reprezentat i 
mele cinci luni 
pe 12 milioane 
peste 2 milioa 
mai mult decît 
mele cinci lui 
anul trecut. 1. 
vărat record, 
lipsit de glorii
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nat și măsurile luate cu privire la ex
tinderea în ultimii ani a sferei de a- 
plicare a gestiunii economice proprii, 
prin trecerea organizării pe baza a- 
cestui principiu a unor sectoare im
portante, care în trecut funcționau 
pe bază de finanțare bugetară. De a- 
semenea, in ultimul timp, îmbunătă
țirea activității unităților economice 
a fost impulsionată și prin măsurile 
luate cu privire la perfecționarea co
merțului exterior.

In această situație, după cum este 
cunoscut, noul sistem de premiere 
care se aplică din anul 1970 a putut 
fi legat direct de beneficiu, de modul 
de realizare a acestuia, în cadrul nou
lui sistem beneficiul constituind, pe 
de o parte, parametrul în funcție de 
care se calculează fondul de premie
re, iar pe de altă parte, sursa din 
care se formează acest fond, ceea ce 
contribuie la stimularea unităților 
economice în creșterea eficienței ac
tivității lor.

Noile reglementări sporesc rolul e- 
conomie al beneficiului îndeosebi da
torită faptului că acesta devine o re
sursă importantă de autofinanțare a 
unităților economice, precum și de 
rambursare a creditelor bancare pe 
care ele le folosesc pină la consti
tuirea fondurilor proprii. Pentru a 
stimula centralele și întreprinderile 
să-și asume sarcini cît mai mobili
zatoare încă în procesul de planifi
care, astfel încît să se poată cu
noaște dinainte resursele financiare 
pe care pot conta unitățile economice 
și întreaga economie națională, noile 
reglementări prevăd că numai bene
ficiile planificate pot fi folosite în 
asemenea scopuri. Din beneficiile ob
ținute peste plan nu se pot aloca de
cît sume în vederea rambursării cre
ditelor pentru lucrări de mică meca
nizare și suplimentării fondurilor de 
premiere, diferența vărsîndu-se la 
buget.

Folosirea unei părți însemnate a 
beneficiilor ca resurse de autofinan
țare nu diminuează însă, nicidecum, 
rolul și importanta lor ca sursă de 
venituri bugetare. în condițiile eta
pei actuale, bugetului de stat îi revin 
sarcini deosebite pentru asigurarea 
finanțării amplului program de in
vestiții stabilit de partid, precum și 
a acțiunilor social-culturale. De a- 
ceea, o parte însemnată din benefi
cii ia și va lua și in viitor calea bu

getului pentru a fi redistribuită In 
vederea realizării obiectivelor și ac
țiunilor prevăzute în planul de stat 

în anul 1970. la dispoziția unități
lor economice rămîn în medie pe 
țară 35 la sută din beneficiile plani
ficate, respectiv cu 14 miliarde lei 
mai mult decît în condițiile regle
mentărilor anterioare, iar bugetului 
de stat îi revin circa 65 la sută (față 
de circa 90 la sută în trecut). Partea 
care rămine la indemina . unităților 
economice se repartizează pe desti
nații după cum urmează : pentru 
constituirea fondurilor de premiere, 
pentru rambursarea creditelor de 
mică mecanizare și a creditelor pri
vind finanțarea investițiilor centrali
zate, pentru rambursarea creditelor

punderea factorilor care participă la 
conducerea, organizarea și desfășu
rarea proceselor economice, în cazul 
neîndeplinirii beneficiilor planifi
cate. în asemenea situații, interesele 
statului primează, astfel încît vărsă- 
mintele planificate la buget se vor 
face cu prioritate. După îndeplinirea 
obligațiilor față de buget, se vor 
face prelevările pentru fondul de 
premiere, bineînțeles cu reducerile 
corespunzătoare, iar diferența se va 
repartiza proporțional pe destinații 
pentru rambursări de credite și pen
tru alocarea la centrală a sumelor 
cuvenite pentru investiții centrali
zate. Constituirea la centrală a fon
durilor pentru investiții necentraliza
te și a fondurilor de rezervă se va

tizare și vărsare a beneficiilor se 
îmbină cu o serie de alte pîrghii fi
nanciare. Prezența largă a creditului 
bancar — cu sistemul corespunzător 
de dobînzi — legarea rambursării 
creditelor de propriile rezultate 
financiare, constituirea ’ diferitelor 
fonduri la nivel de centrală, creșterea 
autonomiei în folosirea sumelor alo
cate pentru investiții necentralizate, 
constituirea fondurilor de rezervă cu 
ajutorul cărora să se poată interveni 
în caz de nevoie reprezintă elemente 
menite să întărească gestiunea eco
nomică proprie a unităților, să le 
lărgească mobilitatea de acțiune, dar 
totodată să le ridice gradul de răs
pundere pentru rezultatele obținute.

Trecerea în anul 1970 la creditarea

BENEFICIU
bancare privind creșterea mijloacelor 
circulante, pentru finanțarea unor in
vestiții centralizate, pentru executa
rea de investiții necentralizate pro
ductive și social-culturale, inclusiv 
construcții de locuințe și pentru con
stituirea fondurilor de rezervă la 
centrale. Apare, deci, limpede că 
modul de repartizare a beneficiilor 
asigură o îmbinare armonioasă între 
interesele statului, ale centralelor și 
întreprinderilor, precum și ale co
lectivelor de salariați.

Cotele din beneficii aferente fiecă
rei destinații diferă pe întreprinderi, 
centrale, ministere. în funcție de vo
lumul beneficiului și de nevoile uni
tăților economice. Totuși, noua regle
mentare prevede și anumite limite, 
minime sau maxime, pe destinații. 
De pildă, pentru a menține legătura 
bugetului cu flecare unitate econo
mică în parte și a asigura în felul 
acesta controlul asupra tuturor uni
tăților. s-a prevăzut ca vărsămtntul 
la buget să reprezinte cel puțin 10 
la sută din beneficiul planificat al 
fiecărei unități economice.

Modul în care este reglementată 
repartizarea efectivă a beneficiilor în 
funcție de realizări antrenează răs-

face numai în măsura asigurării inte
grale a vărsămintelor la buget și a 
alocărilor pentru celelalte destinații. 
In cazuri excepționale, cînd suma to
tală a beneficiului realizat va fi in
ferioară vărsămintului planificat la 
buget, se va vărsa întregul benefi
ciu. unitatea respectivă fiind supusă 
la penalizări pentru diferența nevăr
sată.

In legătură cu cele de mai sus, este 
necesar să arătăm că. deși pe ansam
blul economiei și in special în ramu
ra industriei s-au obținut rezultate 
importante în sporirea rentabilității 
și creșterea volumului de beneficii, 
există incă unități economice — în 
economia locală, industria alimenta
ră etc. — care nu Iși îndeplinesc pla
nul de beneficii, nu acționează cu 
toate mijloacele care le stau la în- 
demînă pentru obținerea unor rezul
tate financiare superioare. Este nece
sar ca unitățile respective, centra
lele. comitetele executive ale consi
liilor populare, ministerele economice 
în cauză să ia măsuri corespunză
toare pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă, pentru crearea condițiilor 
care să asigure realizarea planului 
de beneficii pe întregul an 1970.

Noul sistem de planificare, repare

unor investiții centralizate, rambur
sabile din beneficii, precum și cele
lalte reglementări în domeniul finan
țării investițiilor constituie măsuri 
menite să contribuie la o mai bună 
administrare a fondurilor materiale 
și bănești alocate, la creșterea efi
cienței economice a noilor capacități, 
la asigurarea punerii în funcțiune la 
termen și realizarea în timp cît mai 
scurt a parametrilor tehnici-econo- 
mici proiectați. Atingerea acestor o- 
biective se impune cu atit mai mult 
cu cît, deși situația s-a îmbunătățit 
simțitor, totuși, în primele cinci luni 
ale anului 1970, se mai constată ră- 
mîneri în urmă în executarea lucră
rilor de investiții, îndeosebi în in
dustria chimică, industria ușoară, 
industria materialelor de construcții, 
industria lemnului etc. Este deci ne
cesară o întărire a controlului în a- 
ceastă privință, folosirea deplină a 
instrumentelor care antrenează răs
punderea proiecta nților, constructo
rilor, furnizorilor de utilaje și bene
ficiarilor, sporirea preocupărilor uni
tăților economice atit pentru execu
tarea la timp a lucrărilor, cît și pen
tru realizarea ritmică a resurselor de 
finanțare.

In general, ansamblul noilor regle
mentări care lasă la dispoziția unită
ților economice fonduri importante 
pentru nevoi proprii și care, totodată, 
simplifică unele lucrări de planificare 
financiară — cum este cazul norma
tivului mijloacelor circulante — im
plică întărirea sprijinului acordat cen
tralelor și întreprinderilor de către 
ministerele economice și organele fi- 
nanciar-bancare. Totodată, se im
pune intensificarea controlului, ast
fel încît mobilitatea de acțiune acor
dată să nu dea loc la cazuri de folo
sire abuzivă a unor fonduri. în a- 
ceastă privință, un rol de deosebită 
importanță îl va avea aplicarea noilor 
reglementări cuprinse în proiectul de 
lege — supus în prezent dezbaterii 
publice — privind răspunderea 
conducerilor organizațiilor socialiste 
pentru gospodărirea fondurilor mate
riale și bănești, organizarea și func
ționarea controlului financiar. Mi
nisterele, celelalte organe centrale ale 
administrației de stat, consiliile 
populare, centralele, întreprinderile, 
toți salariații au datoria să se preo
cupe intens de folosirea cît mai judi
cioasă a fondurilor materiale și bă
nești, a forței de muncă, în vederea 
obținerii unei rentabilității și a unor 
beneficii cît mal mari.

Măsurile privind perfecționarea 
sistemului financiar și de credit au 
caracter experimental pentru anul 
1970, urmînd ca — în funcție de re
zultatele experimentării — să fie îm
bunătățite și definitivate. Este deose
bit de important ca ministerele, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare, unitățile economice, orga
nele financiar-bancare să facă, pe 
baza experienței acumulate, propu
neri de îmbunătățire, astfel încît 
noile reglementări să corespundă pe 
deplin necesităților etapei actuale, 
de dezvoltare a economiei naționale 
să constituie un puternic stimulent 
pentru înfăptuirea importantelor 
sarcini prevăzute pentru perioada 
1971—1975, cu privire la creșterea 
producției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îndeo
sebi a cheltuielilor materiale, ridica
rea calității și a gradului de competi
tivitate a produselor, sporirea pe a- 
ceastă bază a venitului național. In 
felul acesta, ansamblul de reglemen
tări la care ne-am referit va consti
tui un mecanism ce va contribui la 
impulsionarea dezvoltării noastre 
economice și sociale.

Abatorul de la Piatra 
Neamț a fost trans
format un timp în 
șantier. S-au construit 
aici mari spații de de
pozitare la rece, in
dispensabile unei ase
menea unități care a- 
provizionează cu carne 
un oraș mare ca cel 
de pe Valea Bistriței, 
precum și alte locali
tăți din jur. Ministe
rul Industriei Alimen
tare a aprobat aceste 
lucrări, desigur foarte 
necesare, înmînînd la 
7 mai 1969 abatorului 
din Piatra Neamț re
partiția nr. 48 162 pen
tru 16 răcitoare elec
trice de tip RAA 60-45, 
pe care trebuia să le 
construiască întreprin
derea „Tehnoutilaj" 
din Odorhei. S-a și în
cheiat contractul cu în
treprinderea furnizoa
re a utilajului frigo
rific, iar aici, în ora
șul de pe Bistrița, a- 
batorul a fost dat în 
primire de zidari, e- 
lectricieni, faianțari.

Dar dacă ml> 
zis da, iată < 
tate subord< 
pe nume Gr 
întreprinderi 
je și constn 
Capitală, t 
Piatra Nean 
prin care an 
anulează 
ministerială 
vrarea uti 
gorifice. F 
explicație, *__
măcar un cuvințel de 
scuză. Aici, la Piatra 
Neamț, s-au cheltuit 
mulți bani pentru a- 
menajarea spațiilor 
frigorifice, ale căror 
utilaje s-au „volati
lizat" printr-o simplă 
hîrtie. Abatorul din 
Piatra Neamț are nea
părată nevoie de ca
pacitățile frigorifice 
create cu prețul unor 
mari eforturi, nu de 
spații goale, neutiliza
bile, iar consiliul de 
administrație al gru
pului de întreprinderi 
amintit va trebui să 
revină asupra deciziei 
luate.

din minereu
anului 
nostru 

această 
că, din

• „Inovație"

suceveana: pavaj

în toamna 
trecut, ziarul 
consemna la 
rubrică faptul' 
lipsa de preocupare a 
întreprinderii de trans
porturi auto Suceava 
pentru etanșarea auto
basculantelor care 
transportă minereu de 
la Ostra la depozitul 
de încărcare din Fra
sin. pe drum se 
pierde foarte mult mi
nereu gata preparat. 
Atunci s-au promis tot 
felul 
tem 
nim 
stări 
rece 
este 
brăcînd forme ale ne
glijenței greu de ima
ginat. în primul rind, 
o bună parte dintre 
basculantele care efec
tuează acest transport 
continuă să fie defec-

de măsuri. Sîn- 
nevoiți să reve- 

asupra acestei 
de lucruri, deoa- 
rislpa de minereu 
și mai mare, îm-

te, neetanșe. Unii șo
feri au ajuns pină la 
a bascula minereul în 
plină stradă, așa cum 
s-a întâmplat de cu
rînd în zona comunei 
Stulpicani, atunci cînd 
autovehiculele se de
fectează. întrebat fiind 
de ce se tolerează o 
asemenea stare de lu
cruri, Gheorghe Gur
gui, șeful serviciului 
exploatare din cadrul 
întreprinderii de trans
porturi auto Suceava, 
ne-a răspuns că prin 
lege se admit și peri
sabilități. Așa o fi, dar 
care legiuitor vă dă 
dreptul — tovarăși din 
conducerea întreprin
derii sucevene — să 
depășiți această preve
dere cu 4—6 la sută, 
cînd de fapt aveți da
toria a o reduce și pe 
cea legală ?
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FANTEZIA, un personaj absent
din spectacolele in aer liber
înfruntînd capriciile unui anotimp 

pe care numai cu bunăvoință l-am 
putea numi vară, stagiunea estivală 
a ținut totuși să fie prezentă, ca și 
în alți ani, pe agenda culturală a o- 
rașelor țării. Să fie prezentă, dar nu 
numai atît. întreprinzînd această 
anchetă am avut satisfacția să con
statăm că în dreptul minusurilor sta
giunilor anterioare s-au adăugat fap
te demne de consemnat, că sugesti
ile și observațiile critice care, de obi
cei, însoțeau gongul inaugural al 
spectacolelor de vară pot fi acum în 
parte înlocuite cu aprecieri pozitive, 
că, în sfîrșit, este pe cale de a se în
țelege peste tot Importanța culturală 
a acestor reprezentații specifice, de 
sezon. Așadar, prima impresie asu
pra stagiunii estivale este favorabilă.

