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WZ/M PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII AFRICĂ CENTRALĂ,

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a avut loc o șe
dință a Consiliului de Stat, la care 
au participat ca invitați miniștri, 
conducători ai altor organe cen
trale de stat și președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut șl 
aprobat următoarele decrete : De
cretul privind organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă ; Decretul pri
vind organizarea și funcționarea 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produ
selor ; Decretul pentru modificarea 
Decretului nr. 654/1969, privind în
ființarea, organizarea și funcționa
rea Ministerului Industriei Mate
rialelor de Construcții, aprobat 
prin Legea nr. 49/1969 ; Decretul 
privind înființarea compartimente
lor de organizare și control în mi

nistere și celelalte organe centrale 
ale Administrației de stat; Decre
tul pentru modificarea Codului 
Aerian.

De asemenea, au fost adoptate 
decretele privind aderarea, accep
tarea sau ratificarea următoarelor 
tratate internaționale: Convenția 
cu privire la privilegiile și imuni- 
tățile instituțiilor specializate, a- 
probată de Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite la 
21 noiembrie 1947 ; Acordul asupra 
privilegiilor și imunităților Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică, aprobat de Consiliul Gu
vernatorilor Agenției la 1 iulie 
1959 ; Convenția internațională 
privind eliminarea tuturor forme
lor de discriminare rasială ; Con
venția consulară dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Turcia ; Convenția de asistență ju
ridică în materie civilă și penală, 
dintre Republica Socialistă Româ

nia și Republica Turcia; Acordul 
de colaborare culturală și științi
fică dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Populare Congo ; Acordul 
de cooperare științifică și tehnică 
dintre guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Repu
blicii Democratice Congo ; Acordul 
comercial de lungă durată și Acor
dul de plăți de lungă durată dintre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii A- 
rabe Unite; Acordul de colaborare 
culturală și științifică dintre gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Unite 
Tanzania.

Toate decretele adoptate au fost 
în prealabil examinate și avizate 
favorabil de comisiile permanente 
de specialitate ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a examinat 
apoi unele cereri de grațiere.

GENERAL JEAN BEDEL BOKASSA RENTABILITATEA
După o zî petrecută pe lito

ralul Mării Negre, după con
vorbirile avute în cursul di
mineții de luni cu președin
tele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Bokassa, a 
făcut cunoștință ieri după- 
amiază cu unele aspecte ale 
industriei Capitalei, ale dez
voltării urbanistice și edili
tare a orașului București. In 
timpul vizitei, oaspetele afri
can a fost însoțit de Constan
tin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal Bucu
rești, și de alte persoane ofi
ciale.

...Se ajunge la Uzina „Se
mănătoarea", unitate repre
zentativă a industriei româ
nești constructoare de mașini 
agricole. în cei 20 de 
ani de existență, pe porțile 
uzinei au ieșit sute de mii de 
mașini agricole de diferite 
tipuri, de la cele mai simple 
la cele mai complexe. Multe 
dintre acestea lucrează pe o- 
goarele a numeroase țări 
străine.

La sosirea în întreprindere, 
oaspeții sînt întîmpinați de 
Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, și de colectivul de 
conducere al uzinei.

După o scurtă discuție asu
pra profilului întreprinderii, 
se vizitează sectoare princi
pale de fabricație. Directorul 
uzinei, ing. Ion Căpățînă, pre
zintă caracteristicile tehnice 
ale unor utilaje expuse în in
cinta întreprinderii și pers
pectivele de dezvoltare ale 
întreprinderii, corespunzător 
programului de dezvoltare 
a agriculturii noastre socia
liste.

Un viu Interes manifestă 
oaspeții pentru combinele 
cerealiere autopropulsate, care 
se înscriu ca o realizare de 
mare valoare a industriei 
noastre. O asemenea combină 
recoltează aproape 36 de cul
turi — practic toată gama ce
realelor păioase, porumb, le
guminoase, nutrețuri etc., 
mașina fiind deservită de un 
singur om — mecanicul. Pro
ductivitatea ei este de 15 hec
tare pe zi. Toate reglajele se 
efectuează foarte ușor de la 
un bord printr-un sistem de 
comenzi hidraulice.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Bokassa mulțumește 
pentru prilejul oferit de a cu
noaște activitatea acestei mari 
unități industriale, pentru 
primirea călduroasă ce i s-a 
făcut.

în continuarea vizitei în 
Capitală, președintele Bokassa 
și suita trec pe lîngă moder
nele complexe studențești de 
pe Splaiul Dîmboviței, care 
găzduiesc peste 4 000 de ti
neri, ajungînd apoi într-unul 
din cele mai frumoase cartie
re noi ale Capitalei — Dru
mul Taberei. Cetățenii fac 
oaspetelui o manifestare de 
vie simpatie.

In fața complexului comer
cial și social-cultural „Favo
rit", unde are loc o scurtă 
oprire, arhitectul-șef al orașu
lui, Tiberiu Ricci, dă expli
cații cu privire la dezvol
tarea acestui cartier, în 
care pînă acum au fost con
struite 22 000 de apartamente 
și care 4n final va totaliza a- 
proape 60 000 de apartamente. 
Discuțiile între oaspeți și 
gazde se referă apoi la preo
cuparea constructorilor pentru 
diversificarea tipurilor de a- 
partamente și ridicarea gra
dului de confort al acestora.

Se vizitează apoi modernul 
cinematograf din cartier „Fa
vorit", și un magazin pentru 
desfacerea produselor indus
triale.

Oaspeții străbat din nou, în 
mașini, Capitala, trec pe lin
gă șantierul unde se înalță in 
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Convorbiri oficiale
La Palatul Consiliului de Stat 

au început luni, în cursul dimine
ții, convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Africa Centrală, gene
ralul Jean Bedel Bokassa.

Din partea română, la convor
biri participă Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, Bujor 
Almășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor

DINEU IN onoarea președintelui

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit luni, în 
saloanele. Palatului Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea 
generalului Jean Bedel Bokassa, 
președintele Republicii Africa Cen
trală și președinte al guvernului.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Manea 

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimați oaspeți,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumnea

voastră, tuturor colaboratorilor care vă însoțesc în a- 
ceastă vizită, un cordial salut prietenesc în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
guvernului și al întregului popor român ; doresc, de a- 
semenea, să dau expresie sentimentelor de înaltă ospi
talitate, de prețuire și stimă cu care toți cetățenii pa
triei noastre vă întîmpină pe pămîntul României so
cialiste.

Țările noastre sînt situate în zone geografice diferite, 
aflate la multe mii de kilometri depărtare una de alta ; 
totuși, faptul că ambele popoare luptă pentru afirma
rea nobilelor idealuri ale libertății și dreptății, ale pă
cii și progresului face ca ele să se simtă aproape, să-și 
nutrească, reciproc, sentimente trainice de prietenie. 
Manifestările' pline de cordialitate și primirea caldă 
pe care v-o face, pretutindeni, populația României con
stituie o vie ilustrare a acestor sentimente, o expresie 
a dorinței de a dezvolta prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre în interesul ambelor popoare, al cauzei 
generale a păcii și înțelegerii internaționale.

Se știe, domnule președinte, că terenul pe care se 
dezvoltă și înflorește once prietenie îl constituie, îna
inte de toate, buna cunoaștere reciprocă. Avem con
vingerea că vizita dumneavoastră va servi pe deplin 
acestui scop ; în răstimpul scurt de cînd vă aflați în
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de mașini, Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii și silviculturii, 
Dan Enăchescu, ministrul sănătă
ții, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Din partea Republicii Africa 
Centrală iau parte Ange Patasse, 
ministru de stat însărcinat cu dez
voltarea, Nestor Kombot-Nague- 
mon, ministrul afacerilor externe, 
Henri-Paul Boundio, ministru de
legat la președinția Republicii, în
sărcinat cu secretariatul guvernu
lui, Bernard-Christian Ayandho, 
ministrul industriei minelor și ge
ologiei, Jean-Marie Wallot, minis
trul comerțului, Marie Josephe 
Franck, ministrul cu problemele 
sociale, Alberto Sato, ambasado

BOKASSA
Mănescu, Dumitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale.

Au luat parte Ange Patasse, Nes
tor Kombot-Naguemon, Henri-Paul 
Boundio, Bernard-Christian Ayand
ho, Jean-Marie Wallot, Marie Jo
sephe Franck — miniștri, și alte 
persoane oficiale care îl însoțesc 

rul Republicii Africa Centrală în 
Republica Socialistă România, Ni
colas Awoyamo, secretar general 
adjunct în Ministerul Afacerilor 
Externe, Jacques Topande Makom- 
bo, director al Diviziei Europa-A- 
merica în Ministerul Afacerilor 
Externe.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind rela
țiile dintre cele două state, posi
bilitățile de lărgire a cooperării și 
de extindere a colaborării reciproc 
avantajoase, precum și unele as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate. (Agerpres) 

pe președintele Republicii Africa 
Centrală.

înainte de începerea dineului au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel Bokas
sa, au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul președintelui 

Jean Bedel Bokassa
Domnule președinte,
Domnule prim-ministru.
Excelențe,
Această vizită în Republica Socialistă România 

figura de mai multă vreme în calendarul deplasărilor 
mele în țări prietene.

Dar, în ciuda unor fenomene imprevizibile care au 
fost pe punctul de a determina amînarea ei, iată din 
fericire înfăptuit acest proiect pe care îl doream din 
inimă.

Acum, vitalitatea prieteniei care există între cele 
două țări ale noastre mi-a permis să pășesc pe pă
mîntul țării dv.

în momentul în care vă aduc salutul cordial și prie
tenesc al guvernului meu și al întregului popor din 
Africa Centrală, trăiesc o profundă satisfacție, satis
facție la care se adaugă cinstea de a vă întîlni pe dv., 
satisfacția de a fi putut să răspund amabilei dv. in
vitații, admirația sinceră pentru poporul dv., popor 
curajos și harnic, pe care am prilejul să-1 cunosc.

Domnule președinte, ar fi inutil să vă fac o expu
nere completă de ordin geografic, istoric și politico- 
economic asupra țării mele, Republica Africa Centrală, 
pe care o cunoașteți, de altfel, bine.

Permiteți-mi totuși să schițez, în cîteva cuvinte, 
principiile pe care se bazează politica noastră, atît 
internă cît și externă.
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-oglinda întregii activități 
productive a întreprinderilor

După cum s-a subliniat la Congre
sul al X-lea al P.C.R., ridicarea 
continuă a eficientei întregii activi
tăți economice reprezintă o pro
blemă fundamentală a dezvol
tării tot mai dinamice a Ro
mâniei socialiste în etapa actuală. 
Putem vorbi că o întreprindere, o 
ramură industrială a atins o înaltă 
eficiență în activitatea lor productivă 
atunci cînd toate resursele materiale 
sînt valorificate superior, cînd uni
tățile reușesc nu numai să-și aco
pere cheltuielile efectuate pentru fie
care produs, pentru fiecare lucrare 
efectuată, dar și să realizeze beneficii

ORIENTAREA CĂTRE APLICATIV 
caracterizează azi 
știința geografiei

Convorbire cu prof. dr. docent Vintilâ MIHĂILESCU
președintele Societății geografice române

— Asociată cu celelalte științe ale 
naturii și ale societății, geografia n-a 
renunțat la vechea ei misiune de in
formare asupra țărilor, popoarelor și 
resurselor globului, dar o întregește 
cu analiza critică a echilibrului din
tre factorii naturali și cei umani — 
ține să sublinieze, de la inceput, in
terlocutorul nostru.

— Care ar fi, atunci, rolul cerce
tării geografice, in contextul evolu
ției științei contemporane ? Ce ten
dințe se manifestă, pe plan interna
țional, in acest domeniu ?

— Dezvoltînd cele spuse mai sus, 
precizez că studiul geografic răspun
de în primul rînd necesității de a 
cunoaște cît mai cuprinzător reali
tatea terestră, adică mediul de viață, 
în care intră deopotrivă condițiile fi
zice și sociale, resursele naturale ori 
produse de munca omului etc. în 
aceasta se vădește pregnant caracte
rul său practic, eminamente aplicativ. 
De aici, preocuparea susținută de a 
se realiza, prin cercetări complexe, 
o informare cît mai concludentă, la 
nivel local și regional, sau la scara 
întregii planete. Iată de ce apar și 
sînt mereu reeditate, în cele mal 
multe din țările lumii, anuare cu 
hărți și date geografice amănunțite, 
mari atlase cu index de numiri, co
lecții de geografie regională, pentru 
cîte o țară ori pentru toate țările 
globului. Cunoscutul „Calendario 
Atlante de Agostini" a ajuns în al 
66-lea an al apariției sale, iar co
lecțiile de geografie universală se află 
în mai toate bibliotecile mari. $i 
atlasele naționale sînt din ce în ce 
mai complete și mai bine executate, 
un asemenea atlas aflîndu-se în lucru 
și la noi, sub egida Academiei.

Cartografia și harta au încetat de 
mult să mai fie apanajul exclusiv al 
geografilor, dar aceștia participă 
susținut la elaborarea unor asemenea 
lucrări complexe — utilizate obliga
toriu astăzi în numeroase discipline 
științifice (istorie, sociologie, bota
nică, zoologie, geologie etc.) Este 
un aspect care justifică, după păre
rea mea, aprecierea că, în contextul 
actualei revoluții științifice și tehni
ce mondiale, geografia a redevenit o 
știință modernă ca obiect, metodă și 
scop. Obiectul ei este întregul sau 
totul teritorial, de la localitate la pla
netă, inclusiv populația și munca des
fășurată de aceasta la suprafața glo
bului ; metoda — raportarea la în
treg a fiecărui element al unității 
teritoriale analizate ; scopul — urmă
rirea echilibrului dintre factorii 
naturali și populația activă, un echi
libru mereu amenințat de natură (e- 
rupții vulcanice, cutremure, inun
dații, secete, epidemii) sau de gos
podărirea nechibzuită practicată de 
unele colectivități umane, în diferite 
locuri și timpuri.

Emil HATOS
adjunct al ministrului finanțelor

mereu mai mari. Cu alte cuvinte, 
orice activitate economică trebuie să 
corespundă unor cerințe concrete ale 
societății, să răspundă unor nevoi 
reale ale vieții materiale și spirituale 
a oamenilor, asigurînd în același timp 
creșterea continuă a avuției țării, 
sporirea venitului național.

Geografilor le-au trebuit mai bine 
de o sută de ani ca să-și lămurească 
bine aceste principii și, mai ales, ca 
să le aplice cu bune rezultate. Adop- 
tînd o poziție critică, ei au datoria 
să elaboreze documentarea geografi
că integrală — privind natura și so
cietatea — necesară utilizării rațio
nale și optime a condițiilor și resur
selor globului. în această misiune, 
geografia se numără printre științele 
cele mai pregătite să demonstreze — 
pentru fiecare regiune în parte și 
pentru toate împreună — necesita
tea de a se (ine seama de toți fac
torii care asigură echilibrul om-na- 
tură existent sau care pot provoca ru
perea lui. Se știe că informarea incom
pletă, unilaterală sau nelegată de în
treg poate avea serioase urmări ne
gative. De pildă, dacă se construiește 
un mare baraj pentru un lac de acu
mulare fără să se calculeze exact re
zistența rocii în care a fost împlîntat, 
sau fără să se cunoască regimul preci
pitațiilor pe o perioadă destul de lun
gă, atunci se poate ajunge la o catas-
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Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceze

Sărbătoarea națională a Franței îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, domnule Președinte, calde felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporu
lui francez prieten.