O confirmă cele dinții spectacole, o 
confirmă în primul rînd publicul. Și 
totuși, analiza detaliată a programe
lor stagiunii estivale în cîteva orașe 
ale țării scoate la iveală și aspecte asu
pra cărora dorim să ne oprim. Pre
cizăm : nu e vorba de amănunte or
ganizatorice, de „noduri în papură" 
cu o semnificație minoră, ci de-anu
mite principii care trebuie să guver
neze conceperea programului stagiu
nii și care continuă, din păcate, să 
fie ignorate.

Am repetat-o cu diverse prilejuri: 
stagiunea 
mai mult 
de teatru 
mal mult 
știu căror artiști mai mult sau mai 
puțin cunoscut!. Ea ar trebui să aibă 
trăsăturile unui program cultural 
complex, distractiv și educativ în a- 
celașl timp, unitar și reprezentativ 
pentru o anumită 
punct de vedere, 
prezintă evidente 
este vorba ?

în primul rînd. .... 
țiile de un tip mai deosebit, grandioa
se prin amploarea lor, care pornesc 
de la bine chibzuita premisă că natu
ra, construcțiile deja existente con
stituie cel mai reușit și expresiv ca
dru scenografic. Este bine că pe plan 
județean, marile sărbători ponulare, 
grefate pe bogate tradiții locale, au 
reintrat în drepturile lor. Este suficient 
să amintim, pentru a oferi doar cîte
va din numeroasele exemple, serbă
rile folclorice „Trandafir de Ia Mol
dova", „Sărbătoarea dacică", „Sărbă
toarea teiului", precum și numeroa-

sele duminici cultural-distractive de 
la Ciric, Repedea. Grădina Copou etc., 
toate în județul Iași ; „Sărbătoarea 
cununei" și „Nedeia munților" în ju
dețul Brașov ; trecerea în revistă a ' 
folclorului ' bănățean cu prilejul Zi
lelor folclorului timișan. Dar nu în
totdeauna intențiile bune își găsesc 
materializarea cea mai fericită. Exis
tă numeroase posibilități nefructifi
cate, deși, din nou, experiența pozi
tivă ar putea fi un bun sfetnic. Cu 
cîțiva ani în urmă Naționalul clu
jean prezentase în fața unui public 
de peste 10 000 de oameni, în gran
diosul amfiteatru natural al munților 
Apuseni, un emoționant spectacol cu 
„Procesul Horia“. Experiența a ră
mas singulară. Printre puținele insti-

sîntem la începutul lui iulie. La Ti
mișoara există promisiuni pentru un 
spectacol de sunet și lumină, dar 
abia pentru luna august. în. Bucu
rești experiențele de acest gen din 
vara trecută au fost date cu totul 
uitării. Nici la Sibiu, se pare, ex
periența de anul trecut nu va mai fl 
continuată.

Iată, deci, că In ansamblu verita
bila stagiune estivală, spectacolele cu 
adevărat caracteristice lunilor de ca
niculă sînt extrem de puține. Este 
direcția mai dificilă, dar cu cel mai 
larg ecou de public pe care teatrele 
ar trebui să se angajeze.

în al doilea rînd se cere discutată 
viziunea asupra spectacolelor tea-

ÎNSEMNĂRI PE AFIȘUL
STAGIUNII ESTIVALE

estivală reprezintă Infinit 
decît un oarecare spectacol 
mutat din sală in grădină, 
decît turneul fulger al nu

zonă. Din acest 
stagiunea estivală 
lacune. Despre ce
despre manifesta-

tuțiî artistice care perseverează In 
această direcție este teatrul „Al. Da- 
villa" din Pitești. După mai multe 
spectacole cu „Io. Mircea Voievod", 
prezentate anul trecut in incinta mă
năstirii Cozia, încă de la începutul 
actualei stagiuni estivale a și sus
ținut o premieră similară ; de aceas
tă dată este vorba de evocarea is
torică „Ecaterina Teodoroiu" în ca
drul natural al dealului Mateiaș de 
lîngă Cîmpulung. Următoarele săp- 
tămîm vor aduce Încă două noutăți : 
„Io, Mircea Voievod" în incinta ve
chii curți domnești din Curtea de 
Argeș și „Meșterul Manole" în tul
burătorul peisaj de la Ciunget, pen
tru muncitorii hidrocentralei de pe 
Lotru. Am insistat puțin asupra rea
lizărilor acestui teatru, deoarece ele 
infirmă teoriile acelor sceptici după 
care dificultățile unor asemenea mon
tări sînt nu atît de natură tehnică, 
bit... financiară. Și cite spectacole de 
acest gen nu s-ar mai putea organiza! 
Naționalul ieșean repetă o adaptare 
după Creangă a cărei scenă va fi 
bojdeuca din Țicău. în schimb pro
misiunile unui spectacol istoric în 
incinta unuia din monumentele la
șului nu au decît un vag contur, deși

„SUBIECT PEm
0 SCIIIir

Opera lui Cehov a 
inspirat cîteva memo
rabile creații ale cine
matografiei sovietice, 
între care „Doamna cu 
cățelul" a cucerit apre
cierile publicului și ale 
criticii din multe țări 
ale lumii.

Filmul „Subiect pen
tru o schiță" ne intro
duce, din nou, în uni
versul cehovian. Nu 
este o obișnuită trans
punere pentru ecran a 
unei scrieri anume. Ne 
aflăm în fața unui film 
impregnat de spiri
tul cehovian, un 
film care surprinde e- 
moționant, adeseori 
tulburător, identifica
rea omului cu opera 
sa, drama existenței a- 
cestui scriitor de geniu 
apropiat 
poporului

într-un : 
pentru o 
povestea, 
unei mari 
nite iubiri, 
scris de 
liughin folosește date 
biografice cunoscute și 
fragmente din cores
pondența dintre Cehov 
ți Lika Mizinova, pen
tru a evoca această'is
torie de dragoste care 
a marcat întreaga via
ță a autorului „Pescă
rușului". Premiera 
„Pescărușului", in 
toamna anului 1896 (cu 
răsunătoarea și ne
dreapta ei „cădere"), 
constituie de altminteri 
pivotul evocării cine
matografice. Bazat pe 
un scenariu generos, 
tu multiple și profunde 
semnificații, filmul are 
girul intuiției și al 
sensibilității regizoru
lui Serghei Iutkevici, 
constituindu-se ca o 
operă nu „biografică", 
ci în primul rînd u- 
mană, de o remarca
bilă originalitate artis
tică.

Iutkevici sparge ca
noanele proprii bio
grafiilor cinematogra
fice romanțate și se 
apropie de tema filmu
lui său cu căldură și cu 
o anume nostalgie, cu 
înțelegere, dar șl cu 
detașarea pe care ar
tistul de azi o are față 
de trecut. O nostalgie

de sufletul 
său.
fel, „Subiect 
schiță" este 
autentică, a 
și neîmpli- 

Scenariul 
Leonid Ma-

tv.
PROGRAMUL I

și o detașare care-și 
găsesc expresia și în 
plastica acestui film, 
în decorurile nu recon-' 
stituite, ci desenate în- 
tr-o grafică voit de- 
suet-naivă, amintind 
fotografiile de pe vre
muri. în acest cadru 
— în primul moment 
poate surprinzător — 
îl vedem pe Cehov, la 
începutul filmului, dis_ 
cutînd despre Lika, iar 
trenul cil care scriito-

ECRAN
rul pleacă în exilul 
său voluntar la Sahalin 
pare, și el, un tren de 
jucărie. Este o con
venție acceptată de 
public, deoarece — a- 
ducînd filmului un 
parfum aparte — aces
te elemente de fundal, 
pe care sînt proiectate 
detalii de ambianță 
pline de culoare. întă
resc, prin contrast, a- 
devărul și pregnanța 
conținutului uman. O- 
riginalitatea scenogra
fiei este corespunză
toare stilului modern 
al povestirii cine
matografice. Metafora 
poetică, prospețimea, 
spontaneitatea imaginii 
sînt subordonate și iz
butesc să cuprindă — 
cu forță realistă — 
viața, sentimentele, 
psihologia oamenilor, 
atmosfera unei epoci. 
Din înlănțuirea di
feritelor episoade, a 
rememorărilor, a mo- 
nologurilor interioare, 
filmul recompune ast
fel personalitatea lui 
Cehov, cu un relief 
și în același timp cu 
o delicatețe care dau 
nota caracteristică a- 
cestei realizări.

„Subiect pentru o 
schiță" este un film 
despre Cehov. El își 
extrage substanța din 
aparenta banalitate a 
cotidianului, proprfe 
operei cehoviene. Din 
cîteva notații, filmul e_ 
vocă peisajul uman al 
Rusiei de la sfîrșitul 
veacului trecut — sufi
cienta obtuză a nota
bilităților vremii (a

căror răceală ostilă Ce
hov a simțit-o atit de 
dureros), generozitatea 
și suferințele omului 
din popor, reflecțiile a- 
mare ale scriitorului- 
medic după perioada 
petrecută în insula Sa- 
halin ; o incursiune în 
universul operei și în 
intimitatea creației lui 
Cehov, surprinzînd as
pecte adine semnifica
tive. Și totul este spus 
fără nici o ostentație, 
în derularea filmului 
nu intervine nici un e- 
lement de neobișnuit, 
povestea de dragoste 
însăși e prezentată în 
această optică — dar 
cît de intens palpită 
viața în aproape fieca
re episod. Și cît de 
viu apare Cehov în a- 
cest „Subiect pentru o 
schiță !“

Filmul se sprijină, 
într-o măsură hotărî- 
toare, pe talentul și 
naturalețea interpretu
lui principal, Nikolai 
Grinko. Actorul domi
nă întreaga distribuție, 
în care personalități de 
prestigiu ale scenei și 
ecranului sovietic, pre
cum și Marina Vlady, 
în rolul Likăi, au, fie
care, creații excelente. 
Grinko își trăiește, cli
pă de clipă, persona
jul ; in întruchiparea 
sa Cehov apare așa 
cum ni-1 imaginam din 
lecturi — modest, cu o 
tristețe disimulată de 
o ironie amară, gene
ros și mai cu seamă 
mistuit de pasiunea 
pentru scris. de fapt 
pasiune pentru oameni 
și pentru adevăr.

Există multă amă
răciune îij acest film, 
există și multă poezie, 
și multă frumusețe u- 
mană. și un anume u- 
mor. Există și condi
ția tragică a artistului 
care și-a depășit epo
ca. și sentimentul re
confortant al încrederii 
în mai bine. Există — 
în pofida unor lun
gimi — o 'pledoarie 
densă pentru fidelitate 
față de tine însuți, un 
elogiu adus crezului 
artistic autentic. Un 
film care merită să 
fie văzut.

D. COSTIN

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. Din via
ța cultural-artistlcă a orașului 
Cluj. 18,00 Actualitatea în econo
mie. 18,20 Mult e dulce și fru
moasă. Emisiune de conf. dr. Sorin 
Stati • Intre jargon și limbaj de 
specialitate. Dialog cu medicul 
Arcadle Percek • Transpuneri sti
listice. Exerciții de Romulus Vul- 
pescu • Poșta emisiunii de acad. 
Alexandru Graur. 18.40 Cadran 
Internațional. 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Film 
serial : „Trei prieteni" — „Otravă 
la bursa neagră". 20,30 „Dana-64“

— reportaj T.V. de Horla Vasllonl 
realizat în portul nou Constanța. 
20,50 Poșta T.V. — Dialog cu tele
spectatorii susținut de Ion Buche- 
ru. 21,05 Din carnetul cu amintiri 
al „Cerbului de aur". Recitaluri 
susținute de : Ewa Demarczik 
(R. P. Polonă) și Nicoletta (Fran
ța). 22,00 Viața literară. 22,45 Tele- , 
jurnalul de noapte. 23,00 închide
rea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 Desene animate : ,,Fascina
ție" (Animafilm). 20,15 Concertul 
laureaților Concursului Internațio
nal „P. I. Ceaikovski" (Intervlziu- 
ne). Transmisie de la Moscova. 
21.00 Film pentru cinefili : „Oedlp 
rege". In rolurile principale : 
Franco Cittl, Silvana Magnano șl 
Alida Vali. Regia : Pier Paolo Pa
solini. Cuvînt înainte de Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga. 23,00 închide
rea emisiunii programului II.

trale obișnuite. Șl de această dată este 
bine că în vara lui 1970 teatrele pro
fesioniste 6înt prezente din plin cu 
spectacole în aer liber. La Ti
mișoara, Opera va prezenta pe 
scena Parcului de cultură operetele 
„Sînge vienez" și „Contesa Maritza", 
iar Teatrul „Matei Millo" va juca co
mediile „Căsătorie prin concurs" de 
Carlo Goldoni și „Nu așa, fetițo" de 
D. R. Ionescu. Cele două mari in
stituții profesioniste ale lașului. Tea
trul Național și Opera, vor fi pre
zente la teatrul de vară cu „Mo
mente de teatru românesc", alături 
de cunoscutele „Iorgu de la Sadagu- 
ra“ și „Muza de la Burdujeni", cu 
operetele „My fair lady", „Silvia", 
„Liliacul" etc. Și în Capitală teatrele 
și-au ales realizări notabile ale ulti
melor stagiuni, înscriindu-le în re
pertoriul estival, de la „Mandragora" 
la „Nic-nic", de la „Geamandura" la 
„Omul care a văzut moartea". Dar 
toate acestea sînt piese care au fost 
gîndite și concepute pentru sală. 
Scoaterea lor în grădinile de vară — 
oricît s-ar strădui organizatorii — se 
transformă la un moment dat intr-un 
act de rutină. Și dacă reproșăm ceva, 
este nu procedeul în sine — util in
tr-o anumită măsură — ci absoluti
zarea lui. în foarte puține localități 
din țară am intîlnit preocupări te
meinice ale teatrelor de a-și contura 
un repertoriu care, începind cu sce
nografia, cu costumele, și terminînd 
cu regia, să fie gindit pentru un anu
mit loc, în aer liber. încercări de 
acest fel au existat. Și cele mai mul
te încununate de succes. Să ne amin
tim, de pildă, excelentul spectacol cu 
„Alizuna", montat anul trecut de 
Teatrul din Sibiu în parcul „Sub 
arini", sau de interesantul „Richard 
III", din același oraș, care a cunos
cut două versiuni distincte : pentru 
sală și pentru aer liber. De aceea,

cu atît mai paradoxală ne apare po
ziția instituțiilor noastre artistice care 
preferă să nu facă această distinc
ție de repertoriu. Pe bună dreptate, 
constata lectorul universitar Cezar 
Apreotesei, președintele Comitetului 
municipal pentru cultură și artă Timi
șoara, că „instituțiile profesioniste de 
artă din Timișoara nu și-au prevă
zut în repertoriu spectacole adecvate 
stagiunii estivale, că, deși s-a atras 
atenția, pe baza experienței anului 
precedent, cu mult înaintea gongului 
inaugural al stagiunii asupra aces
tui lucru, nu s-a ținut seama de re
comandările făcute".