Păstrînd cele mai frumoase amintiri despre recenta vizită în Franța, 
precum și despre convorbirile rodnice pe care le-am avut cu dumnea
voastră, am ferma convingere că relațiile prietenești de colaborare 
dintre România și Franța vor continua să se dezvolte în interesul celor 
două popoare ale noastre, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

Prigiiți, domnule Președinte, asigurarea înaltei mele consideration!,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Irak, vă adresez, în numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
felicitări cordiale și urări de progres pentru poporul irakian.

NICOLAE CEAUȘESCU

Expresie sintetică a complexității 
factorilor care determină nivelul efi
cienței economice, rentabilitatea în
treprinderilor noastre a marcat creș
teri importante in anii actualului cin
cinal, demonstrînd că eforturile ma
teriale și financiare ale statului nos
tru pentru dezvoltarea și moderni
zarea economiei, pentru înzestrarea 
cu tehnica avansată, au avut o func
ție multiplicatoare, contribuind la ob
ținerea unor rezultate economice 
din ce în ce mai bune. Astfel, in 
acest an nivelul rentabilității plani
ficate pe ansamblul industriei repu
blicane este de două ori mai mare 
în comparație cu realizările din anul 
1965. Hotărîtoare pentru obținerea a- 
cestui spor a fost punerea largă în 
valoare a rezervelor de reducere 
sistematică a cheltuielilor de pro
ducție. Față de anul 1965, pe ansam
blul industriei republicane, cheltu
ielile la 1 000 lei producție-marfă 
vîndută și încasată sînt diminuate în 
acest an cu 79 lei ; raportată la în
treaga producție industrială, aceasta 
înseamnă acumulări bănești supli
mentare valorînd sute și sute de 
milioane lei.

Cu toate rezultatele bune de an
samblu, în anumite întreprinderi, 
centrale, combinate și grupuri in
dustriale. datorită unor carențe in
terne în activitatea economică, în 
gospodărirea fondurilor materiale 
și bănești, rentabilitatea producției 
nu se situează la nivelul dotării teh
nice, al posibilităților pe care le 
oferă organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. Astfel, anumite 
unități din industria minieră, petro
lieră, din industria materialelor de 
construcții, din industria ușoară au 
înregistrat în cinci luni din acest 
an pierderi, în loc de beneficii. De 
pildă, întreprinderea de prefabricate 
din beton Craiova, deși avea un plan 
de 1,5 milioane lei beneficii, a rea
lizat 4,48 milioane lei pierderi, iar 
întreprinderea de prefabricate Turda 
a înregistrat 1 174 000 lei pierderi, în 
loc de 1 019 000 lei beneficii. Alte în
treprinderi din industria ușoară, ali
mentară, din industria chimică și din 
construcții de mașini, din industria 
materialelor de construcții, ca ur
mare a neîndeplinirii planului de 
beneficii, nu au respectat, în aceeași 
perioadă, rentabilitatea planificată. 
Complet necorespunzătoare este și 
situația unor întreprinderi din in
dustria minieră și din sectorul con
strucțiilor industriale, care, în pri
mele cinci luni ale acestui an, în loc 
să se preocupe de creșterea eficien
ței activității lor productive, au de
pășit substanțial pierderile planifi
cate. în industria minieră, bună
oară, cu toate că volumul beneficiilor 
a fost mai mare față de plan, pe an
samblul ramurii, cu 34,8 milioane lei. 
totuși la o întreprindere care a fost 
planificată cu beneficii s-au înre
gistrat pierderi, iar la alte 10 uni
tăți s-au înregistrat pierderi mai 
mari decît era prevăzut. Dacă și

(Continuare in Dan. a IlI-a)
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FAPTUL
Cele mai bune studii, analize

și sinteze râmîn puțin eficiente

DIVERS CÎND SE IGNOREAZĂ
N-au trecut
mai LATURA

Muncitorii Gheorghe Tos și 
Ion Szocs, din comuna Bod, sa 
Îndreptau într-o dimineață spre 
stația C.F.R. pentru a lua cursa 
de persoane spre Brașov. Pe 
lingă ei, în plină viteză, trecea 
un tren de marfă. Deodată, au 
auzit o pocnitură care, în alta 
condiții, ar fi putut rămîne ne
luată în seamă. Ambii drumeți 
au hotărît însă să se oprească 
pentru a vedea ce se întîmplase. 
Au pornit spre linie și au con
statat că o șină era ruptă. Măr
farul trecuse, dar dacă mai ve
nea încă un tren ? Au anunțat 
în grabă paznicul de barieră 
și astfel, linia a fost refăcu
tă urgent, iar trenurile au putut 
circula conform programului. 
Cei doi muncitori au primit ime
diat felicitări din partea condu
cerii regionalei C.F.R. Brașov. Le 
merită cu prisosință.

MASURILOR PRACTICE

Gazde prea 
ospitaliere...

Nu credem că mai există vreo 
altă întreprindere de adminis
trare a fondului locativ în situa
ția celei din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. De mai 
multă vreme, aceasta încearcă 
să recupereze circa 130 000 lei, 
dar n-are de la ciiie. Peste 400 
de chiriași pe care i-a găzduit, 
printre care Alexandru Apolzan, 
Nicolae Capătă, Ion Crengăniș 
sau Ion Suditu, au plecat fără 
adresă, lăsînd în urma lor debi
te neachitate de la două-trei mii 
de lei în sus. Deși acum sînt 
căutați peste tot, este prematur 
să ne pronunțăm asupra deplinei 
reușite a acestei acțiuni. Deo
camdată, paguba rămîne pagubă. 
Așa se întîmplă cu gazdele 
prea... „ospitaliere" !

Vagoanele 
sînt

au
nărăvașe ?»

Poștalioanele de altă dată 
predat de multe și multe decenii
ștafeta vagoanelor poștale. De 
mai bine de două săptămîni 
Insă înlocuitorii vechilor tele
gari au început să o ia raz
na. Nu știm cum. anume, dar 
un fapt este Cert : trenurile 

r4005, 201, 1015, 55, 421, 11, 301 du 
pornit de mai multe ori in cursă 

*' fără obișnuitele vagoane de 
poștă și bagaje. In această situa
ție, toate trimiterile poștale — 
dar mai ales numeroasele colete 
cu ziare și reviste — au fost în
ghesuite, la nimereală, in com
partimente rezervate de obicei 
călătorilor sau au fost expediate 
cu alte mijloace de transport. 
De aici — pierderi de colete, 
deteriorarea lor, predări eronate. 
Motiv pentru care sugerăm Mi
nisterului Transporturilor să ia 
neintirziat măsuri pentru ca nă
răvașele vagoane să fie aduse la 
ascultare. i

Mai cu
• ••

I

»>
Soarele răsare și pe Calea Ra- 

hovei exact la ora cînd răsare 
pe toate străzile Capitalei. Cu 
toate acestea, o bună parte din 
locuitorii săi caută să se adap
teze la un alt fus orar. Cel pu
țin așa susțin toți cei ce locuiesc 
in apropierea restaurantului 
„Bumbești". Pînă la orele 24 și 
de multe ori chiar peste ora 1 — 
deși programul său e numai pînă 
la 23,30 ! ...
funcționează în așa fel incit 
nimeni din preajmă nu poate 
închide un ochi. După ce se 
sting ultimele „acorduri" din 
incinta lui, începe să se re
verse năvalnic altă „orchestră" : 
zgomotul navetelor și ambalaje
lor de la depozitul înființat în 
vecinătate de întreprinderea de 
panificație „Victoria". Și așa, 
noapte de noapte, tuturor celor 
ce locuiesc în această zonă le 
este greu să găsească o oră de 
somn ca lumea. înțelegem că 
restaurantul are nevoie de mu
zică — iar întreprinderea res
pectivă de ambalaje. Dar, de la 
o anumită oră, nu se pot adapta 
niște surdine, potrivit regulilor 
civilizației 7 Poate ajută și mi
lițienii din cartier — cu spriji
nul decretului privind liniștea 
publică...

restaurantul

Cale 
întoarsă!

de 
au

Trei băieți — doi în vîrstă 
16 ani, iar celălalt de 17 — 
dispărut de acasă. Primul, Eu
gen Leu, născut în Năvodari 
(Constanța) și domiciliat în Ve- 
rești (Botoșani) — a părăsit Li
ceul pedagogic din Suceava și, 
cu o violină sub braț, a pornit 
în căutarea unui șantier de con
strucții, dispus să-l angajeze. 
Despre intențiile celui de-al doi
lea, Gheorghe Pintea, din Bis
trița. Piața Centrală 20, nu se 
știe mai nimic. Are părul casta
niu, fața lunguiață, circa 1,70 m 
înălțime, cămașă roșie în ca
rouri, costum albastru. Ultimul, 
Ion Cosma, din comuna Negri 
(Bacău), a abandonat școala pro
fesională de mecanici agricoli 
din Tg. Neamț. Părinții îi 
caută îngrijorați. Dacă-i întîl- 
niți. anunțați organele de mili
ție care-i vor îndrepta spre cei 
ce-i așteaptă.

Rubricâ redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

Atenția deosebită pe care par
tidul o acordă ridicării pe o 
treaptă superioară a întregii activi
tăți de conducere și organizare a 
economiei aduce in prim plan efi
ciența muncii comisiilor economice 
ale organelor de partid, cărora le re
vine un rol important în creșterea 
competenței îndrumării și controlu
lui, exercitate asupra vieții econo
mice de către comitetele de partid.

In condițiile rapidei dezvoltări a 
zonei industriale a municipiului Su
ceava, comisia economică a comite
tului municipal de partid a fost în
drumată spre sprijinirea întreprin
derilor în direcția folosirii depline a 
capacităților de producție, reducerii 
consumurilor specifice, ridicării ca
lificării cadrelor și utilizării mai ju
dicioase a forței de muncă, în intere
sul sporirii necontenite a producției 
și sporirii eficienței acesteia. Apare 
evident efortul perseverent al comi
siei economice de a se ține la curent 
— și a informa astfel în cunoștință 
de cauză comitetul municipal — asu
pra situației concrete din toate uni
tățile economice, asupra stadiului de 
îndeplinire a planului, pentru a asi
gura o intervenție operativă.

Acest efort de pătrundere în com
plexitatea aspectelor cu care sînt 
confruntate unitățile economice a 
orientat planul de muncă al comi
siei spre un șir de probleme fun
damentale, a căror soluționare este 
de mare însemnătate pentru progre
sul economiei locale. Totuși, anali- 
zînd planul mai îndeaproape, rezultă 
că aceste preocupări majore se pierd 
într-un noian de alte probleme — 
de la încheierea contractelor eco
nomice și asigurarea repartițiilor 
în toate întreprinderile, la execu
tarea in amănunt a investițiilor 
în construcție, ca și a celor noi, 
pînă la asigurarea fiecărui punct 
de lucru cu materialele și for
ța de muncă necesare — și ele 
importante, desigur, dar a căror ur
mărire cade în sarcina altor orga
nisme. La ce a folosit, în fapt, tema
tica excesiv ramificată a planului 
comisiei economice pe trimestrul I ? 
Mergind pe teren cu un asemenea 
plan în buzunar, membrii comisiei 
au putut, în cel mai bun caz, să se 
intereseze „în general" de toate a- 
ceste probleme, înregistrînd mecanic 
răspunsurile, fără a-și putea face o 
idee personală pe calea unei analize 
mai profunde. Lărgindu-și excesiv 
aria de preocupări, comisia a fost 
împinsă spre o activitate în bună 
măsură formală, nu a putut să ducă 
la capăt decît puține acțiuni.

în planul amintit erau cuprinse 
și patru analize importante. Ce s-a 
întimplat însă ? Una — privind rezul
tatele planului pe 1969 și măsurile 
pentru îndeplinirea și depășirea 
indicatorilor, planificați și a angaja
mentelor pe 1970 — s-a transformat 
într-o simplă sinteză, intrucît aceeași 
problemă a fost analizată pe larg de 
comisia economică județeană (despre 
anumite manifestări de paralelism ni 
s-a mai vorbit) ; o altă analiză, 
avînd drept scop dezbaterea măsuri
lor stabilite de comitetele de direc
ție din patru mari întreprinderi în 
vederea reducerii consumului de me
tal, s-a făcut, dar nu a mai fost dez
bătută în secretariatul biroului jude
țean, așa cum fusese prevăzut ; un 
al treilea studiu, privind lărgirea 
planului de colaborare între trei mari 
unități, colaborare cu serioase impli
cații pe plan economic, a fost amînat 
pentru sfîrșitul trimestrului al doi
lea ; cea de-a patra acțiune — refe
ritoare la măsurile stabilite de co
mitetul municipal pentru mai buna 
aprovizionare a populației — s-a 
concretizat tot într-o simplă infor
mare. Practic, activitatea primului 
trimestru nu s-a finalizat în nici o 
acțiune de mai mare anvergură. .

în cel de-al doilea trimestru, co
misia și-a propus un număr mai 
redus de obiective, ceea ce i-a per
mis să adîncească analiza, să cerce
teze cu seriozitate aspecte esențiale 
ale activității economice. In primul 
rînd, s-a întreprins un studiu în 5 
mari unități privind rezervele de

creștere a productivității muncii. 
Mulți dintre cei cu care am discutat 
— între care ing. Otilia Popescu, 
secretara comitetului de partid de la 
Complexul de celuloză și hirtie 
(C.C.H.) — au evidențiat utilitatea 
unor asemenea intervenții ale comi
siei economice. Studiul a înlesnit 
identificarea unor importante rezerve 
de creștere a productivității muncii.

Dar. după cum este binecunoscut, 
aprecierea muncii comisiei economice 
nu poate avea la bază nici numărul, 
nici chiar „calitatea" studiilor între
prinse, ci în primul rînd rezultatele 
concrete ale activității economice pe 
care le-a determinat intr-un sector 
sau altul. Deci, întrebarea este :

vind finalizarea unor măsuri de mare 
utilitate. Or, aici nu e vorba de o 
oarecare lipsă, de o oarecare defi
ciență, ci de o neînțelegere a însăși 
rațiunii de a fi a comisiei econo
mice. Deoarece comisia nu este un 
organ de inspecție, care să întoc
mească constatări peste consta
tări. Menirea sa nu este doar de 
a „sesiza" neajunsurile, ci de a in
dica modalități clare și precise de 
îndreptare, de a acorda ajutor efec
tiv in 
de a 
evoluat 
atare, 
ciere

lor și, ulterior, 
lucrurile au 

indicată. Ca 
de apre- 

comisiei este

VIAȚA DE PARTID: 
activitatea comisiei 

economice a Comitetului

aplicarea 
controla dacă 

în direcția 
unicul criteriu 

a activității ______ __
finalitatea acesteia, ducerea consec
ventă pină la capăt a unor măsuri 
cu adevărat eficiente.