Pentru ca „ezitările" să ■ fie 
curmate, considerăm oportună inter
venția nemijlocită a Direcției teatre
lor din C.S.C.A. care să determine, o 
dată cu alegerea repertoriului urmă
toarei stagiuni, montarea unor spec
tacole speciale pentru scenele esti
vale.

în al treilea rînd este vorba despre 
structurarea unui profil complex și 
variat întregii stagiuni, așa cum s-a 
încercat și, in bună măsură, s-a 
reușit in județul Brașov. în ora
șul de la poalele Tîmpei, con
strucția medievală a Bastionului țe
sătorilor va găzdui în aceste săptă- 
mîni concerte de serenade, de arii 
din opere și operete susținute de 
Filarmonica din localitate, concerte 
ale formațiilor corale brașovene, con
certe de muzică de cameră in cadrul 
Festivalului național. în parcul mu
nicipiului vor avea loc recitaluri de 
poezie și concerte de fanfară, iar la 
Predeal — Festivalul de muzică și po
ezie „Glasul munților". în luna sep
tembrie (după părerea noastră totuși 
prea tirziu) in cetățile de la Prejmer, 
Rîșnov, Rupea. Făgăraș se vor orga
niza inedite spectacole ale formați
ilor locale de amatori. Dacă la a- 
cestea adăugăm serbările folclorice și 
turneele teatrale ale O.S.T.A. putem 
contura imaginea unei stagiuni diver
se, echilibrate. Dar cite alte județe 
ale tării se pot mîndri cu programe 
similare ? Din păcate, extrem de pu
ține, deși posibilități nevalorificate se 
găsesc oriunde.

Ne aflăm de acum în plină stagiu
ne estivală. Este dificil de aceea să 
așteptăm schimbări spectaculoase în 
repertoriu. îmbunătățirile de substan
ță vor trebui să aștepte lunile de 
vară ale anului următor. Aceasta nu 
înseamnă că, respectînd exigențele 
de calitate, nu se mai poate îmbo
găți „afișul estival" prin judicioase 
inițiative repertoriale. Progresele 
înregistrate față de stagiunea trecută 
ne dau dreptul să fim optimiști ; sta
giunea estivală se apropie din ce în 
ce mai mult de adevăratul ei profil. 
O primă dovadă este necesar să fieO primă dovadă este necesar să 
făcută chiar în actualul sezon.

Anchetâ realizatâ de
Radu CONSTANTINESCU 
Manolo CORCACI
Cezar IOANA
Nicolae MOCANU
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cinema
• Această femeie : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Dreptul de a te naște : FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, 
la grădină — 20,30, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, FEROVIAR
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Timp pentru a trăi : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Am intîlnit țigani fericiți : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14.
• Familia T()t : CAPITOL — 16,30; 
18,45.
• Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 21.
• Salariul groazei : SALA PALA
TULUI — 19,30 (seria de bilete 
2993), MELODIA — 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Vrăjitorul : DOINA — 11,30; 
13,45; 16.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20,30.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
TIMPURI NOI — 9—17 în conti
nuare.
• Program de documentare ro
mânești în premieră ; TIMPURI 
NOI — 19—21 în continuare.
• Străinii : REPUBLICA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, STADIONUL DINA
MO — 20,30, ARENELE ROMANE
— 20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Afurisitul de bunic : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
la grădină — 20,30.
• Marile vacanțe : LUMINA — 
9—16,15 în continuare ; 18,30; 20,45, 
GRADINA PROGRESUL PARC — 
20,15.
• Mînăstirea din Parma (ambele 
serii) : CINEMATECA (sala Union)
— bilete la casă — 9; 12,15.
• Aventurile Iul Huan : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
• Un om pentru eternitate : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Acțiunea „Vulturul** ; DACIA
— 8,45—20.30 în continuare.
• Dansînd Sirtaki ; BUCEGI — 
10: 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Warlock : UNIREA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• Operațiunea Lâontine s DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Așteaptă pînă se întunecă ; 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ghici cine vine la cină ? CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45.
• Un cuib de nobili : COTRO- 
CENI — 20.
• Urmărirea : PACEA — 15,30; 18;
20.30.
• Joc dublu în Serviciul Secret : 
LIRA — 15,30; 18, GRADINA LIRA
— 20,30.
• O șansă dlntr-o mie : CRÎN- 
GASI — 15,30; 18; 20,15.
• Ferestrele timpului s VOLGA 
16; 18.15; 20,30.
• Bănuiala : VIITORUL — 15,30;

• Adelheid : VIITORUL — 20,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 
20.
• Vînătorul de căprioare : MO
ȘILOR — 15,30; 18, la grădină —
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Cazul sergentului Grișa : POPU
LAR — 10.
• Explozie în munți : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Castelul condamnaților : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Stăpîn pe situație : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Al 8-lea : FLACARA — 15,30; 
18; 20,15.
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O operă profund

umanista
Poeta și prozatoarea maghiară 

Kaffka Margit, născută la 10 iunie 
1880, e unul din scriitorii de seamă 
ai literaturii maghiare moderne. Co
pilăria și primii ani de școală și i-a 
petrecut la Cărei și la Satu Mare. A 
cunoscut îndeaproape atmosfera oră
șelelor de provincie, realitățile dure 
ale monarhiei austro-ungare cu în
treg cortegiul de implicații sociale ale 
acestora. Prozatoarea a nutrit în tot 
timpul vieții un respect profund pen
tru oamenii simpli pe care i-a cu
noscut, pentru cei oprimați de cla
sele avute, a fost receptivă la via
ța acestora. După un debut ine
gal, tributar convențiilor unui 
conservatorism literar, dar în a- 
celași timp antlcipînd o nemulțu
mire față de a- 
ceste convenții, 
scriitoarea și-a 
găsit adevărata 
personalitate ar
tistică o dată cu 
mișcarea 
minată de revis
ta literară „Nyn- 
gat" care apărea 
la Budapesta, al 
cărei port-stin- 
dard a fost și 
poetul de geniu, 
Ady Endre. Deși 
această mișcare literară era eterocli- 
tă, ea se caracteriza unitar printr-un 
suflu puternic inovator, prin ruperea 
canoanelor unei literaturi pseudotra- 
diționaliste, conservatoriste, prin in
troducerea în literatură a realităților 
urbane, a condițiilor sociale și psihice 
ale comportamentului omului mo
dern de la începutul secolului 
nostru. La cei mai de seamă 
reprezentanți ai acestei mișcări, ten
dințele de înnoire literară au dus în 
mod firesc la ideea necesității înnoi
rii, transformării sociale. Kaffka Mar
git nu și-a cristalizat aceste tendințe 
pînă la radicalismul democratic și re
voluționar al unui Ady Endre, dar a 
simțit parcă instinctiv, și a aderat 
mai apoi conștient, Ia ideea misiunii 
sociale a literaturii, vădind în opera 
ei o fantezie creatoare receptivă la 
inovațiile modalităților de exprimare, 
o rară sensibilitate artistică.

întreaga ăi operă este străbătută de 
două mari filoane tematice, și anu
me, degradarea morală și decăderea 
socială a micii aristocrații scăpătate și 
condiția femeii la acest început de 
epocă. Departe de a fi „sufragetă" — 
mișcare caritativă feministă, care a 
fosf ironizată magistral în unele piese 
ale lui Bernard Shaw — condiția fe
meii, în viziunea autoarei, constituie 
un prilej de reflectare a însăși con
diției umane la începutul de seool. 
Elocventă în acest sens este nuvela 
Crăciunul negru în care, probînd o 
fină analiză a mutațiilor psihologice 
din conștiința personajelor, autoarea 
face să se degaje o viziune tragică 
a conformismului mic-burghez.

Celălalt filon tematic se poate 
ilustra prin exemplul nuvelei Mătușa 
Polixenia. Doamna bătrînă, deplîn- 
gînd traiul ei de odinioară, bunăsta-

deter-
90 DE ANI DE LA 

NAȘTEREA SCRIITOAREI 
KAFFKA MARGIT

Parte componentă a programului 
adoptat de partid pentru dezvoltarea 
și perfecționarea invățămîntului din 
țara noastră, școala generală de 10 
ani a debutat cu succes. O dovedesc 
și rezultatele, în general bune, cu 
care și-au încheiat acest an școlar 
cele 1 748 de clase a IX-a care au 
funcționat în orașele și satele țării.

Analiza situației la învățătură, a 
nivelului de pregătire a elevilor din 
clasele a IX-a permit — ca o primă 
concluzie — sublinierea faptului că 
elevii manifestă preocupare pentru 
studiu, insuccesele unora datorîn- 
du-se îndeosebi golurilor în cunoș
tințele dobindite in anii anteriori de 
școală. Totuși, chiar și experiența, 
evident limitată, a unui singur an 
de studiu pledează în favoarea întă
ririi caracterului practic-aplicativ al 
procesului de îrivățămînt la clasele 
terminale ale școlii de 10 ani, fără 
a se subaprecia asigurarea unui ba
gaj de cunoștințe de cultură gene
rală util

Evident, a da elevilor solide no
țiuni de cultură generală în școala 
de 10 ani înseamnă a ușura însuși
rea cunoștințelor tehnologice și prac
tice în școala profesională, a face 
posibilă învățarea unei meserii în- 
tr-un timp mai scurt. Se dovedește 
cît se poate de pozitiv faptul că pla
nul de învățămînt rezervă 32 la sută 
din totalul orelor pentru obiectele de 
cultură tehnică și practică, în cadrul 
cărora elevii iși consolidează deprin
derile de muncă din anii anteriori, 
insușindu-și noi elemente de pre
gătire tehnico-practică, în vederea 
orientării lor profesionale și a ușu
rării calificării lor ulterioare.

Orientarea dată de Ministerul In- 
vățămîntului de a se adapta practica 
elevilor din clasele a IX-a la pro
filul economic al localităților în care 
se află școlile, de a diferenția lucră
rile pentru băieți și fete, de a ma
nifesta cit mai multă elasticitate în 
organizarea acestei activități, a dat 
bune rezultate. Elevii claselor a IX-a 
au făcut practica în circa 80 de mese
rii (34,1 la sută in meserii din dome
niul industriei. 28 la sută in agri
cultură, 19 la sută in comerț-coope- 
rație și 18,9 la sută in ateliere- 
școală). Preocuparea conducerilor de 
școli și a inspectoratelor școlare de 
a găsi locuri de practică pentru toți 
elevii a stimulat apariția unor ini-

țiative cum ar fi : înființarea unor 
ateliere școlare în care elevii fac 
practică în meserii specifice localită
ții (de exemplu, Ia școli din comune 
situate în județele Alba, Hunedoara, 
Maramureș. Vrancea), organizarea 
unor ateliere interșcolare de menaj 
(în județul Caraș-Severin), prelua
rea de către școli a unor suprafețe 
de livadă de la I.A.S. pentru efec
tuarea lucrărilor de îngrijire și de 
recoltare a fructelor (în județele Iași 
și Vrancea), organizarea unor ferme 
agricole școlare (în județele Con-

personal didactic. Așa cum a reieșit 
din analiza activității unor școli ge
nerale în care au funcționat clase 
a IX-a, din dezbaterile cadrelor di
dactice interesate, concomitent cu e- 
xaminarea rezultatelor primului an 
de studiu este de dorit să se între
prindă acțiuni hotărîte pentru men
ținerea tuturor elevilor în clasa a 
X-a, pentru stabilirea judicioasă a 
localităților în care se vor înființa 
noi clase a IX-a ale școlii generale 
de 10 ani, pentru asigurarea condi
țiilor necesare funcționării acestor

folosește în prezent în unitățile agri
cole de stat ; la electrotehnică să se 
pună un accent mai mare pe cunoaș
terea mașinilor, utilajelor și mate
rialelor ce se folosesc în producție. 
Ținîndu-se seama de asemenea pro
puneri și altele similare credem că 
absolvenții clasei a X-a vor primi o 
pregătire care le va permite să se 
adapteze cu ușurință procesului de 
învățămînt din școala profesională cu 
o durată redusă. în același timp, îm
preună cu organele locale de stat vor 
trebui luate măsuri mai energice

REGIMUL PRACTICII
ÎN ȘCOALA DE 10 ANI

stanța, Ilfov, Teleorman) in cadrul 
cărora elevii pot să execute toate 
lucrările. în general, conducerile u- 
nitâților economice au acordat spri
jin școlilor în organizarea și desfă
șurarea practicii elevilor. Mai mult, 
apreciind progresele reale ale elevi
lor în formarea deprinderilor de 
muncă specifice anumitor meserii, 
conducerile unor unități în care s-au 
efectuat orele de practică și-au ex
primat de pe acum intenția de a-i 
angaja, după absolvirea școlii gene
rale, pe tinerii respectivi. Toate aces
tea demonstrează largile posibilități 
pe care le oferă școala generală ele
vilor pentru a se integra rapid în 
producție și a-și însuși mai repede 
meseria pe fondul unei temeinice 
pregătiri de cultură generală.

Perspectivele consolidării și gene
ralizării școlii de 10 ani — școală 
prin care va trece întregul 
neret al țării — deschid un cîmp 
larg de acțiune inspectoratelor șco
lare, conducerilor școlilor, întregului

puncte de vedere

ți

clase. Dat fiind caracterul experi
mental al programelor și manualelor 
școlare, considerăm necesar să se 
analizeze cu multă atenție propune
rile de îmbunătățire a acestora, me
nite să întărească caracterul lor 
practic-aplicativ, să 
tioneze de tot ce 
til pentru lărgirea 
cultură generală a elevilor, pentru 
pregătirea teoretică și practică a a- 
cestora. Asemenea 
bunăoară, ca la fizică și chimie lu
crările de laborator să capete o pon
dere mai mare în planurile și pro
gramele de invățămînt ; la agricul
tură să se prezinte mai convingător 
și mai sistematic noile procedee de 
sporire a producției vegetale și ani
male, sistema de mașini agricole ce se

caracterul
le desconges- 

s-a dovedit inu- 
orizontului de

păreri vizează.

pentru înființarea de noi laboratoare 
și ateliere, pentru dotarea acestora 
cu aparatura și utilajele necesare 
realizării unui învățămînt aplicativ.

Din datele de care dispunem rezultă 
că mai există defecțiuni uneori serioa
se în alegerea locurilor de practică, 
în această ordine de idei se remar
că, bunăoară, că ponderea elevilor 
care au făcut practică în meserii de 
bază din agricultură este mică. în ju- - 
dețul Bacău, din 70 grupe de elevi a- 
bia 9 au lucrat în meserii legate de 
cultura plantelor și zootehnie și nu
mai 3 în domeniul mecanizării agri
culturii. în alte județe (Alba, Cluj, 
Neamț, Vrancea etc.) deși în unele 
localități de reședință a școlilor există 
C.A.P.-uri și I.A.S.-uri bine orga
nizate, elevii au făcut practică la u- 
nități cu profil industrial, comercial, 
sanitar aflate la mari distanțe de 
școală. Pentru a spori interesul ele
vilor pentru profesii legate de agri
cultură este necesar să fie curmată 
tendința de a reduce orele de prac-

rea micii aristocrații, constrinsă să 
muncească după ce fiul ei a fost con
damnat pentru delapidare își trăiește 
viața în mitul amintirilor nostalgice. 
Tehnica de construcție a povestirii 
se bazează pe dinamica retrdspecțiilor 
ce se declanșează într-un fel de reac
ție în lanț, o amintire declanșînd alta 
din trecutul și mai îndepărtat.

Poezia creată de Kaffka Margit se 
lipsește de așa-zisele atribute femini
ne, care, mai ales la începutul secolu
lui, caracterizau „poetesele". Tran
scriu aici (in traducere literară) una 
din strofele poeziei Litanie : Dragoste 
— s-a mai scris despre asta / s-a mai 
plins despre asta în proză și in ver
suri / Dragoste — un cuvînt ieftin de 
fapt I / Dragoste — să nu-i mai spu

nem așa ! / Ești 
tatăl meu, ești 
fiul meu / ești a- 
lesul meu și fra
tele meu..." Kaff
ka Margit se dis
tanțează în opera 
ei de orice fel de 
prejudecăți pri
vind condiția ine
gală ori supusă a 
femeii, destinele 
eroinelor sale, 
mesajul poeziei ei 
pledînd pentru 
a femeii. Conclu-Integritatea umană 

dente ni se par versurile scrise cu o- 
cazia reprimării sîngeroase a unei ac
țiuni a muncitorimii budapestane 
(Ritmuri in zori) : ,,Ne e mai bine 
nouă in asalt, decit să plingem și să 
așteptăm (să naștem și să ne te
mem) / Nu uitați, bărbaților, singele 
femeii e mai prețios in luptă decit in 
dragoste. / Precum și în alte revoluții, 
luați-ne și pe noi pe baricadele voas
tre. I Ca o claie de fin încinsă, fiin
ța noastră e bună de aprins mari vil- 
vătăi, / iar cu trupurile noastre reci, 
întăriți șanțurile voastre ! / Bărbați
lor ! De se’ncinge ceva nu uitați să 
ne chemați !“

Opera de căpătii a scriitoarei este 
fără îndoială romanul Culori și ani. 
Sinteză a- celor două filoane tema
tice amintite, cartea este o frescă 
largă în centrul căreia se consumă 
destinul Magdei Pdrtelky. Bogăția 
descrierii micii aristocrații scăpătate, 
pulsația puternică a relațiilor dintre 
categoriile sociale, dintre oraș și sat, 
viața sentimentală a eroinei, aven- 

■ tura surdă a două căsnicii, puternica 
individualizare a eroinei principale, 
care este măcinată de imposibilitatea 
de a deveni o ființă Independentă, dar 
se complace în același timp în această 
stare, nuanțarea și pitorescul reținut 
al figurilor secundare fac din această 
carte,- după cum constată, de altfel, 
și istoria literară, una din cele mai 
bune romare ale literaturii maghiare.

Opera lirică și epică a scriitoarei 
Kaffka Margit ne aduce mesajul unei 
scriitoare care a avut tăria de a privi 
viața în față, puterăă de a se despărți 
de trecut și de,a.jeăuta di, —*le de 
viitor ale împlinirii destinutaz^- an.

SZASZ Jdnot

teatre
DSBES

• Filarmonica de stat „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar : Jazz în mu
zica simfonică. Dirijor : George 
Byrd (S.U.A.). In program lucrări 
de Gershwin. - —
— 20.
e Teatrul de
19,30.
O Teatrul de 
de vară Herăstrău) : Mandragora 
— 20,30.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „N. Bălcescu") : Băr
bați fără neveste — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30.

Solist : Dan Mizrahi

operetă : Suzana

comedie (la Teatrul

tică la ore de muncă necalificată, de 
simplă „corvoadă", să sporească con
tribuția inginerilor și tehnicienilor 
din acest important sector al pro
ducției materiale Ia îndrumarea prac
ticii elevilor. Măsurile adopta
te recent de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, Ministe
rul Invățămîntului și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, de a repartiza școlilor te
renuri agricole pe care elevii vor 
desfășura o activitate practică cu 
caracter productiv, pentru care vor 
fi remunerați potrivit tarifelor sta
bilite de unitățile agricole pentru 
membrii lor vor contribui desigur- la 
adîncirea caracterului aplicativ al ■ 
procesului de învățămînt. Cît privește 
școlile din mediul urban este de dorit 
să fie evitate locurile de muncă ce 
permit doar o practică de observare. 
De altminteri, ținind seama de expe
riența acumulată, cadrele didactice 
propun ca în viitorul an școlar să se 
treacă mai hotărît, în toate județele, 
la organizarea instruirii practice a 
elevilor din clasa a IX-a în atelie
rele școlilor profesionale, în mese
rii din profilul școlilor respective, 
studiindu-se posibilitatea sporirii o- 
relor de practică de la 4 la 6 săp- 
tăminal, precum și a admiterii absol
venților acestor clase în învățămîn- 
tul profesional fără concurs. Se mai 
impune atenției și un alt aspect : în 
școala generală ponderea fetelor este 
mare : în clasa a IX-a au fost cu
prinse 33 500 fete și doar 14 877 bă
ieți. în această situație se propune 
ca, începind cu anul școlar viitor, în 
toate școlile de 10 ani, indiferent de 
locul și profilul practicii 
fac elevele, cursurile 
puericultură, gospodărie 
obligatorii.

Cum se știe, în viitorul
vățămînt se va face un pas hotărîtor 
pe calea generalizării invățămîntului 
obligatoriu de zece ani. în clasele a 
IX-a vor fi înscriși circa 80 000 de 
elevi și vor funcționa primele clase 
a X-a. Există toate condițiile pentru 
a se asigura perfecționarea școlii de 
10 ani. pentru a se realiza în cele 
mai bune condiții sarcina trasată de 
conducerea partidului.

pe 
de 
să
an

care o 
menaj, 
devină
de in-

Prof Ion M. RIZESCU 
Prof. Alexandru GHITERA
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Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, s-a intors

de la San Francisco

Cu prilejul prezentării scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul Nikolla 
Profi, după ce a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, guvernului și poporului român 
un salut cordial din partea po
porului albanez, a Prezidiului A- 
dunării Populare și a guvernului 
Republicii Populare Albania, a 
spus :

„O profundă prietenie frățească 
unește poporul albanez cu poporul 
român. în lupta lor seculară pen
tru libertate, independență și pro
gres social, împotriva dușmanilor 
comuni, popoarele noastre s-au 
sprijinit și ajutat în mod tradițio
nal. Această prietenie militantă a 
fost ridicată pe o treaptă mai înal
tă și a dobîndit un conținut și un 
înțeles nou atunci cînd popoarele 
noastre au devenit stăpîne depline 
pe destinele lor, cînd, prin victoria 
revoluției populare, au pășit pe 
calea construirii societății socia
liste".

Arătînd că într-un timp istoric 
scurt poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a obținut mari realizări în indus
trie, agricultură, știință, tehnică, 
în toate domeniile cbnstrucției vie
ții sale noi, ambasadorul albanez a 
spus :

„Poporul albanez se bucură sin
cer de aceste succese și urează din 
toată inima poporului român vic
torii și mai mari în dezvoltarea 
multilaterală a patriei sale, în efor
turile hotărîte pentru apărarea li
bertății și independenței națio
nale".

în continuare vorbitorul a spus :
„Poporul albanez a aflat cu 

profund regret știrile despre marile 
calamități naturale care au lovit 
poporul român, despre inundațiile 
fără precedent din numeroase re
giuni ale României, care au prici
nuit victime omenești și mari pier
deri materiale. Cu această ocazie, 
’-‘Armiteți-mi ca în numele poporu-

* “xDrim poporului 
’-’«.ante

munca sa plina ue o , 
o industrie dezvoltată și modernă, o 
agricultură colectivizată, o cultu
ră și o știință de masă înaintate, 
un nivel de viață ridicat și o apă
rare invincibilă".

în încheiere, ambasadorul alba
nez a spus :

„Prin eforturile comune ale po
poarelor și guvernelor celor două 
țări ale noastre, se întăresc tot 
mai mult legăturile de prie
tenie și colaborare sinceră, re
lațiile dintre Albania și Româ
nia. Poporul albanez și guvernul 
țării își exprimă convingerea că 
această prietenie tradițională și 
colaborarea frățească dintre cele 
două popoare ale noastre se vor 
dezvolta și mai mult în interesul 
comun".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a mulțumit 
călduros în numele Consiliului de 
Stat, al Consiliului de Miniștri și

al poporului român pentru urări
le primite din partea poporului 
albanez, a Prezidiului Adunării 
Populare și a guvernului Republi
cii Populare Albania.

„Constatăm cu satisfacție — a 
spus președintele Consiliului de 
Stat — că între poporul român și 
poporul albanez există relații tra
diționale de prietenie, de stimă 
reciprocă și colaborare rodnică, 
cimentate în lupta pentru libertate 
și independență națională ; aceste 
legături s-au consolidat continuu 
și au căpătat un conținut nou în 
condițiile edificării societății so
cialiste în țările noastre.

Promovînd neabătut o politică 
de dezvoltare a relațiilor sale cu 
toate țările socialiste pe baza prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, Re
publica Socialistă România a mili
tat consecvent și va milita și în 
viitor pentru dezvoltarea colabo
rării în toate domeniile cu Repu
blica Populară Albania, va acțio
na susținut' pentru întărirea con
tinuă a prieteniei dintre poporul 
român și poporul albanez".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus ; „Partidul Co
munist Român, guvernul țării 
noastre, întregul popor, se bucură 
în mod sincer de rezultatele re
marcabile pe care oamenii muncii 
din Albania le-au obținut, sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Albania, în dezvoltarea economică, 
socială și culturală a țării, în ridi
carea nivelului de trai al poporului. 
Sîntem încredințați că poporul 
albanez prieten, strîns unit în 
jurul partidului, va obține noi 
și importante victorii în con
strucția 
părarea 
ționare, 
ranității

Președintele , Consiliului 
al României și-a exprimat convin
gerea că legăturile tradiționale de 
Drietenie și colaborare dintre po

zele și țările noastre se vor 
roita tot mai mult spre binele 
oarelor român și albanez, al 
zei socialismului și păcii, 
ovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
at pe ambasadorul R. P. Alba- 
să transmită Prezidiului Adu- 

. -ii Populare, Consiliului de Mi- 
itri și poporului albanez un cald 
ut și urări de noi succese în o- 
ra de construire a socialismului 
n partea Consiliului de Stat al 
jpublicii Socialiste România, a 
ivernului și poporului român. 
Transmiteți, totodată — a spus 
orbitorul — guvernului și poporu- 
li albanez mulțumirile noastre 
ălduroase pentru sentimentele de 
impatie și solidaritate internațio- 
îalistă exprimate în legătură cu 

recentele calamități naturale care 
s-au abătut asupra României".