După părerea noastră, deficiențele 
în stilul de lucru al comisiei eoono- 
mice se datorează și folosirii 
parțiale

numai 
comisiei, 
sînt cei

a potențialului 
o parte din 

uneori 
care

municipal de partid 
Suceava

Ce se întîmplă după efectuarea unei 
analize, ce urmează după constatarea 
lipsurilor ? Intrucît este limpede 
că orice constatare rămîne literă 
moartă atîta timp cit ea nu este 
urmată de o intensă muncă organiza
torică și politică menită să îndrepte 
lucrurile. Iată un exemplu conclu
dent. Studiul comisiei economice — 
repetăm, bine fundamentat în ce pri
vește cauzele nefolosirii corespunză
toare a timpului de lucru, care, 
firește, influențează negativ nivelul 
productivității muncii — a fost supus 
secretariatului comitetului municipal 
de partid împreună cu un toarte stu
fos plan de măsuri, care prevedea, 
din nou, tot felul de... ședințe de ana
liză în respectivele întreprinderi. Ni 
se pare interesant, de exemplu, să ne 
oprim asupra uneia din concluziile 
esențiale ale studiului : în primele 4 
luni ale anului, în industria munici
piului pierderile de timp s-au ridi
cat, în medie, la 10 ore/om pe mun
citor, ponderea cea mai mare avind-o 
absențele nemotivate, în creștere față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Se impuneau, deci, nu 
alte analize. ci măsuri pentru res
pectarea strictă a legii organizării și 
disciplinei muncii și o mai susținută 
muncă politico-organizatorică.

S-au luat asemenea măsuri ? Răs
punsul ni-1 dă un alt studiu, întocmit 
o lună mai tîrziu, adică în iunie, 
care analizează, în parte, la aceleași 
întreprinderi, preocuparea organiza
țiilor de partid și a comitetelor de 
direcție pentru creșterea gradului de 
utilizare a mașinilor-unelte. Ar fi 
fost de așteptat ca acest studiu să 
urmărească, în primul rînd, ce s-a 
întreprins, ce rezultate s-au obținut 
în înlăturarea deficiențelor constatate 
anterior. Or, el consemnează din nou 
(repetăm : după o lună !), ca una din 
cauzele 
folosiri a mașinilor, utilizarea nera
țională a timpului de 
constatări, iar cifre atestînd menți
nerea aceleiași stări de lucruri ne
corespunzătoare. E drept că, ds 
data aceasta, sint formulate mai clar 
o serie de măsuri pe linia organizării 
producției, a controlului de partid 
etc. ; dar aplicarea lor este condi
ționată de efectuarea unor noi ana
lize a cauzelor care determină pier
deri de timp. Și așa, din analiză în 
analiză, din constatare în constatare, 
deficiențele se perpetuează.

Această mișcare în cerc : analiză- 
constatare-analiză constituie principa
lul handicap în activitatea comisiei e- 
conomice. Lipsa de perseverență in 
îndeplinirea propriului plan se pre
lungește in lipsa de consecvență pri-

importante ale unei slabe
muncă. Iar

ei.
mem- 

mereu ace- 
primesc și, 

sarcinile. Este 
ultima vre- 
noi membri,

fapt, 
brii 
iași, 
mai ales, îndeplinesc 
foarte bine că, în 
me, au fost cooptați __ ______ ,
numărul lor ridieîndu-se la 53, dar 
simpla lărgire numerică este insufi
cientă. Sarcinile trebuie în așa fel 
repârtizate incit greul să nu apese 
doar pe umerii unui număr restrîns 
de oameni — cadre cu munci de 
conducere în diferite sectoare, care 
și așa sînt foarte solicitați. Este ne
voie ca toți specialiștii care compun 
comisia economică să fie antrenați 
la o activitate permanentă.

Atît tovarășul Alexandru Iliescu, 
secretar pentru problemele economice 
al comitetului județean de partid, 
cit și tovarășul Constantin Moroșa- 
nu, prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid, fără a face abstrac
ție de ceea ce este pozitiv în acti
vitatea comisiei economice a muni
cipiului, au făcut unele observații 
critice cu privire la eficiența ei. A 
reieșit preocuparea organelor locale 
de partid de a acționa în sensul în
drumării mai atente a comisiei spre 
finalizarea acțiunilor întreprinse.

Depinde, fără îndoială, de orien
tarea și îndrumarea corespunzătoare 
a comisiei economice de către comi
tetul municipal de partid, înlăturarea 
fenomenelor de formalism care-i di
minuează eficiența activității și spri
jinirea ei pentru a contribui ;n mai 
mare măsură la perfecționarea acti
vității economice locale.

Moria BABOIAN

Caniculă ! Acum, în mie
zul verii, orășenii caută, în 
timpul liber, „evadări" în 
afara zidurilor fierbinți ale 
urbei. Mari sau mici, mai 
toate orașele au anumite 
tocuri 
umbră 
cest punct de vedere, Bucu- 
reștiul se numără prin
tre orașele mai avanta
jate. Intr-adevăr, natura a 
fost darnică, iar municipa
litatea a căutat să comple
teze posibilitățile de recrea
re, oferite de cadrul natural 
existent. Capitala are in 
jurul ei o adevărată salbă 
de păduri, zăvoaie și lacuri : 
Andronache, Herăstrău. 
Cernica, Pustnicu, Afumați, 
Băneasa, Snagov. zăvoiul 
Argeșului. Pornind de la i- 
deea că. nu totdeauna ex
cursioniștii poposesc în 
locurile de agrement pentru 
3—4 ore — cum se întîmplă 
în după-amiezile obișnuite 
de lucru — ci, dimpotrivă, 
simbăta, duminica, in tim
pul concediilor, al sărbători
lor legale, cînd marea ma
joritate a oamenilor se de
plasează acolo pentru 
timp mai îndelungat, 
nem o primă întrebare : în 
definitiv, ce dorește să gă
sească vizitatorul în peri
metrul locului de agre
ment ? Am făcut, în această 
privință, un sondaj la fața 
locului. Rezultatul : marea 
majoritate a celor „anche
tați" au optat pentru loca
luri de consum bine aprovi
zionate (mai ales cu gustări 
și răcoritoare !), pentru e- 
xistența unor posibilități 
variate de distracții colecti
ve, jocuri pentru copii. Sub
scriem la aceste opinii. 
Pentru că, oricît ar fi de 
mîndră pădurea și oricît 
ar cînta de frumos păsăre
tul ei, deplasarea tot pro
duce 
sete.

Cu 
oprit 
durea 
niciodată nu se poate afir
ma că n-ar fi loc pentru 
mai bine, se simte în tot 
locui mina unui gospodar 
întreprinzător, priceput, cu 
experiență. Improvizațiile 
lipsesc cu desăvîrșire, spre 
lauda gospodarilor. Dar să 
exemplificăm : I.H.R. „Am. 
basador" dispune, pentru 
moment, în această zonă, 
de trei mari complexe co
merciale, toate situate pe 
malul lacului t Snagov-sat, 
Snagov-plajă și Snagov-pă- 
dure. Atrage atenția urmă
torul fapt : cînd au conceput 
construcțiile respective, 
specialiștii O.N.T. și I.H.R. 
„Ambasador" nu au pornit 
de la ideea simplistă de a 
da în funcțiune un restau
rant, două — socotind cu a- 
ceasta că problema agre
mentului ar putea fi com
plet rezolvată. Dimpotrivă, 
proiectanții au lucrat cu 
gîndul ca amenajările din 
această zonă să corespun
dă unui nivel mai ridicat 
de pretenții. Astfel, toate 
complexele dispun — în 
afara localurilor de consum 
— de campinguri și locuri 
de parcare ; au fost extinse 
plajele, s-au amenajat tere
nuri de sport și de joacă. 
Vizitatorii Snăgovului pot 
face plimbări de agrement 
pe lac, pot pescui cu undi
ța. Prin pădure au fost cro-

de „refugiu", cu 
și răcoare. Din a-

un 
pu-

foame, iar arșița

aceste gînduri ne-am 
pentru început la nă
și lacul Snagov. Deși

ite „colnice" pentru prome
nadă străjuite de straturi de 
flori și arbuști. Dacă la 
toate acestea adăugăm fap
tul că in localurile de con
sum nu lipsește rafinamen
tul bucătăriei „Ambasador" 
— și serviciul este bun — 
aveți o imagine cit de cit 
completă a posibilităților de 
distracție și recreare exis
tente la Snagov. (Desigur, 
n-am dori ca din aceste a- 
precieri pozitive să se tragă 
concluzia că sînt epuizate 
posibilitățile de dezvoltare 
a complexului ; dimpotrivă, 
credem că Snagovul abia 
își începe valorificarea tu
ristică. Poate că nu ar fi 
o utopie gîndindu-ne la un

miilor de solicitant!. Rezul
tatul — coada. Coadă pen
tru procurarea limona- 
dei ! In aceste condiții, no
țiunea de agrement este 
considerabil deformată. Și 
toate acestea se petrec sub 
ochii indiferenți ai directo
rului I.A.P.L., sint privite 
cu o nepermisă nepăsare de 
responsabilii comerciali, de 
controlorii care primesc sa
lariu pentru a supraveghea, 
în această rază, bunul mers 
al activității comerciale. 
Gospodăria comunală, prin 
reprezentantul ei autorizat 
— I.C.A.B., proprietara
ștrandului — ține, în felul 
ei, isonul întreprinderii de 
alimentație publică. Cum ?

Umbre nedorite

/ieste ionele

de agrement

ale Capitalei
Snagov în perspectivă, cu 
mici „sate de vacanță", cu 
căsuțe-tip, de genul celor 
de la mare, sau chiar cu 
unele hoteluri — în defini
tiv lacul este imens și are 
încă multe zone complet 
neutilizate turistic).

...Calitatea noastră 
„excursioniști ad-hoc“
purtat pașii — în aceeași 
zi în care am vizitat Sna- 

și la pădurea 
Cernica. Nu 
constați că,

de 
ne-a

govul — 
și ștrandul 
e greu să 
deși cadrul natural este oa
recum asemănător. între 
Snagov și Cernica există o 
deosebire considerabilă. La 
Cernica, amenajările apar
țin altei concepții, unui mod 
de a gîndi total diferit. Mai 
exact : zăvoiului — punct 
principal de atracție — nu 
i s-a acordat nici o atenție. 
E lăsat în paragină. Posibi
litățile de recreare activă 
lipsesc cu desăvîrșire. Sin
gurul local de consum — 
mereu supraaglomerat — 
rămîne, în puterea zilei, în 
imposibilitate de a răs
punde tuturor cererilor.
l. A.P.L. („Segarcea") a ți
nut să nu-i neglijeze 
nici pe amatorii de ștrand : 
sesizind, probabil, faptul că 
și înotul produce foame și 
sete, a rezervat amatorilor
ac. estpj sport o surpriză : 
pe imensa plajă, Ie-a pus la 
dispoziție două chioșcuri de 
răcoritoare și un grătar cu 
mititei. E ușor de imaginat 
modul în care aceste „o- 
chiuri" de desfacere fac față

Numărul cabinelor pentru 
schimbarea toaletei este 
supărător de mic. Solicitan- 
ții sint puși, prin urmare, 
să dezlege o ecuație fără 
soluție : se poate face plajă 
îmbrăcat ?

Ne deplasăm la alte locuri 
de agrement, ca să vedem 
dacă și acolo gazdele au 
rămas tot atît de reci la 
impulsurile sezonului cald. 
După-amiază. pădurea și 
grădina zoologică Băneasa 
atrag zeci de mii de oa
meni. Populația unui întreg 
orășel se mută, pur și sim
plu, la pădure ! Pentru a 
satisface pe deplin solicită
rile acestui atît de numeros 
public, într-un articol pu
blicat în urmă cu un an se 
sugera Direcției comerciale 
a municipiului București să 
ia măsurile corespunzătoa
re. Nu era ceva imposibil de 
realizat și nici prea costisi
tor. Era vorba de amplasa
rea unor chioșcuri de dul
ciuri și răcoritoare, de ame
najarea unei „linii" de 
puncte de desfacere a gus
tărilor ș.a.m.d. Nimeni nu 
pretinsese să se înalțe, 
în inima codrului, restau
rante sau baruri de noapte 
din beton armat și sticlă. 
Iată însă că, în pofida tutu
ror promisiunilor Direcției 
comerciale,. Trustul de a- 
limentație publică și în
treprinderile. în subordine 
n-au realizat mai nimic. Am 
fost la Băneasa și iar am 
văzut cozi 
la... tonetele de

interminabile 
înghețată,

iar am văzt>; oameni trecuți 
de virsta tinereții ronțăind 
ultimele pungi cu... pufa- 
rin.

Te duce gîndul că aseme
nea „scăpări" ar putea re
prezenta un accident, o e- 
roare în misterioasele cal
cule și planuri pe care le fac 
cei 30—40 de directori ai ali
mentației publice bucureș- 
tene, dar această ipoteză 
dispare deîndată ce vizitezi 
și alte locuri de agrement. 
La pădurile Andronache și 
Cernica (pădurea de lingă 
minăstire), pentru a da 
doar două exemple, comer
țul este ilustrat prin totala 
lui inexistență. Omul e ne
voit să care — la doi pași 
de oraș — rucsacul, să se 
pregătească temeinic. ca 
pentru un voiaj în locuri 
pustii !

De ce atîta nepăsare din 
partea organizatorilor ? Am 
căutat un răspuns. Ca 
și in trecut, ne-am ales 
însă cu noi justificări și ia
răși (pentru a cita oară ?) 
cu noi promisiuni : „Se va 
amenaja, se va extinde, se 
va aproviziona". Da, dar 
cind ? In realitate, amena
jările necesare trenează 
pentru că întreprinderile 
și organizațiile comerciale 
se feresc să-și extindă acti
vitatea în afara orașului. De 
ce ? Extinderea înseamnă 
o bătaie de cap în plus, 
lărgirea sferei controlului, 
aprovizionării ș.a.m.d. Din 
cauza acestei crase comodi
tăți sint ignorate solicită
rile publicului și chiar in
teresele financiare ale co
merțului.

...Pe parcursul acestor în
semnări am pomenit o în
treagă serie de instituții și 
întrenrinttori : I.A.P.L.,

1 T.A.P.L. Direcția comercia
lă. Gospodăria comunală, 
O.N.T., I.C.A.B. Dar nu nu
mai acestea au contingență 
cu modernizarea locurilor 
de agrement estival. De 
diversele amenajări răs
pund încă alte 5—6 institu
ții și întreprinderi (între
prinderea de drumuri, d<£ 
transport, Ministerul Agri- ’ 
culturii 
trusturile 
serviciul 
municipiului 
ș.a.m.d.). Se constată, de 
multe ori, că aceste uni
tăți reeditează 
cu știuca. racul 
ca : intențiile tor 
trivesc niciodată, 
lucru se petrece 
cu pomenitele 
deri : cînd una amenajează 
lacul, uită cealaltă să apro
vizioneze localurile ; se pun 
la punct spațiile verzi, dar 
nu sînt gata aleile de acces 
iar amenajările sportive 
simple sînt tratate cu vitre
gie ; în zilele de duminică 
este o supraaglomerare a 
autobuzelor și 
de pe traseele 
etc., etc.