în îfVheiere, președintele Consi
liului dff Stat a urat ambasadoru
lui R. P. Albania succes deplin în 
îndeplinirea înaltei sale misiuni și 
l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român, și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Nikolla 
Profi.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. •

Au luat parte, de asemenea, la 
solemnitate membri ai ambasadei 
R. P. Albania la București.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, s-a înapoiat miercuri sea
ra în Capitală, venind de la San 
Francisco, unde a luat parte la reu
niunea festivă prilejuită de împlini
rea a 25 de ani de la semnarea 
Chartei O.N.U.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri

lor externe, alți membri ai conduce
rii M.A.E. și funcționari superiori din 
minister.

Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorii Leonard Meeker — al State
lor Unite ale Americii, Denis Seward 
Laskey — al Marii Britanii, precum și 
Sayed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București.

(Agerpres)

Academiei de Științe Sociale și Politice
în ziua de 1 iulie a avut loc șe

dința lărgită a prezidiului Academiei 
de Științe Sociale și Politice a Re
publicii Socialiste România, la care 
au participat reprezentanți ai unor 
organe centrale, directori de insti
tute, oameni de știință și cadre di
dactice. In cadrul ședinței, prof, 
univ. Miron Constantinescu, preșe
dintele Academiei, a prezentat darea 
de seamă asupra activității Acade
miei în perioada februarie — iunie, 
proiectul principalelor direcții de 
cercetare științifică pentru perioada 
1971-1975 și al principalelor teme de 
cercetare pe anul 1971. Prof. dr. Ro
man Moldovan, vicepreședinte al A- 
cademiei, și prof. dr. Constantin Io- 
nescu, secretar general al Academiei, 
au prezentat informări despre parti
ciparea Academiei de Științe Sociale 

Politice la activitatea de recon-Și

strucție economică și socială, în urma 
calamităților naturale din acest an, 
despre îmbunătățirea activității de 
informare și documentare în dome
niul științelor sociale și politice.

Participanții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri privind orien
tarea cercetării, legarea activității 
științifice de cerințele majore ale 
actualei etape de dezvoltare a eco
nomiei și culturii naționale, precum 
și sugestii referitoare la extinderea 
activității de cercetare științifică pe 
bază de contract. De asemenea, au 
fost făcute propuneri menite să asi
gure îmbunătățirea organizării mun
cii de cercetare, ridicarea nivelului 
calitativ al rezultatelor cercetării, o 
.mai bună valorificare 
producție și în alte 
vieții sociale.

a acestora în 
domenii ale

(Agerpres)

ii

din Arad

a- 
revolu- 

și suve-

socialistă a țării, în 
cuceririlor sale 

a independenței 
naționale".

de Stat

în sala Teatrului de 
a avut loc o adunare 
sacratS împlinirii a 100 de ani de la 
înființarea Asociației generale a mun
citorilor din orașul de pe Mureș, 
care și-a propus drept țel lupta co
mună a tuturor celor ce muncesc, in
diferent de naționalitate, împotriva 
exploatării și nedreptăților sociale, 
pentru o viață mai bună.

La adunare au participat reprezen
tanți ai organelor județene și locale 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
sindicale, obștești și de tineret și ai

Stat 
jubiliară, con-

consiliilor județene ale oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană, veterani ai mișcării mun
citorești, membri de partid din ile
galitate, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
orașului.

Cu acest prilej, tovarășul Teodor 
Haș, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, a rostit un cuvînt 
omagial închinat aniversării centena
rului Asociației generale a muncito
rilor din Arad.

(Agerpres)

Semnarea Convenției consulare
dintre România și Belgia

Afacerilor 
Convenția

Miercuri, la Ministerul 
Externe a fost semnată 
consulară dintre Republica Socialis
tă România și Regatul Belgiei.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea belgiană de Jan 
Adriaenssen, ambasadorul acestei 
țări la București.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, cei doi demnitari au subliniat

importanța Convenției consulare pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre România și Belgia, pentru 
lărgirea cadrului juridic al 
rilor bilaterale.

La solemnitate au fost 
Sever Georgescu, adjunct al 
rului general, funcționari 
din M.A.E. și Ministerul ___
precum și membri ai ambasadei bel
giene și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Cronica zilei
Răspunzînd la telegrama de feli

citare ce i-a fost transmisă cu ocazia 
numirii în funcția de ministru al afa
cerilor externe al Republicii Fdderale 
Camerun, Raymond Ntheppe a adre
sat cele mai vii mulțumiri ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu.

raportu-
prezenți 
procuro- 
superiori 
Justiției,

tare a oferit un dineu tn cinstea 
oaspeților.

ȘAHINȘAHUL IRANULUI 
ȘI-A ÎNCHEIA T VIZITA 

OFICIALĂ IN ROMÂNIA
(Urmare din pag. I) revistă garda de o-

Un trompet anunță sosirea pe 
aeroport, apoi comandantul gărzii 
de onoare prezintă raportul. în 
timp ce sînt intonate Imnurile de 
Stat ale României și Iranului, în 
onoarea înalților oaspeți se trag 2J 
de salve de artilerie. împreună cu 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
salută drapelul. Cei doi șefi de stat

trec apoi în 
noare.

Șahinșahul 
teasa Farah 
la șefii misiunilor diplomatice 
creditați la București și de la per
soanele oficiale române aflate la 
aeroport. Un grup de copii oferă 
suveranilor buchete de flori.

Șahinșahul Aryamehr și so
ția sa își iau rămas bun de la 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și de la soția

Iranului și împără- 
își iau rămas bun de 

a-

sa, Elena Ceaușescu, de la preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și de la cele
lalte înalte personalități române.

Din ușa avionului, Suveranul 
Iranului răspunde cordial salutu
rilor celor prezenți la aeroport. La 
ora 10, avionul decolează. Pînă la 
frontieră, avioane ale Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia escortează avionul imperial.

Mircea IONESCU 
Gheorghe PREDA

COMUNICAT COMUN
ROMANO-IRANIAN

(Urmare din pag. I)

Miercuri, la Cîmpina, Brașov, Nă- 
săud, Tecuci și Satu Mare, intr-o 
atmosferă de entuziasm tineresc, au 
avut loc festivitățile de deschidere 
a taberelor speciale pentru instruirea 
elevilor din licee, selecționați pentru 
a deveni comandanți în activitatea 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

La festivități au participat tovară
șii Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru probleme
le tineretului, Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C., ofițeri superiori, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Cei aproximativ 7 000 de elevi, or
ganizați în serii a cite 12 zile fiecare, 
beneficiind de excelente condiții, vor 
executa un program de instrucție 
teoretică și practică, vor desfășura 
o gamă variată de activități educati
ve, sportive și turistice.

Venind in întîmpinarea dorinței 
unanime exprimată de elevii întregii 
țări de a-și aduce contribuția pe 
timpul vacanței la reconstrucția zo
nelor lovite de calamități și la alte 
acțiuni de folos obștesc, programul 
acestor tabere cuprinde și numeroase 
acțiuni de muncă patriotică.

(Agerpres)

*
Miercuri dimineața, președintele 

Uniunii interparlamentare, Andre 
Chandernagor a făcut o vizită la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
unde a avut o întrevedere cu Mihai 
Levente, președintele Grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare. 
La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Traian Ionașcu și Tudor Drâ- 
ganu, vicepreședinți, Ion Mărgineanu, 
secretar al Grupului român al Uniu
nii interparlamentare. Alexandru 
Ionescu, Mircea Rebreanu și Stanciu 
Stoian, membri ai Comitetului de 
conducere al Grupului. In timpul în
trevederii au fost abordate unele 
aspecte ale activității interparlamen
tare, subliniindu-se necesitatea res
pectării principiilor universalității 
Uniunii interparlamentare și contri
buția pe care trebuie să o aducă acest 
organism la promovarea unui climat 
de securitate în Europa. In aceeași 
zi, Comitetul de conducere al Grupu
lui român al Uniunii interparlamen-

★
Cu prilejul turneului in țara noas

tră al grupului de artiști de la Tea
trul de Operă șt Balet din Tirana, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a oferit, miercuri la amiază, un 
cocteil la restaurantul „Pescăruș". 
Au participat Ion Moraru, vicepre
ședinte al C.S.C.A., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din M.A.E., oameni de 
cultură și artă. Au fost prezenți, de 
asemenea. Nikolla Profi, ambasado
rul R. P. Albania la București, și 
membri ai ambasadei.

*
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă a oferit miercuri dimineața, 
la restaurantul „Pescăruș", un coc
teil cu prilejul turneului întreprins 
in țara noastră de „Teatro stabile" 
din Genova. Au luat parte Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al C.S.C.A., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, precum și Pasquale An
tonio Baldocci, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Italiei Ia București, și 
membri ai ambasadei. în după-a- 
miaza aceleiași zile, artiștii italieni 
s-au întîlnit cu oameni de teatru și 
ziariști din Capitală, la sediul Aso
ciației oamenilor de artă din institu
țiile teatrale și muzicale. (Agerpres)

Sanandaji, ambasadorul Iranului 
la București, Homayoun Samii, am
basador, director general în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și 
Ahmad Ardalan, director de de
partament în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Cei doi șefi de state au consta
tat cu satisfacție că relațiile prie
tenești dintre România și Iran 
înregistrează o continuă dezvol
tare, ceea ce corespunde intere
sului popoarelor român și ira
nian, cauzei păcii și colaborării 
internaționale. Avînd în vedere 
rezultatele remarcabile obținute 
și dorința reciprocă de a extinde 
și diversifica cooperarea econo
mică și tehnică între cele două 
țări, ei au hotărît, de comun 
acord, să se întreprindă măsurile 
necesare pentru concretizarea unor 
noi acțiuni de cooperare de inte
res reciproc, în domeniile construc
țiilor de mașini, energetic, minier, 
industriei lemnului și celulozei, 
petrolier, precum și în domeniul 
agricol.

în acest scop, cele două părți, 
apreciind importanța activității 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-iraniene pentru dezvol
tarea schimburilor economice bila
terale, au stabilit ca la sesiunea 
acestei comisii, prevăzută să aibă 
loc într-un viitor apropiat, să se 
treacă la înființarea unor subco
misii pe ramuri principale de coo
perare.

Subliniind rolul schimburilor de 
valori spirituale într-o mai bună 
cunoaștere și apropiere între cele 
două popoare, ei s-au • pronunțat 
pentru dezvoltarea colaborării 
culturale și a celei tehnico-știin- 
țifice reciproc avantajoase. în 
acest scop, cele două părți au con
venit să se poarte negocieri pen
tru încheierea, în viitorul apropiat, 
a unui acord de cooperare tehnico- 
științifică.

în timpul vizitei a fost semnat 
Programul de schimburi 
pe anii 1970—1971.

Șahinșahul Aryamehr 
mat satisfacția sa pentru 
ce s-au luat în Republica Socia
listă România în vederea aniver
sării a 2 500 de ani de la crearea 
statului iranian, care vor contri
bui la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la întărirea prieteniei din
tre cele două popoare.

Evidențiind numeroasele schim
buri de vizite în domeniile econo
mic, social, cultural și științific 
și rezultatele concrete cu care 
acestea s-au încheiat, cele două 
părți și-au exprimat dorința ca 
acestea să continue și în viitor, 
convinse fiind că ele contribuie la 
găsirea de noi posibilități pentru 
lărgirea relațiilor prietenești sta
tornicite între cele două țări și po
poare.

Apreciind importanța ce o au 
pentru asigurarea progresului con
tinuu al fiecărei țări și al întregii 
umanități instaurarea în lume a 
unui climat de pace, garantarea 
securității și intensificarea coope
rării internaționale, cele două

culturale

a expri- 
măsurile

părți și-au exprimat convingerea 
că pentru realizarea acestor o- 
biective majore ale contempora
neității este necesară respectarea 
în relațiile dintre state a princi
piilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului și avantajului reciproc, 
dreptului fiecărui popor de a dis
pune în mod liber de destinele sale 
și s-au pronunțat pentru exclude
rea forței și a amenințării cu forța 
în viața internațională, pentru re
zolvarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase. Ele au fost de a- 
cord că orice încălcare a acestor 
principii are drept rezultat crea
rea unor focare de tensiune și con
flict care pun în primejdie pacea 
în lume.

în acest context, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Impe
rială Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și-au exprimat 
profunda lor îngrijorare în legă
tură cu evoluția evenimentelor din 
Indochina și Orientul Apropiat și 
au apreciat că recurgerea la ac- ' 
țiuni militare agravează situația 
în aceste zone, periclitează în mod 
serios pacea mondială și Impie
tează asupra soluționării altor pro
bleme internaționale de mare în
semnătate.

Ei s-au pronunțat pentru înceta
rea cît mai curînd posibil a răz
boiului din Vietnam și în general 
pentru reglementarea pe cale paș
nică a 
pe baza acordurilor de la Geneva, 
astfel ca popoarele din această re
giune a lumii să poată dispune li
ber de soarta lor, fără nici un a- 
mestec din afară.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, cele două părți au fost 
de părere că intensificarea acțiu
nilor militare adaugă noi elemente 
de agravare, îndepărtează perspec
tiva rezolvării crizei și pune în pe
ricol pacea mondială. Ele au subli
niat necesitatea rezolvării pe cale 
pașnică a situației din Orientul 
Apropiat, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967.

Reafirmînd sprijinul și simpatia 
lor față de popoarele care luptă 
pentru libertate și independență 
națională, cei doi șefi de stat au 
condamnat în mod hotărît politica 
de asuprire colonială și orice dis
criminare rasială.

Pronunțîndu-se împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, 
cei doi șefi de stat au subliniat că 
este necesar să se treacă la aplica
rea Declarației O.N.U. privind 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și a rezoluții
lor O.N.U. referitoare la decoloni
zare.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
importanța pe care o acordă reali
zării unor progrese substanțiale în 
domeniul dezarmării, în primul 
rind a celei nucleare, pe baza unui 
control adecvat. Un progres în 
această direcție ar avea o influență 
considerabilă pentru îmbunătățirea 
climatului internațional.

Avînd în vedere importanța în-

conflictului din Indochina

făptuirii securității europene ca 
factor ce poate influența favorabil 
pacea și securitatea internațională, 
cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția față de creșterea interesu
lui statelor din Europa pentru 
convocarea unei conferințe gene- 
ral-europene și realizarea securită
ții și cooperării — deziderat al po
poarelor de pe acest continent.

Președintele Consiliului de Stat 
și Șahinșahul Aryamehr au relevat 
importanța contribuției directe a 
fiecărui stat, indiferent de numă
rul de locuitori, întinderea terito
riului, potențialul militar sau eco
nomic, la rezolvarea problemelor 
majore ale vieții internaționale ac
tuale, de a căror soluționare depind 
progresul și dezvoltarea normală 
a umanității.

Subliniind necesitatea creșterii 
rolului Organizației. Națiunilor 
Unite în menținerea păcii și secu
rității internaționale, în dezvolta
rea cooperării între state, Cei i"’ 
șefi de stat au apreciat că aceasta 
organizație trebuie să se bazeze pe 
principiul universalității. Pentru a 
respecta principiile Cartei O.N.U. 
și pentru ca Organizația Națiunilor 
Unite să-și poată îndeplini eficient 
răspunderile cu care a fost înves
tită, cei doi șefi de stat consideră 
că Republica Populară Chineză 
trebuie să fie primită în sînul Na
țiunilor Unite. Cele două părți 
și-au reafirmat hotărîrea de a con
tinua conlucrarea în cadrul O.N.U. 
și al altor organisme internaționa
le, în vederea promovării idealuri
lor comune de pace și colaborare 
internațională.

Părțile au apreciat că vizita Ma
iestății Sale Imperiale, Șahinșahul 
Aryamehr în Republica Socialistă 
România reprezintă o nouă și im
portantă contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări în interesul popoarelor 
român și iranian.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa Imperială Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr au 
relevat cu satisfacție că vizitele la 
nivel de șef de stat și guvern con
stituie ocazii potrivite pentru gă
sirea de noi posibilități în vederea 
dezvoltării relațiilor prietenești în
tre Republica Socialistă România și 
Iran, și au convenit ca schimbul de 
vizite să continue și în viitor.

Maiestățile Lor Imperiale Șahin
șahul Aryamehr și împărăteasa 
Iranului au exprimat cele mai căl
duroase mulțumiri președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soției sale, precum și 
guvernului și poporului român 
pentru primirea cordială care le-a 
fost rezervată lor și persoanelor 
care i-au însoțit.

Maiestățile Lor Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Șahinșahul Iranului, și împărătea
sa Farah Pahlavi au invitat pe pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, să facă o vizită oficială 
în Iran. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.
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FOTBAL, DIVIZIA A Farul-performera etapei a 24 a

In cadrul legăturilor 
tornicite intre Teatrul __  __
Vîrșeț și Teatrul de Stat din Timi
șoara, între 28 iunie—1 iulie, colecti
vul Teatrului iugoslav a întreprins 
un turneu în mai multe localități din 
județul Timiș. Cu acest prilej, artiș- 
tii iugoslavi au făcut cunoscută spec
tatorilor din 
nele Diniaș, 
Variaș, una 
piese jucate
Vîrșeț — comedia „Popa Cira și popa 
Spira" de Stevan Sremac. în semn 
de solidaritate frățească cu poporul 
nostru, greu încercat de recentele 
calamități; direcțiunea teatrului din 
Vîrșeț a anunțat depunerea tuturor 
sumelor bănești realizate în acest 
turneu la fondul de refacere a zone
lor calamitate.

artistice sta- 
popular din

Timișoara și din comu- 
Sînmartinul sîrbesc și 
din cele mai populare 

pe scena teatrului din

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

DINAMO BUCUREȘTI — FARUL 2—3 (0—2). Au înscris Sălceanu 
(min. 50), R. Nunweiller (min. 60) pentru Dinamo și Caraman (min. 
24), Kallo (min. 38 și 73) pentru Farul.

STEAUA — STEAGUL ROȘU 0—0.
C.F.R.-CLUJ — F.C. ARGEȘ 2—1 (1—0). Au marcat : Șoo (min. 43 

din lovitură de la 11 m) și Țegan (min. 80) pentru gazde. Roșu (min. 
76) pentru oaspeți.

A.S.A. TG. MUREȘ — DINAMO BACAU 1—1 (1—0). Au înscris 
Hajnal (min. 8), respectiv E. Dembrovski (min. 48).

POLITEHNICA — PETROLUL 3—1 (2—1). A Înscris Goliac de trei 
ori (min. 20, 24 și 63) pentru Politehnica. Pentru Petrolul a înscris 
luhasz (min. 28) din lovitură liberă. In min. 26 Grozea (Petrolul) a 
fost eliminat de pe teren.

CRIȘUL — UNIVERSITATEA CLUJ 2—0 (1—0). Autorii _ 
Popovici (min. 25 — din lovitură de la 11 m) și Cociș (min. 84). 
min. 78 Cadar (Universitatea) și în min. 90 Popovici (Crișul) 
cite o lovitură de la 11 m.

JIUL — RAPID 1—1 (0—0). Au înscris : Naidin (min. 86) 
Jiul și Adam (mm. 85) pentru Rapid.

•U.T. ARAD — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—1 (1—1). 
gazde au marcat Moț (min. 14) și O. Dembrovski (min. 75). 
oaspeți a înscris Bălan (min. 2).

1. Rapid
2. U.T. Arad
3. Steaua
4. Jiul
5. Dinamo Buc.
6. „U“ Craiova
7. Dinamo Be.
8. Farul
9. F.C. Argeș

10. „U“ Cluj
11. Steagul roșu
12. Petrolul
13. C.F.R. Cluj
14. Politehnica
15. Crișul
16. A.S.A. Tg. M. 25

25 
24
24
25
24
24
24
24
24
27
24
24
24
24
24

golurilor
In 

au ratat

pentru

Pentru 
Pentru

5
7
7
9
9
8
7 

10
9

11
10
10
11
13
12
17

33
32
29
28
27
26
26

35—24 
38—31 
48—27
32—28
42—32
31— 29
32— 33
34—33 25
40—33 24
33— 36 23
28— 32
26—29
20—33
29— 30
30— 38
15—45

23
22
21
20
20 
II

Etapa viitoare (duminică 5 Iu
lie) : U.T.A. — Dtnamo București, 
F. C. Argeș — Politehnica, Steagul 
roșu — Crișul, Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș, Universitatea Craiova —- 
Jiul, Dinamo Bacău — Farul, Uni
versitatea Cluj — Steaua, Petro
lul — C.F.R. Cluj.

O dată în plus, campionatul a de
monstrat că iși are viața lui, dezin- 
teresîndu-se total sau aproape total 
de ceea ce se petrece dincolo de li
mitele etapelor sale. Și nimic nu poa
te proba mai bine temeinicia aces
tei afirmații decît ce s-a întîmplat 
in această a 24-a etapă pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, unde 
Dinamo București, cu o formație de 
24 de carate, n-a reușit să evite în- 
frîngerea în fața Farului. Dinu, Lu- 
cescu și ceilalți au început partida 
în „stil mare", atacînd ca pe vremea 
bunicilor fotbalului (un singur fun
daș și nouă atacanți), disprețuind 
complet, de pildă, dorința de afirma
re a unui oarecare Caraman sau vi
cleniile de vechi colindători ai ga
zonului de tipul Badea. Sasu etc.

Farul și-a arătat colții de abia în 
min. 24, cînd Caraman — cit o fi a- 
devărat din talentul arătat ieri după 
amiază ? — a profitaț prompt de o 
eroare a apărării gazdelor, înscriind 
fără drept de apel. Un zîmbet îngă
duitor a apărut pe fețele susțină
torilor gazdelor ; dinamoviștii nu 
și-au schimbat cu nimic „stilul",

continuînd să-și deplaseze toate for
țele în terenul, partenerului de dis
pută. Și adevărul a început încet, 
încet să iasă la suprafața jocului. 
Kallo a înscris cel de al doilea gol, 
tot pe un contraatac fulgerător. 0—2 

După pauză, dinamoviștii au avut 
25 de minute de superioritate netă, 
exercitînd o presiune extraordinară 
Ia poarta constănțenilor. Ocaziile 
curgeau pur și simplu, dar trebuie 
să spunem că nu numai la o singu
ră poartă, ci la amîndouă, pentru că 
oaspeții contraatacau periculos. Mai 
incisivi, dinamoviștii au egalat prin 
Sălceanu șiRadu Nunweiller, și poa
te că ar ti întors definitiv destinul 
din drum dacă Lucescu n-ar fi ra
tat acea ocazie unică din min. 65, 
cînd, cu poarta goală, a șutat pen
tru spectacol... peste bară. Opt mi
nute mai tîrziu, Kallo a dat 
tura de grație, fructificînd din 
aceeași defectuoasă așezare a 
rării gazdelor. 2—3. pe propriul 
dion.

Dinamoviștii au avut multe 
zii, au dominat terenul și, 
nimeni nu le-ar fi contestat 
ria dacă ar fi obținut-o, cum nimeni 
nu poate să aducă obiecții succesu
lui constănțenilor, care au ținut 
cu dinții de fiecare gol, de re
zultat. Dar, dincolo de toate aceste

lovi- 
plin 
apă- 
sta-
oca- 

probabil 
victo-

considerente strict legate 
ricul jocului propriu-zis, 
chestiuni de fond, dintre 
mai importantă poate fi 
tă în formula : 
este... apărarea". Și ea privește pe 
bucureșteni.

Meciul a fost emoționant mai ales 
prin cursa pe care au făcut-o dina
moviștii în căutarea golului ; altfel 
mai mult s-a alergat (cu multă ner
vozitate și sumedenie de 
decît s-a jucat.

Pe alte terenuri lucrurile 
trecut normal sau aproape 
U.T.A. a obținut victoria, deși a fost 
condusă, dar partida a fost de slab 
nivel tehnic. Tot cam la aceeași „va
loare" s-a jucat și la București în în- 
tîlnirea Steaua-Steagul roșu^ Rapid a 
cucerit un punct la

Golul bucureștenilor a 
duminică, tot din virful 
„rezerve" — Adam.

înainte de a încheia, să spu
nem două vorbe despre cele 6 
echipe, începînd cu Universitatea 
Cluj și terminînd cu Crișul ; doar 
trei puncte desparte locul 10 (Univ. 
Cluj) de locul 15 Crișul ! Stau într-o 
zonă cu probleme și cu temperatură 
mare.

isto- 
alte 
cea

de 
stau 
care 
concretiza- 

„cel mai bun atac

faulturi)

s-au pe- 
normal.

Petroșani, 
venit, ca și 
ghetei unei

V. PAUNESCU
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• SEMNELE UNUI POSIBIL 
EȘEC ? • OPINII ALE PRE
SEI ENGLEZE Șl FRANCEZE

LUXEMBURG 1 (Agerpres). — Co
mentariile observatorilor și presei 
occidentale după inaugurarea oficială, 
în cursul zilei de marți, a tratati
velor "dintre Piața comună și cele 
patru țări candidate la această orga
nizație — Marea Britanie, Irlanda, 
Danemarca și Norvegia — relevă fap
tul că trebuie să se aștepte negocieri 
Îndelungate și care ar putea chiar să 
se soldeze cu un eșec.

După cum subliniază agenția 
France Presse, pe culoarele confe
rinței se consideră că discursul re
prezentantului Marii Britanii, An
thony Barber, a fost „sever". In fapt, 
continuă agenția citată, discursurile 
rostite de Barber și de Pierre Har
med, ministrul de externe al Belgiei, 
care a luat cuvîntul în numele Pie
ței comune, „sînt greu conciliabile". 
In timp ce Harmel s-a pronunțat în 
favoarea „nealterării principiilor co
munitare" în problemele finanțării 
agriculturii, Barber a declarat că 
„nici un guvern britanic nu va putea 
accepta o asemenea reglementare în 
forma sa actuală".

Majoritatea ziarelor engleze de 
miercuri critică condițiile puse pen
tru intrarea Marii Britanii în Piața 
comună. Ziarul conservator „Daily 
s'--* ' nsideră că „prețul cerut 

area noastră în C.E.E. este 
4. Dacă cei șase nu vor 
învinși să-l reducă, atunci 
i va putea face față". La 
ziarul „Daily Telegraph" 

■ă „Euforia care a existat 
cu perspectivele de suc- 

ativelor de la Luxemburg 
at brusc ieri după cuvîn- 
\nthony Barber". „Eve- 
ard“ se arată pesimist în 
.u perspectivele intrării 
inii în C.E.E., considerînd 
enea hotărire „aduce nu- 
> și nici un cîștig". La rîn- 
arul „Times" se referă la 
guvernul conservator va 
jină seama, în mare mă- 
iziția, tn general negativă, 
ublice engleze față de ad- 
Piața comună.
lesimiste și-au găsit loc 
ele presei franceze. Ast- 
ion" consideră că delega- 
a fost „dur" atunci cînd 
linile financiare ale „Eu

ropei verzi" și, încă de la început, 
s-a situat pe o „bază maximalistă 
față de niște negocieri care se anunță 
dintre cele mai dificile". După păre
rea ziarului „Combat", discursurile 
rostite de reprezentanții celor patru 
țări candidate „demonstrează că fie
care dorește să-și păstreze propria 
individualitate și nu se poate pune 
problema unei integrări politice..." 
Ziarul apreciază că se așteaptă un 
„nou maraton foarte dificil".

Observatorii din Luxemburg, refe- 
rlndu-se la pozițiile exprimate în 
cursul ședinței de marți a C.E.E., 
subliniază că principalul negociator 
britanic nu s-a arătat, contrar aștep
tărilor, interesat ca țara sa să intre 
in orice condiții In C.E.E.

Problema securității europene de
ține un loc de prim-ordin pe agenda 
politică și diplomatică internațională, 
ca o problemă acută a păcii, de inte
res vital pentru opinia publică euro
peană și mondială.