Iată de ce 
mite să sugerăm consiliului 
popular municipal să orga
nizeze o analiză multilate
rală, în sensul coordonării 
activității tuturor acestor 
instituții, cu atit mai mjțlt 
cu cît nu puține dintre eie 
îi sînt direct subordonate.

și Silviculturii, 
de răcoritoare, 
spații verzi al 

București

povestea 
și broas- 
nu se po- 

Același 
uneori și 
întreprin_

tramvaielor 
ștrandurilor

ne-am per-

Gh. GRAURE

Asfințit Foto : Gh. Vințilă
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• RECLAMAȚI! • SESIZĂRI • RĂSPUNSURI
•• Un grup de familii de pe stră

zile Calea Pietroasă și 6 Martie din 
orașul Cîmpulung-Muscel, precum și 
locuitori de pe străzile Mircea cel 
Bătrin, C. A. Rosetti și B. P. Has- 
deu vă cer sprijin în rezolvarea 
aprovizionării cu apă potabilă a 

’sectorului in care locuiesc. Deși stră
zile noastre sînt situate între cele 
două surse de apă potabilă ale ora
șului — bazinul din dealul cartieru
lui Vișoi și puțurile de captare din 
punctul „Uzina de apă" — la care 
putem fi racordați, aducem apă pen
tru consum cu cobilița, ca acum 50— 
60 de ani. Toamna și iarna, cînd 
vremea se înrăutățește, consumăm 
apă de ploaie și de zăpadă

Ne-am adresat consiliului popular 
orășenesc dar am fost trimiși la 
întreprinderea de gospodărie oră
șenească, pentru ca de aici să ne 
trimită înapoi la consiliul popular. 
Oare nu se poate întreprinde ceva 
pentru ca și cetățenii din această 
parte a orașului să aibă mai a- 
proape de casele lor apa potabilă ?

Ion K. CLIUGAN
Cîmpulung-Muscel

perație s-a efectuat abia la începu
tul acestui an dar, datorită unor 
neînțelegeri intervenite între cons
tructor și Oficiul pentru constru
irea de locuințe proprietate perso- 
nală-Cluj, defecțiunile constatate 
nu au fost incă înlăturate. Din a- 
ceastă cauză ele s-au amplificat 
astfel că în prezent trebuie execu
tate o seamă de lucrări cum sînt : 
refacerea parțială a parchetului în 
apartamente ; finisarea treptelor de 
la ambele intrări, care au început 
să fie distruse de ploi ; asfaltarea 
trotuarelor ce fac legătura între in
trări și șosea ; remedierea defecți
unilor la ușile care nu se închid de 
la intrările A și B ; refacerea in
stalațiilor din canalul termic etc. 
Cu toate acestea, în loc de măsuri 
concrete sîntem angrenați într-o co
respondență birocratică, intermina
bilă. Socotim că așa cum noi. lo
catarii, ne-am făcut datoria achi- 
tind sumele datorate, și Oficiul 
pentru construcția de locuințe pro
prietate personală Cluj are obliga
ția să-și respecte prevederile din 
contract.

Uzina de produse sodice Govora și 
alte întreprinderi. De atunci auto
buzele nu mai străbat aceste me
leaguri. De ce ? în urma unor ploi, 
s-a surpat șoseaua pe o porțiune 
de aproape 200 de m. în dreptul u- 
nei păduri de pe raza comunei Si
rineasa în apropierea hotarului cu 
comuna Peșceana. Consiliile popu
lare ale celor două comune, în 
frunte cu primarii Ion Danțu. și 
respectiv Gheorghe Burcea, nu în
treprind măsuri de reparare a șo
selei, motivind fiecare că lucrarea 
ar cădea în sarcina celuilalt. Asta, 
in ciuda faptului că la Sirineasa a 
staționat între 1—25 aprilie un bul
dozer, cu ajutorul căruia s-ar fi 
putut repara șoseaua într-o singură 
zi — dacă ar fi existat măcar 
dram de inițiativă. Așa se face 
mai bine de 100 de muncitori 
naveta zilnic cu bicicletele, cale 
40—50 km. ajungînd la serviciu 
bosiți.

Consiliul popular județean
poate interveni în această dispută 
deloc favorabilă cetățenilor ? Poate 
cu acest prilej se vor lua măsuri 
și pentru împrăștierea celor peste 
1 000 grămezi de pietriș care zac de 
peste un an pe marginea șoselelor 
de pe raza 
Peșceana.

un 
că 

fac 
de 
o-

nu

sesizat că imediat ce s-a urcat în 
trenul 3052 din stația Răzvad a fost 
oprit între vagoane, solicitîn- 
du-i-se legitimația de călătorie, de 
către un controlor C.F.R. Sus-numi- 
tul, care avea bagaje în mîini, a 
rugat să-i permită intrarea în com
partiment și apoi să arate actul în 
baza căruia călătorea. In loc de în
țelegere, lui V. Trandafir i s-a fă
cut un proces verbal de contraven
ție și a fost amendat cu 200 de lei 
pentru că „a refuzat să se legiti
meze".

Regionala de căi ferate București, 
căreia redapțiă i-a adresat sesiza
rea, ne-a comunicat că „procesul 
verbal" întocmit ilegal a fost anu
lat. Organul de control, tov. Farcaș 
Flamaropol, pentru lipsă de orien
tare, comportare necorespunzătoare 
față de călători, cit și pentru abu
zul săvîrșit, a fost sancționat dis
ciplinar, ridicîndu-i-se și dreptul de 
a mai efectua controlul trenurilor 
de călători.

mite comanda la Institutul de pro
iectări al județului Brăila pentru 
elaborarea proiectului de execuție 
în fază unică. Proiectul va fi gata 
în circa o lună de la emiterea 
comenzii. In aceeași perioadă C.C.H. 
are obligația să obțină fondurile 
necesare pentru executarea lucră
rilor. Apoi se va urmări executarea 
lucrărilor de către C.C.H. și Consi
liul popular al comunei Chișcani".

• La blocul D 3, din str. Con
structorilor nr. 40 A Turda, proprie
tate personală, dat în folosință în 
iulie 1968, trebuia făcută la expi
rarea anului de garanție recepția 
pentru constatarea defectelor pre
cum și remedierea lor. Această o-

Asociația locatarilor
Str. Constructorilor 40 
Turda

• Pe ruta Rm. Vîlcea-Peșceana- 
Amărăști circulau pînă spre sfîrși- 
tul lunii martie a.c. 5 autobuze ale 
I.T.A. Ele transportau muncitori de 
prin partea locului care lucrează 
la Combinatul chimic Rm. Vîlcea,

comunelor Sirineasa și

Gheorghe ISPAȘOIU
Rm. Vîlcea

Trandafir, strungar la• Vasile
Uzina de utilaj chimic Ploiești, ne-a

• Inspecția de stat a apelor din 
cadrul Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, referindu-se la sesi
zarea locuitorilor din comuna Chiș- 
cani. județul Brăila, privitor la im- 
puriticarea apei fîntînilor din co
mună, ne aduce la cunoștință urmă
toarele : „Organele inspecției de 
stat a apelor au reanalizat cele se
sizate și au obligat combinatul de 
celuloză și hîrtie să asigure ali
mentarea cu apă potabilă a gospo
dăriilor afectate de impurificare. 
Pînă la 30 iulie 1970, C.C.H. va e-

• „Ceea ce vă sesizăm pare o 
chestiune de mică importantă ; dar 
pentru noi, locuitorii comunei Be- 
chetu-Dolj, care simțim nepăsarea 
celor ce gospodăresc comuna, pre
zintă o mare însemnătate. Despre 
ce este vorba ? In mijlocul comu
nei noastre sînt cinci băltoace. A- 
cum, în toiul verii, cînd au venit 
căldurile mari, băltoacele au căpă
tat o culoare verzuie, degajînd un 
miros neplăcut. Broaștele, cu miile, 
orăcăie zi și noapte, iar țînțarii în 
roiuri mari ne dau mereu tîrcoale. 
Puținele canale pentru scurgerea 
apei, ce au existat în trecut, au fost 
astupate din motive necunoscute. 
Nu ne explicăm de ce atîta nepă
sare, cînd in locul bălților s-ar pu
tea amenaja grădini și locuri de re
creare !“.

Un grup de cooperatori 
comuna Bechetu. 
județul Dolj

După cum se știe, uzina „E- 
lectromotor" din Timișoara rea
lizează două categorii de pro
duse : unele destinate echipării 
industriei și agriculturii, altele 
de uz casnic, personal. In ulti
ma vreme, specialiștii timișoreni 
și-au îndreptat constant preocu
pările spre ridicarea calității și 
îmbunătățirea aspectului aspi
ratoarelor de praf. Acestea se 
fabrică, în momentul de față, în 
noua variantă „IDEAL", cu car
casă metalică. Aspiratoarele 
„IDEAL" au o linie suplă, pot 
fi ușor manevrate, iar randa
mentul lor este superior celui 
obținut cu ajutorul aspiratorului 
„Practic". Acțiunea de perfec
ționare a tipurilor de aspiratoa
re este tot mai complexă. O de
monstrează, între altele, și noul 
aspirator de praf, portabil, cu o 
greutate redusă, de 3,5 kg, care 
va putea fi folosit cu ușurință 
la întreținerea autoturismelor.

Printre cele 125 de produse 
ale uzinei „Electromotor" se nu
mără și ventilatoarele de masă. 
Ele se realizează, în continuare, 
în două variante : una cu două 
turații și posibilități de conec
tare după dorință; cea de-a 
doua variantă este o construc
ție simplă, mai ușoară, cu o 
greutate totală de 350 g. Un alt 
produs foarte util: ventilatorul 
de geam, destinat evacuării ae
rului viciat din bucătării, locu
ințe, birouri.

Aparate ingenioase, simplu 
concepute, folositoare în orice 
casă, sînt uscătoarele de păr. 
De asemenea, au fost introduse 
recent în fabricație radiatoare 
cu ventilatoare, comode, ușor de 
utilizat.

Consemnăm și alte noi pro
duse de uz casnic, ce se reali
zează curent, sau sînt în curs 
de asimilare, la uzina „Electro
motor" din Timișoara. Electro- 
pompa de uz casnic s-a dovedit, 
în ultimul timp, foarte căutată 
pentru alimentarea cu apă po
tabilă și grădinărit. Cu o aseme
nea pompă se poate asigura un 
debit de 90 litri pe minut, la o 
înălțime de pompare de 20 m 
coloană apă. O veste pentru 
meșteșugarii amatori: se află în 
curs de asimilare o nouă mași
nă de găurit oțel pînă la 6 mm. 
Noua mașină este ușoară, 
portabilă.

I
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NOUL SISTEM DE SALARIZARE

Șl MAJORAREA SALARIILOR 

SOLICITĂ

RESORTURI 
STIMULATORII, 

DE MARE
DIVERSITATE

Ing. Nicolae MARIN
director în Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini

COMBINELE: la treabă,
V-

in lanuri sau in curte

De la generalizarea experimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor în industria construc
țiilor de mașini au trecut șase luni, perioadă încheiată 
cu bune rezultate la principalii indicatori de plan ai 
construcției de mașini. Un rol important în obținerea 
acestor rezultate l-a avut, neîndoielnic, aplicarea nou
lui sistem de salarizare, Judicioasa normare a muncii 
a jucat, de asemenea, un rol însemnat în creșterea vo
lumului producției și a productivității muncii. în aceste 
condiții, majoritatea covîrșitoare a constructorilor de 
mașini au obținut în perioada ianuarie—iunie 1970 ve
nituri mai mari decît în anul trecut.

Ca și în alte ramuri ale economiei, noul sistem de 
salarizare asigură și în construcția de mașini o mai 
bună stabilitate a veniturilor : ponderea salariului ta
rifar în salariul total al muncitorilor este acum de 94 
la sută, iar la personalul tehnieo-administrativ — de 
96 la sută. Prin încadrarea în trepte și gradații, este 
intens stimulată creșterea calificării profesionale. A- 
proximativ 55 la sută dintre muncitori sînt încadrați 
la nivelul de bază și la treapta întîi, iar 47 la sută din 
personalul salariat în regie și tehnic-administrativ — 
pînă la gradația a doua (inclusiv), toți aceștia avînd 
astfel interesul și, totodată, posibilitatea de a promova 
la un nivel superior de salarizare.

Se cuvine relevat și faptul că, acordîndu-se salarii 
tarifare mai mari cu 5-10-15 la sută celor care lu
crează în locuri de muncă cu condiții dificile — forje, 
turnătorii, cazangerii și ateliere de tratamente termice, 

< la mașini-unelte de mare gabarit — sectoare în care 
sînt încadrați aproape 13 la sută dintre muncitorii uni
tăților constructoare de mașini, noul sistem de salari
zare favorizează atragerea oamenilor spre aceste sec
toare care au avut dintotdeauna un deficit de personal.

Noul sistem de salarizare permite stimularea muncii 
în acord, muncitorii acordanți putînd fi încadrați cu 
salarii tarifare mai mari cu 5 la sută decît ale celor 
care lucrează în regie, ceea ce are o influență pozi
tivă asupra creșterii productivității muncii. în sfîrșit, 
salariile depinzind acum în mod direct de realizările 
în producție, în toate uzinele constructoare de mașini 
a scăzut numărul absențelor nemotivate și ponderea 
timpului neproductiv, se acordă mai multă atenție 
bunei utilizări și întrețineri a mașinilor-unelte, respec
tării procesului tehnologic, îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii rebuturilor.

în cele șase luni de experimentare generalizată a 
noului sistem de salarizare s-au cristalizat, totodată, și 
unele posibilități de a i se îmbunătăți prevederile 
și, mai ales, modul de aplicare. Considerăm, bunăoară, 
că în scopul asigurării unei depline concordanțe între' 
condițiile concrete de muncă din întreprinderi și ni
velul salariilor, al asigurării unei mai mari operativi
tăți în valorificarea unor prevederi ale noului sistem 
de salarizare, ar fi binevenită lărgirea competenței mi
nisterului, centralelor industriale și comitetelor de di
recție ale întreprinderilor in folosirea practică a unor 
clemente ale noului sistem de salarizare. După părerea 
noastră, ar fi bine ca in viitor comitetele de direcție 
ale întreprinderilor să aibă dreptul de a acorda — în 
limitele fondurilor planificate — salarii tarifare majo
rate cp 5-10-15 la sută în vederea atragerii forței de 
muncă în locurile cu condiții mai dificile. în aceeași 
ordine de idei, considerăm, de asemenea, util să se re
nunțe și la avizările de către centrale, minister și Mi
nisterul Muncii a hotărîrilor uzinelor privind încadră
rile în treapta a treia de salarizare a lucrărilor care 
se execută în acord. în felul acesta s-ar asigura o mai 
mare operativitate în diferențierea încadrărilor, în sti
mularea muncitorilor în funcție de noile condiții de 
muncă ce survin.

Tot pe linia lărgirii unor competențe, am propune ca 
în viitor, pe baza unei concepții generale elaborate de 
către minister și în limitele fondului de salarii plani
ficat, consiliile de administrație ale centralelor.indus
triale să aibă dreptul de a hotărî cînd anume să fie a- 
plicate tarifele diferențiate pentru munca în acord față 
de cea în regie. Aceasta, deoarece centralele cunosc 
cel mai bine situația concretă din uzine și pot apre
cia mai bine ca oricine unde și cînd anume trebuie 
folosit acest stimulent în scopul trecerii de la munca in 
regie la cea în acord. De asemenea, ar fi bine ca mi
nisterul să fie împuternicit să hotărască, pentru între
prinderile subordonate și în limitele aceluiași fond de 
salarii planificat, rețelele de salarizare (A sau B) care 
să se aplice muncitorilor din ramura construcțiilor de 
mașini, în funcție de gradul de complexitate al pro
ducției uzinelor.

Creșterea cointeresării materiale în depășirea sarci
nilor de plap ce revin uzinelor ar putea fi asigurată, 
după părerea noastră, pe baza studierii posibilităților 
de a lărgi gama actuală a elementelor de stimulare a 
muncitorilor din sectoarele productive de bază care lu
crează în regie, precum și a personalului tehnic-admi
nistrativ. Potrivit opiniei multor -specialiști, de mare 
utilitate ar fi, bunăoară, învestirea directorului de în
treprindere cu dreptul de a premia operativ pe cei care 
se disting prin realizări deosebite în producție sau care 
au contribuit. în mod hotăritor, la rezolvarea unor pro
bleme speciale. Acest lucru ar fi posibil prin crearea 
unui fond de 0,5—1 la sută din fondul de salarii plani
ficat. în privința stimulării depășirii planului de livrări 
la export, am sugera să se constituie un fond de pre
miere alcătuit, în anumite procente, din sumele înca
sate ca urmare a livrărilor suplimentare la export, 
premiile urmînd să fie atribuite trimestrial salariaților 
care au contribuit efectiv la depășirea planului de 
export.

în cazul unor cadre tehnice și economice cu aptitu
dini excepționale și care obțin rezultate cu totul deose
bite în muncă, util ar fi, în sfîrșit, ca ministrul să aibă 
posibilitatea de a le recompensa — prin _ excepție — 
acordindu-le una sau mai multe gradații în cadrul a- 
celeiași funcții, fără obligativitatea îndeplinirii stagiu
lui de vechime stabilit pentru promovarea de la o 
gradație la una superioară. De asemenea, ca ministrul 
să poată acorda o gradație de merit, echivalentă cu 
un spor de salariu de două clase peste salariul prevă
zut pentru gradația maximă a funcției respective. De
sigur, avem în vedere exclusiv salariații cu activitate 
îndelungată, care aduc o contribuție deosebită^ la rea
lizarea sarcinilor unității in care își desfășoară activi
tatea sau care au contribuit substanțial la realizarea 
unor sarcini de interes național

Este mai presus de orice îndoială că, după definiti
varea noului sistenț de salarizare^ și — mai ales — pe 
măsură ce se vor aduce îmbunătățiri modului de apli
care, el va stimula tot mai mult creșterea producției 
și productivității muncii, reducerea prețului de cost și 
sporirea eficienței activității economice în această ra
mură atît de dinamică a economiei noastre.

Grăbirea recoltării griului și orzu
lui depinde în primul rînd de utili
zarea intensă a mijloacelor mecani
zate, îndeosebi a combinelor. Este 
știut doar că o combină înlocuiește 
munca a zeci de oameni, desigur cu 
condiția utilizării ei la întreaga ca
pacitate. Deosebit de important este 
ca în urma combinelor să intre rapid 
presele de balotat, plugurile sau gra
pele cu discuri și semănătorile pen
tru pregătirea terenului și însămîn- 
țarea culturilor duble. Această teh
nologie de lucru în flux continuu 
este deosebit de avantajoasă, dar, din 
păcate, așa cum rezultă din raidul 
întreprins în județele Vrancea și 
Vaslui, nu este aplicată întocmai, 
ajungîndu-se la decalaje păgubitoare.

în județul Vrancea, recoltarea orzu
lui s-a încheiat în toate întreprinde
rile agricole de stat, iar în prezent 
se lucrează la strînsul griului. în 
cooperativele agricole, orzul a fost 
recoltat de pe 54 la sută din supra
fața însămînțată, mazărea de pe 34 
la sută, iar grîul de pe 0,5 la sută 
din suprafața rămasă în cultură. Rit
mul lucrărilor de recoltare s-a inten
sificat cu deosebire în zona de sud- 
est a județului, unde stadiul de coa
cere a culturilor este mai avansat. în 
majoritatea unităților, prin organi
zarea corespunzătoare a formațiilor 
de lucru, folosirea în mod rațional a 
mijloacelor de transport, se execută 
concomitent înmagazinarea noii re
colte, eliberarea terenului de paie și 
depozitarea acestora în parcurile de 
furaje, însămînțarea culturilor duble, 
respectîndu-se graficele operative de 
lucru.

Duminică, la cooperativa agricolă 
din Ciorăști, cele 10 combine lucrau 
din plin. Aici s-a terminat treieratul 
orzului de pe 130 ha și al mazării de 
pe 80 ha. Folosindu-se intens cele 8 
prese ale secției de mecanizare, s-a 
terminat de balotat paiele de orz. 
„Ieri am avut Ia cărat paie 95 că
ruțe — spunea Ion Coman, președin
tele cooperativei — așa că n-a mai 
rămas pe cîmp nici un balot de paie 
de orz. Avînd asigurat terenul liber, 
mecanizatorii au arat noaptea. Pentru 
reușita culturilor duble nu pierdem 
nici o zi. Pînă acum am și semănat 
120 ha“. Folosind chibzuit mijloacele 
de transport, cooperatorii din Cio
răști au predat la baza de recepție 
aproape 100 tone orz, achitînd în în
tregime valoarea lucrărilor executate 
de secția de mecanizare, precum și 
cantitatea contractată.

Aceeași preocupare pentru strînge- 
rea rapidă și fără pierderi a recoltei, 
pentru eliberarea terenului și însă
mînțarea culturilor duble am întîl- 
nit și la cooperativele Spătăreasa, 
Măicănești, Rîmniceni, Voetin și al
tele, unde treieratul orzului și ma
zării s-a terminat și toate forțele sînt 
concentrate acum la secerișul griului.

Cu ocazia raidului întreprins a re
ieșit însă că nu peste tot sînt pre

zente spiritul gospodăresc, grija pen
tru folosirea chibzuită a combinelor, 
a mijloacelor de transport, nu se asi
gură mobilizarea la lucru a tuturor 
forțelor. în tarlaua „Merișor" a coo
perativei agricole din Mircești, după 
două zile de lucru, cinci combine 
abia recoltaseră 20 ha de grîu. De la 
inginerul Garabet Perișoară aflăm că 
trei combine n-au lucrat aproape de 
loc. Dacă după primele brazde au și 
apărut defecțiuni, ce se va întîmpla 
pină la sfîrșitul campaniei ?

O situație cu totul anormală întîl- 
nim la cooperativa din Biliești. La 
secția de mecanizare cele 7 combine 
erau aliniate ca pentru expoziție, cu 
tractoarele alături, în loc să fie utili
zate la întreaga capacitate la recoltat. 
Tovarășul Ion Manole, șeful secției de 
mecanizare, se mulțumea să constate 
că toate culturile de orz și mazăre 
sînt bune de recoltat. Orzul deja s-a 
scuturat într-o proporție de peste 10 
la sută. Atunci de ce nu se lucrează ? 
„Pentru că președintele cooperativei, 
Toader Mihalcea — ne-a spus șeful 
secției mecanizare — a hotărît să în
cepem recoltatul peste două zile". 
Cum s-a stabilit momentul optim de 
recoltare, dacă holdele se scutură în 
cîmp și combinele așteaptă aliniate ? 
Este necesar ca direcția agricolă să 
intervină în mod hotărît, nu numai 
pentru organizarea corespunzătoare a 
muncii în această unitate, ci și pentru

sancționarea celor vinovați de pier
derile de recoltă.

După cum este cunoscut, utilizarea 
intensă a mijloacelor mecanizate re
prezintă condiția principală pentru 
terminarea recoltării la timp și fără 
pierderi. Or, la Nănești, în preajma 
întreprinderii de mecanizare, pe o 
tarla de mai bine de 30 ha, paiele nu 
erau balotate, iar la secția de meca
nizare tractoarele și presele erau tra
se la „linie" ca și la Biliești. Aceeași 
atmosferă de nepăsare se constată și 
la Răstoaca și la Suraia. Așa se și 
explică de ce pe județ viteza de re
coltare și de însămînțare a culturilor 
duble se menține cu mult sub posi
bilități. în această perioadă, cînd tre
buie să se folosească fiecare oră din 
zi, este necesar ca lucrătorii direcției 
agricole și ai Uniunii cooperatiste ju
dețene să intervină în mod hotărît, 
acolo unde situația o cere, pentru a 
impulsiona ritmul recoltatului, al 
celorlalte lucrări agricole din această 
campanie.

In județul Vaslui, majoritatea coo
perativelor agricole de producție au 
început recoltatul orzului încă de la 
sfîrșitul lunii iunie. Excepție fac doar 
culturile însămînțate mai tîrziu, si
tuate în general spre nord, și cele 
care au avut de suferit de pe urma 
ploilor abundente. Aproape întreaga 
suprafață cultivată cu orz a coope
rativelor agricole de producție din 
județ, totalizînd 3 679 de hectare, tre

buie să fie recoltată de urgență. Or, 
din totalul suprafeței amintite, pînă 
la data de 10 iulie a.c. au fost recol
tate doar 1445 de hectare, ceea ce 
înseamnă destul de puțin. Unii pre
ședinți de cooperative spun că au o 
suprafață foarte mică cultivată cu 
orz și, într-o singură zi, o pot recol
ta. Numai că timpul trece și boabele 
se scutură. Un număr de 46 coope
rative agricole, pînă la data de 10 
iulie, nu recoltaseră nici un spic de 
grîu sau Orz. Este nejustificată întîr- 
zierea acestor lucrări, cu atît mai 
mult cu cît majoritatea cooperative
lor rămase în urmă — Ciocani, Po
gana, Telejna, Grivița etc. — sînt 
situate în sudul județului, unde lanu
rile s-au copt.

Direcția agricolă județeană a întoc
mit grafice de lucru ; acestea sînt, de
sigur, „literă moartă" deoarece nu 
sînt consecvent aplicate.

Ținînd seama de aglomerarea mun
cilor de sezon se impune ca organele 
agricole județene să treacă fără în- 
tîrziere la organizarea temeinică a 
lucrărilor de recoltare a păioaselor 
pentru executarea acestora într-un 
timp cît mai scurt și fără pierderi și 
realizarea integrală a planului de în
sămînțare a culturilor duble.

Ion NISTOR 
Vasile IANCU 
corespondenții „Scînteii"

Recoltarea lucernei la I.A.S. Mogoșoaia, județul Ilfov Foto : Agerpres
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aceste unități ar fi respectat sarci
nile din planul financiar, volumul 
acumulărilor bănești ar fi fost cu 
circa 20 milioane lei mai mare.

Mersul hotărît înainte al econo
miei noastre socialiste impune astăzi 
o preocupare susținută pentru crește
rea rentabilității economice în toate 
ramurile și întreprinderile. O atare 
sarcină de mare importanță econo
mică — subliniată din nou la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
— depășește, prin acuitatea ei, 
sfera de interese a unei întreprin
deri sau a alteia, ea constituind o 
chestiune fundamentală a întregii 
societăți ; numai astfel vom reuși ca 
marele efort de construcție, de dez
voltare, pe care țara noastră l-a făcut 
pînă acum — și care va fi continuat 
în viitorul cincinal — să dea roade 
tot mai mari, în interesul societății, 
al bunăstării poporului. Tocmai în
țelegerea pe deplin a realității că 
sporirea acumulărilor în vederea sus
ținerii ritmurilor de dezvoltare a eco
nomiei, ridicarea nivelului de viață 
al poporului depind în bună măsură 
de nivelul rentabilității, al eficienței 
economice, trebuie să determine pre
ocupări sporite, măsuri de interven
ție neîntîrziate. la diferitele nivele 
ale conducerii economice, pentru ca 
potențialul tehnic, material și uman 
de care dispunem să fie utilizat cu 
efecte maxime pentru înflorirea mul
tilaterală a țării.

Care sînt direcțiile de sporire a 
rentabilității în care trebuie acționat 
în momentul de față ? în esență, 
este vorba de folosirea judicioasă, 
cu maximum de randament, a fac
torilor principali care hotărăsc atît 
ritmul de creștere a producției ma
teriale, cît și rezultatele financiare : 
forța de muncă, utilajele și capaci
tățile de producție, resursele mate
riale. Utilizarea judicioasă a forței 
de muncă, ridicarea calificării mun
citorilor, îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, mecanizarea 
lucrărilor care necesită un volum ri
dicat de manoperă sînt elemente 
care, în final, determină creșterea 
continuă a productivității muncii, 
cu efecte directe în reducerea cheltu
ielilor de producție și, deci, asupra 
sporirii rentabilității. Este știut că, 
în această privință, au fost între
prinse numeroase acțiuni, care au 
dat rezultate din cele mai bune, 
determinînd creșterea accentuată și 
constantă a rentabilității produselor 
în numeroase întreprinderi.

în discordanță, însă, apar unele 
unități care manifestă încă insufi
cientă preocupare pentru folosirea la 
un nivel superior a forței de mun
că, pentru respectarea cu strictețe a 
disciplinei muncii. Cu ocazia unui 
control efectuat de Ministerul Finan
țelor în industria conservelor s-a 
constatat, printre altele, că în multe

fabrici lipseau sau erau insuficiente 
mijloacele mecanizate pentru execu
tarea unor operații care necesitau 
un volum mare de manoperă. în 
același timp, mașinile și utilajele 
din dotare erau utilizate parțial sau 
deloc, ceea ce a dus la suplimentarea 
numărului de salariați, fondul de 
salarii aferent reflectîndu-se negativ 
în rentabilitatea realizată. Un ase
menea fenomen a fost sesizat și în 
alte unități economice. La uzina 
„Electronica" și la întreprinderea 
„Tinăra Gardă" din Capitală, de pil
dă, în trimestrul I prețul de cost 
a fost afectat cu 140 000 lei și, res
pectiv, cu 129 000 lei ca urmare a 
depășirii numărului mediu scriptic 
planificat de salariați. Situația nu 
s-a remediat nici în lunile urmă
toare. Dacă la unitățile amintite s-ar 
fi acționat pentru folosirea rațională 
a forjei de muncă, a utilajelor, s-ar 
fi obținut o creștere corespunzătoare 
a productivității muncii, factor de

de altă parte, în cadrul unităților din 
acest sector a fost depășit în aceeași 
perioadă consumul specific la cheres
teaua de fag cu 248 mc. Ceea ce 
înseamnă că preocupările pentru 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase nu sînt consecvente, că nu 
sint investigate toate laturile de di
minuare a consumului de lemn și, 
prin aceasta, a prețului de cost.