România, țară socialistă europea
nă, vital interesată în asigurarea ce
lor mai propice condiții internaționa
le pentru desfășurarea vastei opere 
constructive în care este angajată, a 
înscris securitatea europeană ca un 
obiectiv esențial al politicii sale ex
terne, s-a afirmat și se afirmă ca un 
factor' deosebit de activ al efortului 
pentru realizarea acestui deziderat. 
Tara noastră și-a adus și Își aduce 
cu consecvență o contribuție proprie 
la întărirea păcii și securității pe 
continentul nostru, intensificînd re
lațiile cu statele socialiste și cu ce
lelalte state europene, manifest! nd 
în permanență inițiativă, atitudine 
constructivă în vederea dezvoltării 
colaborării Intereuropene, corespun
zător intereselor păcii și securității 
generale.

Un jalon important a fost marcat 
prin Declarația de la București din 
iulie 1966, care cuprinde un program 
de ansamblu al măsurilor îndreptate 
spre făurirea unui sistem de secu
ritate europeană, măsuri care își 
mențin și în prezent deplina valabi
litate și actualitate. Reafirmînd prin- 
cipiile acestui document, Apelul ds 
la Budapesta din martie 1969 și De
clarația de la Praga din octombrie 
1969 au concretizat și precizat pro
punerea pentru convocarea unei con
ferințe general-europene consacrată 
problemelor securității și cooperării 
între țările continentului. Aceste do
cumente, elaborate în comun de șapte 
țări socialiste europene, printre care 
și România, s-au bucurat de o 
primire favorabilă și au avut 
un ecou pozitiv în pături largi ale 
opiniei publice, în rîndul celor mai 
diverse categorii sociale, al unor or
ganizații obștești naționale și inter
naționale, al unor partide politice de 
diferite nuanțe, precum și al unor 
oameni de stat din numeroase țări 
europene. In viața politică euro
peană s-au înmulțit considera
bil schimburile de vizite la nivel 
înalt, contactele între factorii de răs
pundere ai țărilor europene, fără 
deosebire de orînduire socială, ceea 
ce a permis convorbiri utile și fruc
tuoase pentru o mai bună cunoaștere 
a punctelor de vedere, un dialog 
intens și viu în ce privește căutarea 
și găsirea căilor de Îmbunătățire 
continuă a climatului politic, de În

Salariajii serviciilor telefonice și telegrafice din Italia ou declarat miercuri 
o grevă pe termen nedefinit. Sînt afectote în special comunicațiile cu țârils 
din Africa și din Orientul Apropiat. O grevă de 48 de ore a fost declarată 
de personalul stafiilor de benzină din Roma. în fotografie : aspect din 
timpul unei demonstrații a muncitorilor împotriva patronatului, pentru con

diții de muncă și de viață mai bune

Consecințe favorabile 
asupra relațiilor de cooperare 

dintre România și Iran
• PRESA IRANIANA DESPRE 

HAMNIAD REZA PAHLAVI
TEHERAN 1. — Corespondentul 

Agerpres, Nlcolae Popovici, trans
mite : Presa iraniană continuă să 
acorde spații ample vizitei întreprin
se în România de Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr și de împărăteasa Farah, rele- 
vînd consecințele favorabile pe care 
această vizită le va avea asupra 
relațiilor de cooperare dintre cele 
două țări.

Sub titlul „Dezvoltarea cooperării 
în toate domeniile de activitate", 
ziarul „Kayhan International" apre
ciază hotărîrea celor două țări de 
a-și extinde colaborarea în diverse 
sectoare, îndeosebi al petrolului și 
petrochimiei, precum și acțiunile 
organizate în comun în vederea ex
tracției și exploatării țițeiului ira
nian ; este remarcată totodată coope
rarea în domeniul mașinilor unelte, 
al mașinilor pentru agricultură, pre
cum și amploarea schimburilor cul
turale.

Pe de altă parte, cotidianul „Kay
han" de limbă farsi, într-un amplu 
articol intitulat „România, țara cu 
o bogată artă națională", relevă fru
musețea dansului, a culturii, artei și 
muzicii folclorice românești.

Presa iraniană, în ansamblul ei, 
subliniază că vizita întreprinsă în

Deschiderea lucrărilor 
Congresului P. C. din Japonia

TOKIO 1 — Corespondentul Ager
pres, Florea Țuiu, transmite : La To
kio s-au deschis miercuri lucrările 
celui de-ai 11-lea Congres al Parti
dului Comunist din Japonia care 
reunește 947 de delegați din întreaga 
țară, precum și 26 de invitați ai u- 
nor organizații democratice japoneze 
și administrații locale, între care T. 
Senaga, președintele Partidului Popo
rului din Okinawa, Ryokichi Minobe, 
guvernatorul orașului Tokio, Torazo 
Ninagawa, guvernatorul prefecturii 
Kyoto, S. Ogawa, vicepreședinte al 
Sohyo.

tărire a păcii și securității europene. 
Au cunoscut o amplificare fără pre
cedent legăturile pe toate planurile 
între state.

Scopului înfăptuirii securității 
europene l-au fost consacrate 
numeroase vizite, contacte,' con
vorbiri pe care șeful statului 
român și alți conducători ai țării 
noastre le-au avut în ultima vreme 
cu conducători de state și guverne. 
Desfășurate în spirit de stimă și în
țelegere reciprocă, aceste întîlniri și 
convorbiri au avut rezultate poziti
ve pe planul relațiilor bilaterale, 
precum și pe planul îmbunătățirii 

PENTRU NOI PROGRESE
Șl REALIZĂRI CONCRETE 

PE CALEA SECURITĂȚII EUROPENE
climatului general european. Tot
odată, au fost încheiate un mare nu
măr de acorduri comerciale, tehnico- 
științifice, culturale, s-a realizat o 
intensificare a cooperării economice 
reciproc avantajoase, s-a extins con
lucrarea țării noastre cu alte țări 
pe plan bilateral și în organismele 
internaționale — toate acestea cu 
repercusiuni pozitive asupra ambian
ței politice pe continentul nostru.

România s-a pronunțat tn favoa
rea conferinței în problemele secu
rității și colaborării în Europa, pen
tru pregătirea ei activă și construc
tivă, pe baza unei largi consultări 
internaționale. „Noi apreciem — a de
clarat președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei în 
Franța — că sînt create condițiile 
pentru a se ajunge Ia o confe
rință europeană, pentru a așeza re
lațiile dintre națiunile de pe conti
nentul nostru pe principiile respectu
lui egalității, independenței și suve
ranității naționale. E adevărat că tre

VIZITA ȘAHINȘAHVLUI MO- 
ARYAMEHR ÎN ROMANIA
România de suveranii Iranului des
chide o fază nouă în relațiile dintre 
cele două țări și contribuie la dez
voltarea pe mai departe a cooperării 
economice și colaborării culturale, la 
strîngerea legăturilor prietenești 
dintre cele două popoare.

întâlnirea 
de la Karlovy Vary în 

probleme ale culturii și artei
PRAGA 1. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
In zilele de 29 și 30 iunie, la Karlovy 
Vary a avut loc o întîlnire a miniș
trilor culturii și președinților comi
tetelor pentru cultură și artă din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, Republica So
cialistă România, R. P. Ungară, R. S. 
Slovacă și Uniunii Sovietice.

Partlcipanții au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la unele 
probleme ale culturii și artei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de președintele Partidului Comunist 
din Japonia, Sanzo Nosaka.

Kenji Miyamato, secretar general 
al partidului, a prezentat apoi rapor
tul C.C. al P.C. din Japonia cu privi
re la activitatea partidului între cele 
două congrese.

Pe ordinea de zi a lucrărilor se a- 
flă, de asemenea, raportul Comisiei 
centrale de control, dezbaterea unor 
amendamente la statutul partidului, 
precum și alegerea noilor organe 
conducătoare.

buie să pregătim bine o conferință 
europeană, dar aceasta presupune nu 
să așteptăm, ci să acționăm ; și cu 
cit vom acționa mai ferm, cu atit 
vom obține un succes mai mare in 
organizarea și în rezultatele acestei 
conferințe". In acest sens, România 
a prezentat o serie de propuneri șl 
sugestii importante, menite să con
tribuie considerabil la organizarea 
conferinței europene și la soluționarea 
eficientă a problemelor europene ca- 
re-și așteaptă rezolvarea.

In desfășurarea eforturilor pentru 
realizarea unei cit mal depline înțe
legeri cu privire la modalitățile de

organizare și pregătire a confe
rinței, la problemele ce urmează 
a fi discutate in cadrul ei, un loc 
Important ocupă consfătuirea de la 
Budapesta din 21—22 iunie a.c. a 
miniștrilor afacerilor externe ai Bul
gariei, Cehoslovaciei, Republicii De
mocrate Germane, Poloniei, Româ
niei, Ungariei, Uniunii Sovietice. 
Consfătuirea s-a dovedit utilă, pri
lejuind un amplu schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale si
tuației din Europa, cristalizarea unor 
noi idei și propuneri, menite să ducă 
mai departe dialogul internațional, 
să contribuie la activizarea și acce
lerarea pregătirii și convocării con
ferinței general-europene. Așa cum 
rezultă din comunicatul și din me
morandumul adoptat la consfătuire, 
guvernele reprezentate s-au călăuzit 
de dorința de a veni in tntîmpinarea 
unor propuneri și sugestii ale altor 
părți și de a crea astfel premise și 
mal favorabile pentru realizarea

ÎNALTE ORDINE ROMÂNEȘTI 
ACORDATE UNOR

PARIS 1. — Corespondentul Ager- 
pre, Georges Dascal, transmite : în 
numele președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, ambasadorul 
României la Paris. Constantin Flitan, 
a remis miercuri înalte ordine ale 
țării noastre acordate cu prilejul vi
zitei în Franța a șefului statului ro
mân unor personalități ale vieții pu
blice franceze pentru contribuția lor 
la dezvoltarea relațiilor și cooperării 
dintre Franța și România. Cu ocazia 
acestei ceremonii, ambasadorul Ro
mâniei a Oferit o recepție în onoarea 
celor distinși.

ACORD COMERCIAL 
INTRE R. D. GERMANĂ

SI R. P. CHINEZĂ
•

BERLIN 1 (Agerpres). — După 
cum informează 'agenția A.D.N., 
marți a fost semnat la Berlin, între 
guvernele R. D. Germane și R. P. 
Chineze, un acord cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pe 
anul 1970.

Acordul a fost semnat din par
tea R. D. Germane de Kurt Fenske, 
adjunct al ministrului pentru pro
bleme economice externe, iar din 
partea R. P. Chineze de Ciu Hua- 
min, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

LUCRĂRILE SEIMULUI 
R. P. POLONE

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — în 
cursul ședinței actualei sesiuni a 
Seimului R. P. Polone, la pro
punerea premierului Jozef Cyran- 
kievicz, a fost eliberat din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri Marian Olewinski. De ase
menea. patru miniștri, care dețineau 
portofoliile unor ministere economice, 
au fost înlocuiți. Mieczyslaw Jagielski 
și Stanislaw Koczolek au fost numiți 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

150 de ani de la naștereaI 
lui Ir. Engels

Conferința teoretică 
internațională de la Praga

PRAGA 1 — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Miercuri au început Ia 
Praga lucrările conferinței teo
retice internaționale „Fr. En
gels și mișcarea comunistă", or
ganizată de redacția revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului", cu ocazia celei de-a 
150-a aniversări a nașterii lui 
Fr. Engels.

La lucrări participă delegați al 
34 de partide comuniste și mun
citorești. Din partea Partidului 
Comunist Român, ia parte dr. 
Augustin Deac, director adjunct 
al Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

unui larg consens privind organiza
rea și convocarea conferinței.

Una din problemele principale de 
rezolvarea căreia depinde securitatea 
europeană este renunțarea ia folo
sirea forței sau la amenințarea cu fo
losirea forței in relațiile mutuale 
dintre statele din Europa. In epoca 
noastră, forța nu poate și nu tre
buie să creeze drept Pe calea for
ței, a amenințării cu forța, a dicta
tului și presiunilor politice, econo
mice și de orice altă natură nu se 
pot rezolva problemele litigioase ale 
relațiilor între state. Viața arată 
că singura cale normală, con

formă cu rațiunea politică, eu 
normele eticii și legalității internațio
nale, cu interesele generale ale po
poarelor este calea discuțiilor și 
a tratativelor pașnice, a înțelegerii 
și colaborării, cu luarea în conside
rare a intereselor reciproce, cu res
pectarea deplină și integrală a drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta. România 
consideră că aceasta este o pro
blemă de tnsemnătate cardinală și, 
de aceea, se pronunță cu hotărire in 
favoarea afirmării principiului elimi
nării definitive a forței din relațiile 
intereuropene și Internaționale, va 
milita pentru ca el să dobîndească 
o nouă consacrare In cadrul confe
rinței general-europene.

O cale esențială pentru înfăptuirea 
securității europene o constituie pro
movarea Intre statele continentului, 
indiferent de orînduirea lor socială, a 
unor relații normale, sănătoase, sta
tornicirea unor raporturi de bună ve
cinătate, extinderea pe toate planu-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Convorbiri Nikolai Podgomîi — Jean-Bedel Bokassa. 

La Moscova au început miercuri convorbirile între Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Jean-Bedel Bokassa, 
președintele Republicii Africa Centrală, care a sosit într-o vizită în 
U.R.S.S. La convorbirile cu Jean-Bedel Bokassa, care deține și funcția de șef 
al guvernului, participă și Kiril Mazurov, prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Noi asasinate politice s-au 
înregistrat în ultimele zile 
în Republica Dominicană. 
Au fost ucise șase persoane, printre 
care doi studenți și un ofițer în re
zervă. Poliția, care, potrivit agenției 
U.P.I., se află în spatele a cel puțin 
două din asasinatele comise, a decla
rat că „a reținut 35 de persoane con
siderate suspecte".

Lucrările celei de-a 32-a 
sesiuni a Conferinței inter
naționale pentru educație, 
organizată de UNESCO, care 
reunește 200 de delegați din 80 de 
țări au început Ieri la Palatul Națiu
nilor din Geneva. Delegația română 
este condusă de prof. univ. Traian 
Pop, adjunct al ministrului Invăță- 
mîntului.