Considerăm că nu sînt suficient 
fructificate, într-o serie de întreprin
deri și subramuri industriale, nici 
posibilitățile de sporire a acumulă
rilor pe seama eliminării complete 
a cheltuielilor neproductive. în în
treprinderile din industria ușoară, în 
cinci luni din acest an cheltuielile 
neproductive au crescut cu 12,2 la 
sută față de anul precedent, iar în 
întreprinderile constructoare de ma
șini — cu 12,5 la sută, cu deosebire 
din cauza amenzilor și dobînzilor pe
nalizatoare, a locațiilor și pagubelor 
înregistrate. Acest lucru demonstrea

RENTABILITATEA
creștere sigură nu numai a produc
ției, dar și a acumulărilor bănești.

O cale importantă de creștere a 
rentabilității producției o constituie 
reducerea ponderii cheltuielilor ma
teriale în totalul prețului de cost. 
Se mai mențin încă consumuri spe
cifice exagerate de materii prime și 
materiale, de combustibil și energie 
electrică — și aceasta nu din motive 
„obiective", ci din cauza unor defec
țiuni în procesul tehnologic, în or
ganizarea muncii, a risipei și a pro
centului ridicat de rebuturi. Așa se 
explică de ce întreprinderile din 
industria Ușoară au depășit consu
mul specific la fabricarea încălță
mintei cu fețe de piele cu 220 000 mp 
piei fețe — valoarea acestora se ri
dică la 20,7 milioane lei — și cu 384 
tone talpă, valorînd 15,4 milioane 
lei. în întreprinderile constructoare 
de mașini s-au înregistrat, de ase
menea, depășiri importante ale nor
melor de consum de metal : la re
morci basculante cu 26,8 la sută, la 
remorci dormitor pe pneuri cu 19,9 la 
sută, la ventilatoare industriale cu 
16,5 la sută etc. în unitățile din sub- 
ordinea Ministerului Industriei Lem
nului au apărut chiar unele situații 
contradictorii. Pe de o parte, în tri
mestrul I a.c. s-au înregistrat rezul
tate pozitive în ce privește reducerea 
unor norme de consum specific și, ca 
urmare, s-a economisit o cantitate de 
366 mc cherestea de rășinoase. Pe

ză, o dată în plus, necesitatea instau
rării în fiecare întreprindere și cen
trală industrială, în fiecare ramură 
a unui climat riguros de gospodărire, 
respectării principiilor gestiunii eco
nomice, înlăturării factorilor negativii 
care determină unitățile să plătească 
dobînzi penalizatoare, amenzi, locații 
etc. Este nevoie în acest domeniu nu 
de o acțiune de campanie, ci de 
eforturi sistematice, de zi cu zi. pen
tru ca situația economică și finan
ciară a fabricilor și uzinelor să nu 
mai fie afectată de astfel de chel
tuieli.

Pîrghii puternice pentru creșterea 
rentabilității activității productive 
oferă noul sistem de constituire a 
fondurilor de premiere ce se aplică 
experimental începînd din acest an. 
Stimularea prin premii a salariaților 
este indisolubil legată de rentabi
litatea fabricației, întrucît fondul de 
premii se constituie direct din bene
ficii și depinde de volumul acestora. 
De asemenea, potrivit unor recente 
măsuri aprobate printr-o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, o parte din 
beneficiile realizate de unitățile eco
nomice vor fi destinate finanțării 
unor investiții, pentru constituirea 
surselor proprii de finanțare a mij
loacelor circulante, precum și pentru 
alte nevoi. Rezultă, deci, că între
prinderile, centralele au competența 
de a dispune direct asupra modului 
de utilizare a unei însemnate părți

din beneficiile realizate, fapt care nu 
se poate să nu contribuie la o mai 
mare cointeresare a lor în creșterea 
rentabilității producției.

Consider că pentru deplinul suc
ces al acestor măsuri este necesară 
nu numai planificarea unor beneficii 
mobilizatoare, dar și asigurarea unei 
evidențe exacte, a unor raportări 
conforme cu realitatea asupra indi
catorilor economici și financiari rea
lizați. Spun aceasta pentru că au 
fost și sînt cazuri — ce-i drept destul 
de rare — in care, pentru a se 
beneficia de stimulentele acordate 
de lege, realitatea economică este 
voit denaturată. Un recent control 
efectuat la Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște, bunăoară, a dus la con
cluzia că rezultatele raportate prin 
dările de seamă statistice privind 
îndeplinirea planului producției 
globale, producției marfă și produc
ției marfă vîndută și încasată au 
fost exagerate anul trecut, pe care 
bază s-au plătit premii necuvenite 
de 565 000 lei. Un asemenea proce
deu, pe lîngă faptul că constituie 
o abatere de la legalitate, duce la 
scăderea simțului de răspundere a 
tuturor cadrelor care au obligația 
de a acționa pentru mai buna orga
nizare a producției și a muncii, pen
tru crșșterea eficienței activității 
economice. în combaterea unor dfee- 
menea tendințe a devenit necesară 
întărirea controlului financiar eco
nomic, în special a laturii sale pre
ventive — așa cum prevede și Legea 
privind gospodărirea mijloacelor ma
teriale și bănești, organizarea și 
funcționarea controlului financiar, a- 
doptată zilele trecute de Marea Adu
nare Națională — în așa fel incit, in 
fiecare unitate, sporirea rentabilității 
producției să aibă loc nu prin eluda
rea legilor, ci prin măsuri efective, 
eficiente, de folosire cît mai judi
cioasă a tuturor fondurilor materiale 
și bănești, de ridicare calitativă a 
activității economice.

Am evidențiat doar cîteva aspecte 
legate de creșterea rentabilității în
treprinderilor industriale. Desigur, 
posibilitățile în acest domeniu sînt 
variate de la o unitate productivă 
la alta, de la o centrală indus
trială la alta, de la o ramură la alta. 
Important este ca preocupările legate 
de fructificarea intensă a rezervelor 
de ridicare a rentabilității întreprin
derilor, a fiecărui produs, să se ma
nifeste mai pregnant în activitatea 
tuturor comitetelor de direcție și a 
consiliilor de administrație, în activi
tatea tuturor colectivelor de între
prinderi și — bineînțeles — a orga
nelor aparatului financiar și bancar, 
care au obligația de a sprijini uni
tățile economice în vederea obținerii 
unor rezultate corespunzătoare efor
tului făcut de stat pentru dotarea lor 
tehnică, în așa fel îneît fiecare din
tre ele să-și sporească contribuția la 
creșterea avuției materiale a socie
tății. a venitului național.
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pin’la urmă plătește

ar exista mai

® De rușine, au roșit
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• După doi ani !

® Cine agonisește...

în 
finăriei 
află 
tăți de 
teriale, 
turi,

magaziile Ra- 
Brazi, se 

mari canti- 
utilaje și ma- 
cabluri, garni- 

țeavâ, ventile, 
materiale pentru izo
lații, neutilizate de 
ani de zile. După cum 
ne spunea ing. Viaces- 
lav Zberea, adjunctul 
șefului serviciului a- 
provizionare, aceste 
materiale provin din 
importuri și aici se 
vede larghețea „ini
mii" proiectantului, 
beneficiarului și con
structorului — și valo
rează frumoasa sumă 
de 3,3 milioane lei. 
Tovarășii de la Ra-

Țăranii cooperatori 
din Braniște (Dîmbo
vița) aveau cultivată 
în solarii o suprafață 
de 630 mp cu roșii tim
purii. Crescuseră fru
moase și erau gata să 
dea în pîrgă. în a- 
ceastă fază, inginerul 
agronom Mihai Paliga 
a considerat că a venit 
momentul să li se apli
ce un tratament cu in
secticide. Dar în loc 
ca ele să fie tratate 
cu soluție „Detox-25“, 
la această operație a 
fost folosit — după 
sfatul și formula (scri
să negru pe alb) a in
ginerului agronom — 
„Dubitox". Efectul nu 
s-a lăsat prea mult aș
teptat. Roșiile „au ro-

tinăria Brazi sus
țin că o parte din 
materiale aparțin unor 
șantiere industriale, și 
ele se află doar în cus
todie la rafinărie ; de 
aceea 
puțin interes pentru 
punerea lor în va
loare. Dar de cele 
care aparțin rafinăriei 

■— valorînd circa 720 000 
lei — se ocupă cine
va ? Dacă s-ar ocupa, 
atunci mărimea stocu
rilor n-ar mai rămîne 
aproximativ neschim
bată de la o lună la 
alta. Or, în materie de 
aprovizionare, există 
un paradox (aparent) : 
cine adună prea mult 
— de fapt risipește.»

șit" cu lujeri cu tot. 
întreaga recoltă a fost 
compromisă. Acum se 
discută problema recu
perării pagubelor : di
recția agricolă jude
țeană a propus consi
liului de conducere al 
cooperativei agricole 
să socotească kilogra
mul de roșii cu 3 lei, 
cooperatorii susțin că 
roșiile compromise e- 
rau sortite să fie tru
fandale nu bulion, iar 
în acest timp grijuliul 
agronom își poate con
templa opera (și cu
noștințele de speciali
tate).

Probabil că de ruși
nea acestora or fi roșit 
roșiile.

investițiile au fost 
recuperate

La sfîrșitul lu
nii iunie a.c. — la nu
mai doi ani de la in
trarea în funcțiune a 
fabricii — din acumu
lările obținute de Fa
brica de ambalaje me
talice Buftea s-a aco
perit contravaloarea in
tegrală a investițiilor 
efectuate aici în etapa 
I de dezvoltare, în 
plus, s-au realizat și 
1,3 milioane lei benefi
cii. care, împreună cu 
beneficiile care se vor 
obține în cursul se
mestrului II a.c., pre
cum și cu amortizări
le aferente fondurilor

fixe din etapa I, vor 
permite recuperarea a 
80 la sută din fondu
rile investite de stat in 
etapa a Il-a de dez
voltare, care cuprinde 
capacități ce vor intra 
în funcțiune la sfirși- 
tul acestui an. Valoa
rea totală a investiției 
va fi astfel recuperată 
în întregime 
mul trimestru 
lui viitor. Un 
de prestigiu
Fabrica de ambalaje 
metalice, dar mai ales 
un plus de eficiență 
pentru economia na
țională l

în pri- 
al anu- 
rezultat 
pentru

• Cînd doi (veterinari) 
se ceartă, suferă 
animalele

Medicul veterinar Ion 
Condrea a condus cir
cumscripția din comu
na Străoane, județul 
Vrancea, pînă în luna 
martie a.c. ; apoi, din 
dispoziția direcției a- 
gricole a preluat sec
torul zootehnic al coo
perativei agricole din 
comună. Atribuțiunile 
sale de pînă atunci au 
fost încredințate me
dicului veterinar Toma 
Lepădatu, titular la 
circumscripția din Pan- 
ciu. între cei doi spe
cialiști au intervenit o 
serie de neînțelegeri 
pe tema „prestigiului" 
profesional. Și, ca ur
mare, medicul Condrea 
refuză să mai facă tra
tamente de prevenire 
și combatere a bolilor 
la animalele coopera
tivei pentru că, susți
ne el, este încadrat 
în altă funcție. Me
dicul Lepădatu nu 
are posibilitatea să in-

tervină ori de cite ori 
e nevoie, avînd în grijă 
încă trei comune. Cear
ta celor doi se reflec
tă și între tehnicienii 
veterinari din Străoa
ne. Nici aceștia nu-și 
mai îndeplinesc obliga
țiile profesionale. Și 
iată și urmările: planul 
de reproducție și de 
creștere a efectivelor 
de animale nu se reali
zează. Oile și-au pier
dut lîna din cauza sca
bie!. Abia s-a realizat 
1 kg, în medie, pe oaie 
tunsă. Anul acesta au 
murit 202 ovine, 143 
porcine și 473 de pui. 
După cum se vede, 
pierderile sînt destul 
de mari. întrebarea 
este : cînd se va ho
tărî direcția agricolă 
să pună lucrurile la 
punct, iar pagubele 
provocate cooperativei 
agricole să le suporte 
cei care se fac vino
vați 7

© Mazărea
la promenadă

Fabrica de conserve 
din Topoloveni a des
chis la Silișteni, în 
zona Costeștilor, un 
centru de preluare a 
legumelor contractate 
pentru prelucrare. în 
loc să ușureze prelua
rea legumelor de la 
producători, acesta o 
îngreunează. Exemple
le nu trebuie prea 
mult căutate. Ingine
rul Ion Nedelea, șeful 
fermei legumicole de 
la C.A.P. Izvoru — și 
nu numai el — ne-a 
informat că la 23 iu
nie, conform graficului,

s-au expediat centru
lui două camioane de 
mazăre. Acolo, surpri
ză ! Delegatul fabricii 
refuză nejustificat pro
dusele, și mașinile sînt 
nevoite să facă cale în
toarsă. La 30 iunie, a- 
aceeași surpriză. Deo
camdată, pagubele 
cu plimbarea mazării, 
cît și cele determinate 
de nevalorificarea ei, 
le-a suportat coopera
tiva. Dar cu delegatul 
centrului cum rămîne, 
el nu trebuie să fie.» 
trimis la plimbare 1
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Negație și negativism

în plastica modernă
Mă gîndesc cu neîmpăcare la con

trastul dintre modurile în care se 
concepe creația artistică de către două 
vaste categorii de artiști.

O categorie crede că, pentru a fi 
modern în artă este necesar a-ți 
nega predecesorii și a rupe cu tot 
ce s-a făcut pînă la tine. Dimpotri
vă, altă categorie crede și astăzi — 
așa cum s-a crezut mai totdeauna 
în trecut și așa cum a demonstrat 
exemplul artei mari din toate tim
purile — că înnoirea se dobîndește 
prin continuarea înaintașilor, conti
nuare ce se manifestă sub diferite 
modalități sau atitudini, de la dez
voltarea organică a ceea ce s-a 
creat la contrazicerea creatoare a 
realizărilor anterioare. Dar chiar și 
în contrazicere încă există — ca 
punct de referință și ca Inspirație 
prin opoziție — gîndul la înaintași, 
înseși salturile pe care le fac ge
niile nu-s pornite din gol și nu cad 
în gol.

Mulți Istorici al artei concep dez
voltarea și înnoirea creației prin re
lațiile dintre artiștii diferitelor ge
nerați! sau școli ; prin dobîndirea u- 
nor noi sinteze, în care intră îndru
mările, influențele, imboldurile unor 
înaintași, îmbinate cu contribuții pro
prii, cu depășiri și 6alturi, rare a- 
testă originalitatea, noutatea, trăini
cia noii opere. Oricît de mari și u- 
nici au fost Rembrandt, Da Vinci, El 
Greco — ei și-au avut înaintași, pe 
care i-au depășit sau împlinit. La ge
nii, influențele sau învățămintele că
pătate de la antecesori nu trebuie, 
firește, exagerate, dar nici nesocoti
te. în arta noastră, Andreescu, Lu
chian, Petrașcu nu pot fi înțeleși, 
în originalitatea lor, fără a ne gîndi 
la Grigorescu și la ceea ce a cău
tat acesta în tradițiile poporului și 
în cuprinsul școlii de la Barbizon, 
promotoarea picturii în aer liber. De
sigur, formația unui artist este com
plexă și nu poate fi rezumată doar 
Ia povețele, directe sau indirecte, ale 
unui maestru, unui curent, unei 
școli.