Adunare Consultativa a reprezentanților 
unor organizații de foști luptători antifasciști

BELGRAD 1 (Ager
pres). — în zilele de 29 
și 30 iunie s-au întru
nit la Belgrad intr-o a- 
dunare consultativă re
prezentanții a nume
roase organizații de 
foști luptători antifas
ciști, participant! Ia 
mișcarea de rezistență

din Europa din timpul 
celui de-al doilea război 
mondial, de foști com
batanți și victime de 
război. Din România a 
fost reprezentat Comi
tetul foștilor luptători 
antifasciști (C.F.L.A.). 
Adunarea consultativă 
a studiat posibilitatea

Declarația lui Norodom Sianuk 
privind retragerea trupelor 

terestre americane din Cambodgia
PHENIAN 1 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național Unit 
al Cambodgiei, a dat publicității la 
Phenian, o declarație în legătură cu 
hotărîrea S.U.A. privind retragerea 
trupelor terestre americane din Cam
bodgia pînă la 1 iulie 1970. In de
clarație se subliniază că retragerea 
trupelor terestre americane este com
pensată de intensificarea raidurilor 
aviației S.U.A. în Cambodgia, de 
prezența continuă a trupelor salgo- 
neze pe teritoriul acestei țări. Se re
levă, totodată, primejdia Invadării 
teritoriului cambodgian de către for
țele armate tailandeze. „Cele trei 
popoare ale Indochinel cer retrage

SENATUL AMERICAN A APROBAT AMENDAMENTUL 
„C00PER-CHURCH"

WASHINGTON 1 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Alexan- 
droaie, transmite : După 7 săptămîni 
de dezbateri. Senatul S.U.A. a apro
bat cu o majoritate de 58 de voturi 

’ contra. 37 proiectul de amendament 
„Cooper—Church", care prevede in
terzicerea trimiterii de trupe ameri
cane în Cambodgia, precum si a 
acordării de ajutor militar regimului 
lui Lon Noi, fără aprobarea expresă 
a Congresului.

Votul asupra controversatului a- 
mendament a intervenit la numai 
cîteva ore de la anunțarea de către 
președintele Nixon a retragerii tutu
ror trupelor terestre americane din 

rile a legăturilor de colaborare mul
tilaterală. Temelia trainică pe care 
se pot clădi asemenea raporturi o 
constituie — așa cum subliniază în 
permanență țara noastră — respecta
rea strictă și neabătută a principiilor 
suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc. Promovarea consec
ventă a acestor principii și norme de 
relații constituie chezășia evitării 
conflictelor interstatale, premisa 
esențială a unei conviețuiri pașnice a 
națiunilor și a consolidării păcii.

Așa cum se arată și în memoran
dum, în îmbunătățirea climatului 
general-european, un rol important 
are, pe lingă extinderea schimburilor 
de bunuri materiale, a cooperării 
economice, și dezvoltarea legăturilor 
culturale dintre state. Asemenea le
gături contribuie considerabil la îm
părtășirea reciprocă a valorilor spi
rituale, la o mai bună cunoaștere 
mutuală, la apropierea între popoare, 
și, prin aceasta, la întărirea păcii și 
securității. România, care promovea
ză larg schimburile culturale, in spi
ritul respectului reciproc față de va
lorile spirituale, manifestă o poziție 
constructivă față de ideea intensifi
cării legăturilor culturale cu țările 
europene.

O problemă Importantă a secu
rității europene este aceea a lichi
dării prezenței forțelor armate străi
ne pe teritoriul statelor europene. 
Ținînd seama de cerința legitimă a 
popoarelor europene de a se pune ca
păt acestei prezențe, statele socia
liste au înscris in Declarația de la 
București „retragerea tuturor trupe
lor de pe teritoriul altor state, in 
limitele frontierelor lor naționale", 
ca una din primele măsuri parțiale 
care dobîndesc o mare Importanță 
pentru destinderea pe continent și 
înaintarea pe calea securității. Fi
rește, ar fi salutară retragerea tutu
ror trupelor străine In limitele gra
nițelor lor naționale. Dar chiar mă
suri parțiale, orice pas în această 
direcție ar avea însemnătate pentru 
cauza destinderii în Europa. In acest 
sens se înscrie în memorandum 
ideea examinării reducerii forțelor 
armate străine pe teritoriu! statelor 
europene.

S-a opinat tn mod justificat tn me
morandum că dată fiind complexita
tea problemelor securității europene, 
ar fi utilă crearea unui organism per
manent pentru problemele securității 
și cooperării în Europa. Un asemenea 
organism ar putea, desigur, să joace 
un rol important ca un forum al re

Guvernele Guyanei și Su- 
rinamuluiau ^otărît «s-și retragă 
personalul militar staționat In regiu
nea de frontieră din sudul teritoriu
lui guyanez, în termen de trei săp- 
tămîni. Această prevedere este in
clusă într-un „plan de pace" dat pu
blicității în urma vizitei întreprinse 
de primul-ministru al Surinamului, 
dr. Jules Sedney, în Guyana.

Cu prilejul încheierii bie
nalei internaționale de artă 
grafică de la Florența,13 Pa- 
lazzo Vecchio a avut loc ceremonia 
premierii unor lucrări expuse. Prin
tre premiați se află și graficiană ro
mână Ana Jalea Popa. Bienala a în
registrat In acest an o participare 
record — 42 de țări participante cu 
un număr de 2 500 âe lucrări.

convocării unei întîlniri 
a foștilor combatanți 
din toată Europa in 
vederea dezvoltării co
operării, înțelegerii și 
construirii unui sistem 
de securitate intre toate 
statele europene, bazat 
pe principiile Cartei 
O.N.U.

rea totală, imediată și necondiționată 
a tuturor forțelor armate ale S.U.A. 
și ale „aliaților" lor din întreaga In- 
dochină", se arată In declarație.

PHENIAN 1 (Agerpres). — Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei și-a Încheiat vi
zita în R.P.D. Coreeană — informea
ză agenția A.C.T.C.

înainte de plecarea din Phenian, 
Norodom Sianuk a avut o convor
bire cu Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene.

Cambodgia. Amendamentul nu va 
avea totuși putere de lege decit după 
ce va obține și aprobarea Camerei 
Reprezentanților, unde însă adver
sarii săi ar putea, după aprecierea 
observatorilor, să-i aducă modificări 
care să-i atenueze prevederile. Cu 
toate acestea, adoptarea de .către Se
nat a amendamentului este conside
rată In cercurile politice din Wa
shington drept un eveniment impor
tant. Luat singular, „votul din Senat 
reprezintă în sine o schimbare sem
nificativă în atitudinea legislatorilor 
față de-război", scrie ziarul „Wa
shington Post".

prezentanților statelor. In care să se 
poată ajunge la o mai bună cunoaș
tere a pozițiilor, la armonizarea lor. 
După cum este cunoscut, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cursul vizitei în Fran
ța, a preconizat realizarea în Europa 
a unui organism de colaborare, per
manent, care să ajute la promovarea 
colaborării între statele de pe conti
nentul nostru. Această propunere a 
avut un ecou pozitiv în opinia pu
blică.

Se poate aprecia că, în prezent, 
organizarea conferinței europene 
poate intra în stadiul pregătirii con
crete, practice. România a considerat 
și consideră că realizarea securității 
europene și, implicit, organizarea 
conferinței destinată acestui scop, tre
buie să fie opera tuturor statelor in
teresate, indiferent de orînduire so
cială și de mărime. Avem în vedere 
că ia conferință pot participa toate 
statele europene, inclusiv Republica 
Democrată Germană și Republica Fe
derală a Germaniei, pe bază de ega
litate în drepturi, precum și S.U.A. 
și Canada. Toate țările trebuie să 
participe la toate fazele pregătirii, pe 
baze egale și in mod direct. Este cu
noscută poziția guvernului nostru, 
potrivit căreia nu este de con
ceput pregătirea conferinței pe calea 
tratativelor de la bloc la bloc, deoare
ce o asemenea procedură ar contribui 
la consfințirea actualei divizări arti
ficiale a continentului în grupări mi
litare ostile și nu la depășirea ei, așa 
cum o cer interesele reale ale secu
rității europene. Statele interesate 
sînt chemate să-și aducă și de aci 
înainte contribuția la intensificarea 
eforturilor pentru pregătirea confe
rinței, la găsirea celor mai potrivite 
modalități de organizare a ei, la sta
bilirea de comun acord a ordinii de zL 
Pronunțindu-se în continuare pentru 
cea mai largă dezbatere bilaterală și 
multilaterală a problemelor, țara 
noastră este gata să examineze cu 
toată atenția. într-un spirit de coo
perare. orice propuneri de natură să 
faciliteze pregătirea șl convocarea 
conferinței, reușita ei.

In spiritul politicii el consecvente 
de pace și colaborare internațională. 
România își va aduce și în viitor 
întreaga contribuție la pregătirea și 
reușita conferinței general-europene, 
va acționa neîncetat pentru realiza
rea securității europene — deziderat 
major al tuturor popoarelor de pe 
continentul nostru și din întreaga 
lume.

Ion FTNTTNARU

Lucrările sesiunii Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R. 
s-au încheiat la Moscova. Sesiunea a 
adoptat un document referitor la 
dezvoltarea industriei locale, precum 
Îi noul Cod funciar al republicii. La 
ucrări, au participat Alexei Kosî- 

ghin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., șl alți conducătoM 
de partid și de stat.

La Dar Es-Salaam s-a 
deschis prima universitate 
națională Ia 30 lunie- ca<irui 
universității vor fi pregătite cadre 
de specialiști în domeniile economiei 
și științei.

Zborul navei spațiale 
„ApolIo-14" nu va avea Ioc ,na* 
inte de 31 ianuarie 1971, a anunțat 
administratorul N.A.S.A., Thomas 
Payne. El a precizat că această amî- 
nare este necesară pentru a efectua 
modificările impuse de concluziile 
anchetei privind accidentul petrecut 
la bordul navei spațiale „Apollo-13“. 
Nava urmează să aselenizeze in re
giunea Fra Mauro, zonă stabilită ini
țial pentru „Apollo-13".

Reuniunea Consiliului General 
al Frontului Democratic 

al R.P. Albania
TIRANA 1 (Agerpres). — La Ti

rana a avut loc o reuniune a Con
siliului General al Frontului Demo
cratic al R. P. Albania consacrată 
alegerilor de deputați în Adunarea 
Populară, în consiliile populare de 
judecători și asesori în toate instan
țele, și care vor avea loc la 20 sep
tembrie a.c. Lucrările reuniunii au 
fost conduse de Enver Hodja, pre
ședintele Consiliului General al Fron
tului Democratic. Ramiz Alia, vice
președinte al Consiliului General, a 
prezentat un raport cu privire la sar
cinile ce revin frontului în .ampa- 
nia electorală.

Reuniunea a adoptat apelul Con
siliului General al Frontului Demo
cratic al R. P. Albania adresat po- 
poruliiivalbanez cu ocazia alegerilor.,

Tensiunea politică, diminuată tn 
preajma vacanței parlamentare, a 
urcat din nou pentru cîteva zile, după 
ce Tribunalul constituțional austriac 
a decis, la 25 iunie, ca în trei circum
scripții electorale din Viena să aibă 
loc un șcrutin suplimentar. 9 depu
tați ai Partidului socialist, aflat la 
putere, și șapte al Partidului populist 
de opoziție, s-au văzut nevoiți să-și 
înceteze activitatea pînă la consulta
rea parțială din, toamnă.

La originea acestui incident post- 
electoral se află mașinațiile Partidu
lui național democrat, grupare neona
zistă. care, prin ilegalități și falsuri, 
a reușit să-și prezinte câțiva candi
dați. lipsiți, evident, de șanse. 
Ei au obținut, totuși, un număr 
de voturi, după cît se pare, In dauna 
Partidului liberal de. opoziție, sim- 
țindu-se frustrat de aceste voturi, cu 
ajutorul cărora ar fi putut obține un 
al șaselea loc în parlament. Partidul 
liberal de opoziție a sesizat Tribuna
lul constituțional șl așteaptă, evident.

CORESPONDENȚA DIN VIENA 
DE LA P. STANCESCU

cu speranțe alegerile complimentare.
Partidul socialist a tntîmpinat si

tuația cu calm și a pledat de la în
ceput pentru continuarea normală a 

activității guvernului și parlamentului.
In Partidul populist, neacomodat 

încă cu situația de a se găsi în opozi
ție, reacțiile nu au fost unitare. Pre
ședintele partidului, H. Withalm, a 
preconizat încetarea activității parla
mentului, ceea ce ar fi împiedicat 
cabinetul Kreisky să ajungă la 
adoptarea acelor legi pentru care își 
asigurase în prealabil sprijinul depu- 
taților liberali. Pe un alt plan, unii 
lideri ai Partidului populist, care se 
simt moralicește răspunzători pentru 
Insuccesul de la 1 martie, au început 
să se întrebe dacă nu s-a ivit, mal 
curînd decît era de așteptat, o ocazie 
de corectare a rezultatelor electorale. 
La mai puțin de 24 de ore, după ho
tărîrea Tribunalului constituțional, 
„Volskbîatt" punea sub tipar edito
rialul, semnat de Karl Pisa, secretar 
general adjunct al Partidului popu
list și intitulat foarte sugestiv pentru 
ceea ce ar aștepta și ar dori autorul : 
„Scrutin suplimentar ă la Marea Bri
tanie".

In a patra zt de la declanșarea ei, 
disputa politică dintre cele două mari 
partide s-a aplanat. In cele din urmă, 
liderii populiști au socotit oportun să 
nu-și asume răspunderea deschiderii 
unei crize a parlamentului și s-au 
raliat partidelor socialist și liberal, 
care s-au pronunțat de la început 
pentru desfășurarea normală a acti
vității Camerei deputaților, indiferent 
de situația creată prin lipsa celor 16 
deputați. Un acord unanim este aștep
tat și în chestiunea datei scrutinului 
suplimentar pînă acum fiind luate 
în considerare trei termene : 20, 27 
septembrie și 4 octombrie. Cît pri 
vește rezultatele alegerilor din toam
nă, observatorii politici sînt mai de
grabă tentați să nu Ie prevadă, cel 
puțin deocamdată, vreun element de 
surpriză.
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