în unele cazuri, ca Ia Ghiață, Țu- 
culescu, Ion Theodorescu-Sion, su
gestiile creatoare provin mai mult de 
la viața din trecut a poporului, de 
la folclorul și stilistica artei popu
lare. pe care aceștia le-au interpre
tat, și transfigurat, așa cum fac as
tăzi atîția pictori și sculptori, cera- 
miști și 
inspiră 
triei.

Dacă 
mismul 
el și-a i

autori de tapiserii, care se 
spornic din folclorul pa-

Brâncuși a rupt cu acade- 
și cu influența lui Rodin, 

„ T__găsit sprijin în stilizarea ar
tei populare, în unele viziuni folclo
rice. In unele mituri, cărora le-a dat 
o întruchipare din ce în ce mai ori
ginală. în picturile abstracte ale lui 
Kandinsky se 6imt încă reminiscen
țele copilăriei, coloritul artei popu
lare ruse, semnificațiile unor expe
riențe trăite cu adevărat. Referințele 
la lumea reală, trăită și transfigu
rată lăuntric, se găsesc la Paul Klee. 
Uriașele monumente ale lui Henry 
Moore au ca Izvoare de inspirație 
menhirii străvechi și metamorfozele 
geologiei și biologiei.

Marii artiști nu au fost niciodată 
orfani în sens spiritual ; nu au creat 
în totală Ignorare a ceea ce s-a în
făptuit înaintea lor. De asemenea, nu 
au încropit la nimereală opere, ci 
și-au desăvîrșit pînă la abnegație 
lucrările, căutînd perfecțiunea sau 
măiestria. Dacă au dovedit, uneori, 
spontaneitate, aceasta se baza pe în
delungate exerciții și meditații prea
labile.

Pentru o categorie contemporană 
de artiști plastici — muzeele și lec
tura istoriei artelor au devenit inuti
lități. Aceștia contestă orice s-a 
creat înaintea lor. Cred că a fi mo
dern nu înseamnă a-ți nega 
precursorii. Există pictori care re
nunță nu numai la inspirația din 
arta cultă și populară, dar la pic
tura însăși, cum și sculptori care nu 
mai fac sculptură. Ce fac ei, în 
schimb ? Tot felul de obiecte tri
viale, lipsite de orice semnificație 
mai înaltă, de orice spiritualitate. Al
ții, substituindu-se improvizațiilor 
actoiice-ti, cultivă „happening-urile" 
— acțiunile întîmplătoare. Alții 
concurează, sub diferite pretexte, re
clamele comerciale, ilustratele cele 
mal banale, serialele de desene co-

CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ PE TEMA:

laîntre 20—27 iulie va avea loc 
București, sub egida Consiliului Na
țional al Organizației pionierilor din 
Republica Socialistă România și a 
Comitetului internațional al mișcării 
de copii și adolescenți Conferința in
ternațională pe tema : „Educația co
pilului în fața progresului științei și 
tehnicii contemporane".

Pînă acum și-au anunțat participa
rea la această importantă manifestare 
științifică nouă organizații internațio
nale, printre care : UNESCO, Fede
rația Mondială a Tineretului Demo
crat, Comitetul internațional de coor
donare pentru inițierea și dezvoltarea 
activităților științifice extrașcolare 
(organizație 
UNESCO), 
pentru conservarea naturii și a re
surselor sale, Asociația internațională 
a terenurilor de joc, precum și 21 
organizații naționale de copii și ado
lescenți. Vor fi prezente, de aseme
nea, diferite organizații de speciali
tate din Europa, Asia, America Lati
nă și Africa.

neguvernamentală a 
Uniunea internațională

(Agerpres)

Petru COMARNESCU

lamice, ba și figurile de ceară de 
panorame, înfățișînd asasini ori vic
time ale asasinilor.

Fenomenele unei părți din „crea
ția" contemporană sint de-a dreptul 
dezolante și îngrijorătoare. în multe 
țări de mare cultură există, în pre
zent, o parțială criză a creației șl 
aceasta, credem noi, datorită mai a- 
les dorinței de a fi original cu ori
ce preț, de a șoca, intriga, uimi pe 
privitor.

Unii artiști au foarte proaste pă
reri, și despre ei înșiși și despre pu
blic, cînd îi oferă acestuia cele mal 
neartistice opere, ba chiar recoman
dă, în locul artei, non-arta. Sub de
numirea 
uneori, 
te, se 
tii cu conserve ori sticle de Coca- 
Cola, arătînd mult mai urîte, mai 
banale, și mai dezordonat aranjate

de pop-artă se expun, 
cele mai prozaice obiec- 
pictează maldăre de cu-

puncte de vedere

decît în magazine. Un sculptor scan
dinav a făcut din material plastic 
un calup de brînză, din care s-a tă
iat o porțiune. Și-a intitulat lucra
rea „Monument național". Există în 
asemenea opere uneori o ironizare a 
producției economice, alteori o re
dare urîțită a ei. în timp ce mai 
peste tot magazinele și produsele se 
înfrumusețează, caută să fie cit mai 
atractive, unii artiști urîțesc, desen- 
sibilizează. ironizează cu mijloace ief
tine produsele industriale și înseși 
aspectele vieții cotidiene.

Acum doi ani. am văzut Ia Sa
lonul tinerei sculpturi de la Paris, 
printre opere valoroase, o seamă de 
elucubrații. Un sculptor a prezentat 
din material plastic și în cel mai cras 
spirit naturalist figura, în mărime 
naturală, a unui om călcat de o mo
tocicletă. Avea mațele scoase și o 
expresie de groază.

Ziceam ma' sus că unii artiști au 
o foarte proastă părere despre pu
blic, cînd cred că oamenii vor să 
vadă în creația artistică doar cele 
mai banale întîmplări cotidiene, doar 
produse industriale și obiecte din co
merț — și acestea încă urîțite sau 
trivializate — ori figuri înfiorătoare, 
în felul acesta, ne întoarcem la nai
vele melodrame de odinioară, la tea
trul groazei, la figurile de ceară ale 
bîlciurilor. Aceasta să Însemne 
„popular" ? Tocmai în vremea cînd 
mai mult ca oricînd oamenii năzu
iesc spre cultură, spre valori înalte 7

Temele în sine pot fi „populare", 
dacă artistul le-ar trata cu Inter
pretări mai semnificative și cu mă
iestrie. Naturile moarte ale olande
zilor preamăreau producția datorită 
vînătorilor și pescarilor. Daumier a 
pictat personaje din bîlciuri, dar cău- 
tînd umanul. Cîmpiile mănoase ale 
țării le-au pictat Grigorescu, Luchian 
și atîția artiști contemporani. Reali
zările industriale și arhitecturale ale 
socialismului apar în operele lui Bu- 
nescu. Catargi, Ciucurencu, Baba și 
în ale atîtor tineri pictori, sculptori 
și graficieni de Ia noi. Da — acestea 
sînt teme populare cu tratare uma
nistă, teme nobile, înnobilate de ar
tiști.

Pop-arta și arta obiectuală au însă, 
în majoritatea cazurilor, alte țeluri. 
Prezent.înd naturalist aspectele vieții 
cotidiene, obiectele înconjurătoare, 
bunurile de consum etc., artiștii a- 
parțlnînd acestor curente trivialîzea- 
ză voit faptele și obiectele, cînd nu 
le ironizează sau batjocoresc. Une
ori, trec în absurd ori în farsă, în 
macabru și dezgust, fenomenele vie
ții și mediul ambiant. Sub numele 
de artă de ambianță (environment) 
se fac uneori obiecte fără funcțio
nalitate și fără frumusețe. Un jilț, 
expus recent la Veneția, este făcut 
pentru ironizarea privitorului. Nu al 

(Urmare din pag. I)

trofă ca aceea întîmplată, nu cu prea 
mulți ani in urmă la Frejus, în sudul 
Franței, Prin propria noastră expe
riență s-a dovedit că și constru
irea unor uzine importante lîngă mari 
ape curgătoare, ridică problema pro
tecției prin diguri bine calculate ca 
înălțime și rezistență, corelată cu stu
dierea creșterilor maxime de nivel. 
Această analiză critică a echilibrului 
teritoriului reprezintă fața relativ mai 
nouă, mai puțin cunoscută și incă in
suficient valorificată a geografiei.

— Vă rugăm să menționați citeva 
dintre sarcinile și obiectivele mai im
portante ale cercetării geografice 
românești.

— Ca în toate țările globului, sar
cinile geografiei s-au redus și la noi, 
într-o primă perioadă, doar la 
învățămint. La aceasta se adaugă 
răspîndirea cunoștințelor geogra
fice în rîndul marelui public, 
misiune îndeplinită în special de 
Societatea geografică română. Ul
terior, prin savanții Simion 
Mehedinți și Emm. de Martonne, s-a 
format prima echipă de geografi ro
mâni care au început cercetarea 
științifică a țării, acțiune mult am
plificată astăzi și desfășurată de un 
număr mare de colective de specia
litate din universități, de la Institu
tul de geografie al Academiei, din 
institutele de proiectări, de la Socie
tatea de științe geografice. De re
marcat că aceste forțe pot face față, 
in prezent, problemelor pe care le 
ridică geografia modernă, în privința 
studiilor fundamentale, cît și a celor 
aplicate.

Sub acest aspect fundamental, 
amintim două realizări mai impor
tante ; „Monografia geografică" a

exemplele 
de înain- 
desensibi- 

trivializeze

putea ședea pe el, deoarece nu are 
'tăblie jos, iar sus speteaza poartă 
un imens ghem de sfoară. Ginga
șele și poeticele paravane chineze și 
japoneze au devenit acum un fel de 
gardul 1 de seînduri, peste care se 
așează plase de frînghie.

Nu mai continuăm cu 
artei de șoc, artei ruptă 
tași, non-artei. Voind să 
lizeze gustul estetic, să 
viața, să suscite banal interesul pen
tru banal, uneori e drept ca un pro
test — dar. vai I cît de anemic pro
test — artiștii din categoria celor 
care au rupt deliberat cu tot ce s-a 
creat înaintea lor trăiesc o dramă, 
de care unii sînt conștienți.

Această dramă o trăiește, printre 
alții, un talentat artist, care, după 
splendide manifestări, ar voi să cu
cerească lumea artistică a Parisului 
prin ceva cu totul nou și propriu. 
Om inteligent, dar dezorientat în 
fața avalanșei de înnoiri, care se în
vechesc peste noapte, artistul a ex
clamat : „nimic nu mai e valabil !“. 
Da — nimic nu mai e valabil pen
tru cei care rup cu tot ce s-a făcut 
înaintea lor ori se face azi, dar fără 
pretențiile unei biete noutăți abso
lute 1

Resursele sufletești și spirituale ale 
artistului se bizuie în mare măsură 
pe uriașa zestre a trecutului. O dată 
ce negi ori ignorezi această zestre 
dinamică și inspiratoare, lucrezi în 
gol, te lași ispitit de absurd, farsă, 
disperare, contestare în van.

Contactul cu marii creatori din tre
cut și prezent mai oferă, pe lin
gă terenul fertil al inspirației pen
tru înnoire, povața de a munci con
tinuu, năzuind către desăvîrșire sau 
măiestrie. Aud că la o expoziție in
ternațională, plănuită pentru anul 
viitor, artiștii vor face picturi și 
sculpturi chiar în fața publicului, 
luînd spontan diferite teme propuse 
de alții. Asemenea improvizații pot 
da rezultate numai cînd se bazează 
pe o îndelungată experiență și pe 
forța geniului. Altfel, rămîn simple 
„jocuri de societate", 'happening-urî 
mai mult sau mai puțin reușite și 
fără consecințe.

Disprețuirea măiestriei explică 
foarte multe eșecuri.

Și acest fenomen al Improvizației, 
al spontaneității fără fundamente 
este îngrijorător. înainte, strădania 
era spre măiestria, care ea însăși a- 
duce și adîncește originalitatea, im
plică înnoirea. Azi, la categoria celor 
certați cu valorile nepieritoare ale 
artei și culturii. înnoirea se face din 
gol și în gol, fără resurse sufletești, 
fără aspirații spirituale, fără dragoste 
umanistă. Căutările celor ce se des
personalizează și vor să despersona
lizeze publicul și însăși arta nu pot 
duce la soluții trainice și relevante, 
deoarece pornesc ori din nimic, ori 
din prea puțin, ori dintr-un penibil 
mimetism.

Calea artei autentice implică păs
trarea legăturii cu marii predecesori, 
cu ceea ce s-a creat mereu cu conti
nuitate, dar.și cu firească diferenție
re și depășire în noi confluențe. Așa 
se asigură adevărata modernitate.

conf. dr. T. CARACIUC

Succesul grupului

țării noastre, în două volume 
de geografie fizică, celălalt de geo
grafie economică — și volumul „Geo
grafia Văii Dunării românești" 
(1969), cu o anexă de hărți în culori. 
Ambele studii au un caracter critic 
și informativ, adresîndu-se specia
liștilor, dar și marelui public, care 
poate găsi în ele date utile și nu
meroase sugestii practice. De aseme
nea, Institutul de geografie al Acade
miei lucrează cu toți membrii săi, 
precum și cu numeroși specialiști 

n

ORIENTAREA CĂTRE APLICATIV
din ministere și din alte institute de 
cercetări, la realizarea Atlasului 
geografic național.

în ceea ce privește sfera cercetă
rilor de nivel aplicativ, ele se referă 
mai ales la cele peste 80 de monogra
fii geografice de orașe, folosite de 
arhițecți și urbaniști în proiectele 
orașelor Gh. Gheorghiu-Dej, Baia- 
Mare, Brașov, Mangalia etc., pe as
pecte privind respectarea specificu
lui și echilibrului geografic local. 
Geografii au participat, de 
la documentarea necesară 
tematizări teritoriale din 
Olteniei, din regiunile 
ne ale Craiovei, Iașilor, 
ților, Bucureștiului, Clujului, Gala
ților, din Delta Dunării, ia studiul

asemenea, 
unor sis- 

sud-vestul 
preurba- 

Rădău-

cinema

Avun.ii — iu, xo,
GRĂDINA DOINA

în Iarbă s CEN- 
11; 13,30; 16; 18,30;

desene animate : —

• Sunetul muzicii (pe ecran pa
noramic, în culori, ambele serii) : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3440) — 19.
© Această femeie : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCU
REȘTI - 8,45; 11; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45; MODERN — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15, ARENELE 
ROMANE — 20,45.
• Cei cinci din cer : LUMINA — 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30.
• Urmărirea : VICTORIA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15.
• Marele semn ilbastru : VICTO
RIA — 18,45; 21.
• Petrecerea : REPUBLICA — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL
— 8; 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
STADIONUL DINAMO — 20,30.
• Argoman superdiabolicui : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, la gră
dină — 20,30, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20,30.
• Splendoare 
TRAL — 8,45;
21.
• Program de 
DOINA — 10.
• Freddy și
DOINA — 11,30;..............................
20,30, GRADINA MOȘILOR — 20,30.
• Moshi, Moshi, alo, Japonia ! ; 
C.E.P.E.C.A. : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Străinii : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Dreptul de a te naște : GRIVI- 
ȚA — 10,30; 15,30; 18; 20,30, AURO
RA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la gră
dină — 20,30.
• Cazul sergentului Grișa î ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15.
• Bănuiala : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 18; 20, FERENTARI
— 15,30; 18; 20,30.
• Subiect pentru o schiță — BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Departe în Apus : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
• Fanfan la Tulipe : 9; 11; 13,
Articolul 420 : 15,30, Jucătorul :
18,30; 20,30 — CINEMATECA (sala 
Union).
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădi
nă — 20,30, FLOREASCA — 10; 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15; 17; 19,

cîntecul preriei :
13,45; 16; 18,15

JLUjOu, IO, ZU,OU, ____
la grădină — 20,30.
• Al 8-lea : UNIREA
• Așteaptă pînă se 
LIRA — 15,30; 18, la 
20,30, COTROCENI — 
20.
• Ferestrele timpului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18.
• Astă seară mă distrez : DRU
MUL SĂRII — 20.
• Marile vacanțe : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Stăpîn pe situație : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Cei 1 000 de ochi ai dr. Mabuse : 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Jurnalul unei cameriste î VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Salariul groazei : GLORIA — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, FLAMURA
— 11; 16,30; 19,30, GRĂDINA
TOMIS — 20,30.
• Vînătorul de căprioare : POPU
LAR — 15,30; 18.
• Pentru țară și rege : POPULAR
- 20,15.
• Familia T6t : MOȘILOR — 15,30; 
18.
• Misteriosul X din Cosmos : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Răzbunătorul : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Aventurile lui Juan : FLACĂRA 
15,30; 18.

— 15,30; 15. 
întunecă : 

grădină — 
15,30; 17,45;

teatre

note de lectură • note de lectură • note de lectură
l •

LUIGI LONGO:

POPORUL ITALIAN IA ARMELE*

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la Teatrul de vară „Herăs
trău") : Buricele în ureche

alunecărilor de teren din Cîmpia 
Transilvaniei, la lucrările Comisiei 
pentru ultima împărțire administra
tivă a țării etc. Sînt demne de men
ționat și diferitele simpozioane de 
specialitate, organizate în ultimii ani, 
cum au fost cele de geografie a satu
lui și de geografia așezărilor și 
populației (1967), de geografia agri
culturii și de geografie și turism 
(1968), de geografie aplicată și de 
geomorfologie aplicată (1969). Am, 
totuși, impresia că geografii pot fi 

folosiți mai Intens, mai ales în a- 
ceastă direcție aplicativă.

— Care sint, după opinia dv., sar
cinile și direcțiile de perspectivă 
ale cercetării geografice românești ?

— Prima și cea mai urgentă măsu
ră ce trebuie luată constă în perfec
ționarea tinerilor geografi, în spi
ritul geografiei ca știință de sinteză, 
cu obiect nedisociat și avind ca scop 
principal studiul critic al echilibru
lui dintre factorii naturali și cei so
ciali asociați, conceput in cadre re
gionale bine determinate, dar nu rupt 
de ceea ce se petrece pe întregul 
glob. Aceasta nu înseamnă, firește, a 
abandona ideea specializării și nici a 
ignora aportul celorlalte științe la 
cunoașterea și asigurarea echilibrului 

Literatura politică din țara noas
tră s-a îmbogățit recent cu una din 
cele mai emoționante și valoroase lu
crări dedicate mișcării de rezistență 
antifascistă din anii celui de-al doilea 
război mondial. Este vorba de lucra
rea tovarășului LUIGI LONGO, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Italian, vechi și încercat 
luptător revoluționar, personalitate 
proeminentă a vieții politice din Ita
lia și militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale — POPORUL ITALIAN IA AR
MELE a cărei traducere în limba 
română a apărut recent în Editura 
politică. Tovarăș de luptă al lui Anto
nio Gramsci și Palmiro Togliatti. îm- 
pletindu-și întreaga viață cu istoria 
Partidului Comunist Italian, Luigi 
Longo a fost, în anii celui de-al doilea 
război mondial, ca militant de con
ducere al P.C.I., unul din principalii 
organizatori ai luptei poporului itali
an împotriva hitlerismului, îndepli
nind, printre altele, funcția de co
mandant general al brigăzilor „Gari
baldi" și de reprezentant al P.C.I. în 
Comitetul național de eliberare din 
Italia de nord. în această calitate, el 
s-a făcut cunoscut ca un luptător te
merar, cu strălucite calități de orga
nizator, dobîndind un înalt prestigiu 
și o largă popularitate. Participarea 
directă, personală, la mișcarea de 
rezistență, faptul că s-a aflat 
în miezul marilor frămîntări sociale 
care dominau viața politică a Italiei 
în acei ani i-au dat posibilitatea să 
zugrăvească. în cartea sa, tabloul am
plu, emoționant al luptei celor mai 
largi mase populare din Italia împo
triva dictaturii fasciste mussoliniene 
și a ocupanților hitleriști, pentru li
bertate națională și progres social.

Reflectind o perioadă amplă din is
toria Partidului Comunist Italian, 
cartea prilejuiește evocarea glorioase
lor tradiții revoluționare ale acestui 
partid, a eroismului și abnegației cu 
care el a militat pentru apărarea in
tereselor naționale fundamentale ale 
poporului italian, pentru cauza cla
sei muncitoare. Sînt tradiții care ne 
dau posibilitatea să înțelegem și mai 
bine profunzimea rădăcinilor partidu
lui în realitățile sociale ale Italiei, 
amploarea legăturilor sale cu poporul, 
încrederea cu care este urmat de ma
sele largi, autoritatea sa pe arena in
ternațională.

După cum remarcă autorul, rezis
tența italiană a luat naștere odată 
cu apariția fascismului, ea însemnînd, 
de la început, „apărarea libertății, 
a progresului și demnității umane și, 
în felul acesta, a celor mai vitale și 
esențiale interese naționale". încoro
narea acestei lupte a fost mișcarea 
de partizani, care s-a dezvoltat cu o 
deosebită forță, îndeosebi după ocu
parea Italiei, în septembrie 1943, de 
către trupele hitleriste, ridicînd în
tregul popor la lupta armată pen
tru eliberarea națională.

Crearea și consolidarea unității de 
acțiune a tuturor forțelor patriotice 
populare, a întregului popor, sub lo
zincile fundamentale : pace, indepen
dență și libertate, apar în lucrare ca 
una din caracteristicile majore ale 
rezistenței italiene, 
continuu, căpătînd un 
țional popular — pe măsura __
viril situației thaselor largi populare 
— rezistența, se subliniază în lucrare, 
a unit, pe coordonatele luptei comune 
împotriva fascismului, oameni apar- 
ținînd celor mai diferite straturi so
ciale, muncitori, țărani» intelectuali, 
preoți, soldați și ofițeri ai vechii ar- 

Dezvoltîndu-se 
caracter na- 

agra-

în diferitele teritorii, asigurate 
periclitate. Geografia rămîne, fără 
îndoială, una dintre științele de sin
teză dificile prin volumul și diversi
tatea cunoștințelor necesare și prin 
pericolul permanent de rătăcire în 
domenii de cercetare vecine. De 
aceea, nu trebuie să părăsim drumul 
verificat al specializării, ci să-l pu
nem de acord cu necesitățile și teh
nicile actuale.

Geografii — în primul rînd, cei cu 
multă experiență — își vor continua, 

desigur, cercetările de nivel funda
mental, asociindu-le însă cu selectarea 
critică a datelor geografice impuse 
de rezolvarea diferitelor probleme 
teritoriale complexe. Nu tot ce ob
servă, judecă și adună un geograf 
folosește practicii și numai experien
ța personală și contactul cu oamenii 
de acțiune — ingineri, arhițecți, eco
nomiști, sociologi etc. — îl pot ajuta 
să deosebească utilul de ceea ce 
prezintă doar un interes științific 
abstract. De pildă, în materie de geo- 
morfologie, unele date (referitoare 
la pante, altitudine absolută și rela
tivă, natura terenului, gradul de sta
bilitate al acestuia, intensitatea, rit
mul și liniile de distrugere ale tere
nului) sînt, incontestabil, utile, mai 

mate, fără deosebire de convingeri 
politice și religioase — de la comu
niști și socialiști, la liberali, catolici 
sau monarhiști. Este ceea ce a expri
mat limpede un document al P.C.I. 
reprodus în carte : „pe toți ne unesc 
aceeași dragoste și aceeași ură : dra
gostea pentru Italia noastră, ura îm
potriva invadatorilor și trădătorilor 
fasciști, care ne-au dus în fața ca
tastrofei".

Nenumărate fapte șl episoade evo
cate de autor atestă rolul de frunte 
pe care l-au îndeplinit în mișcarea 
de rezistență clasa muncitoare, parti
dul ei comunist — ca ax central de

unire, ca principal pilon de sprijin 
al tuturor forțelor sociale antifasciste. 
Muncitorimea italiană a fost prima 
care a ripostat regimului lui Mussoli
ni și ocupanților hitleriști, folosind 
tradiționalele sale arme de lup
tă : greve locale și generale, de
monstrații — acțiuni care se com
pletau cu noi forme de împotri
vire dictate de agravarea situației. 
„Fabrica — scrie Luigi Longo — a 
fost de la început pînă la sfîrșit gar
nizoana avansată, iar clasa munci
toare elementul insuflețitor și condu
cător".

Sufletul mișcării de rezistență, 
principala sa forță organizatoare și 
mobilizatoare a constituit-o partidul 
comunist, care a militat cu consec
vență pentru făurirea unității de 
luptă a poporului, a știut să găseas
că, în condițiile concrete ale acelor 
ani, formele și metodele de acțiune 
de o mare diversitate 
eficiente, în măsură 
victoria Din inițiativa 
luat ființă, spre sfîrșitul 
detașamentele de asalt 
continuatoare ale celor mai bune tra
diții populare și naționale italiene, 
ale garibaldienilor din vremea Resor- 
gimento-ului, ale glorioaselor brigăzi 
„Garibaldi" de pe fronturile războiu
lui civil din Spania, formații deschise 
tuturor patrioților. Luptînd eroic îm
potriva cotropitorilor, aceste brigăzi 
au contribuit la eliberarea a nume
roase regiuni din nordul industrial 
al Italiei, au avut o înrîurire 
hotărîtoare asupra mersului războiu- 

frontul italian nu numai 

și cele mai 
să asigure

P.C.I. au 
anului 1943, 
„Garibaldi",

ales dacă sînt însumate în mecanis
mul general de conservare sau ru
pere a echilibrului existent. Pe cînd 
vîrsta reliefului, urmărită pedant de 
la origine pînă azi, evoluția lui pe 
lungi perioade geologice, poate să 
prezinte un interes deosebit pentru 
cercetarea fundamentală, nespunînd 
mare lucru specialiștilor chemați să 
rezolve imperioase cerințe practice. 
Pentru a pregăti în acest spirit vi
itoarele cadre de geografi, sugerăm 
— și nu pentru prima dată — ca 
studenții în geografie, după asimi
larea cunoștințelor teoretice și după 
aplicarea lor pe teren, în timpul unor 
cercetări fundamentale, să urmeze, 
sub îndrumarea specialiștilor cu înaltă 
calificare (geografi, arhițecți, ingi
neri, economiști), un seminar de 
geografie aplicată.

Problemele arzătoare ale vremu
rilor noastre nu îngăduie ca geografii 
cu diplomă să " " 
didactică și 
fundamentale, 
ei vor apuca, 
etape în care 
pregătiți pentru rezolvarea probleme
lor de geografie aplicată vor fi înlo- 
cuiți cu alți specialiști : biologi, socio
logi, economiști capabili, după un 
timp de informare, să „gîn- 
dească geografic", adică să poată 
vedea în natură un obiect nedisocia- 
bil, rezultat din acțiunea solidară sau 
contradictorie a oamenilor și a fac
torilor naturali. Este în interesul țării 
și, implicit, al geografilor ca aceș
tia să dezvolte cu operativitate cer
cetări valoroase de nivel aplicativ, 
menite să servească progresului eco
nomiei și societății, in general.

se limiteze la practica 
la cercetări exclusiv 
Cei mai tineri dintre 
și încă foarte curînd, 
dacă nu vor fi bine

Interviu realizat de
Emil MURAȘIANU 

datorită eficienței lor, dar și da
torită soluțiilor organizatorice gă
site de ele care, dovedindu-se juste, 
au fost adoptate de întreaga miș
care de rezistență italiană. Ests 
semnificativ pentru influența pe care 
a dobîndit-o Partidul Comunist Ita
lian în regiunile eliberate faptul că și 
astăzi, aceste regiuni reprezintă pu
ternice citadele ale 
flîndu-se, de vreme 
administrația locală

Cu o remarcabilă 
liză, lucrarea înfățișează evoluția ra
portului de forțe pe plan militar, po
litic și social în diferite etape ale 
luptei, procesul de dezvoltare a miș
cării de rezistență, de la confruntă
rile spontane și izolate la acțiunile 
dirijate, de mare amploare. îmbrăcînd 
forma unui adevărat război de elibe
rare națională. în acest proces, au 
fost treptat învinse diferite tendințe 
sectare, împăciuitorismul, pasivitatea 
sau anarhismul militar, canalizîn- 
du-se întregul efort spre obiectivele 
majore : independenta și libertatea.

Un loc central în contextul lucrării 
este dedicat luptei armate a poporu
lui, desfășurate pe numeroasele fron
turi deschise de patrioți, din sudul 
Italiei pînă în Alpi, în orașe și sate, 
în văi sau pe crestele munților, pe 
apă sau în văzduh. Pagini emoțio
nante reînvie în fața cititorilor iny 
surecția de la Napoli — „explozie 
neprevăzută și temerară a unei _ în
tregi populații plină de fantezie și 
curaj" — eliberarea Romei, suita ne
întreruptă a insurecțiilor de la Flo
rența, Bologna, Genova. Milano, To
rino, Veneto și din alte multe regiuni 
și localități. în lupta lor eroică pen
tru libertate, patrioții italieni au dat 
un greu tribut de sînge : peste 76 500 
de partizani căzuți pe cîmpul 
luptă. „Trăiască Italia I", „Trăiască 
democrația !“, „Trăiască libertatea 1“ 
—acestea erau. în mii de cazuri, ulti
mele cuvinte și ginduri ale acelora 
care nu au mai putut vedea roadele 
victoriei. Lectura cărții ne introduce 
în starea de spirit a rezistentei popu
lare „cu dezvoltarea sa miraculoasă 
și emoționantă, cu martirii săi. gata 
oricînd să renască din propria-! ce
nușă, să se refacă după loviturile 
cele mai grele, să capete o nouă vi
goare și un nou avînt privind și pă
zind propriile sale morminte, acele 
morminte proaspete ale luptătorilor, 
ale eroilor și ale martirilor ei".

Cartea pune în evidență împletirea 
organică a luptei pentru eliberarea și 
independenta Italiei cu lupta pentru 
reînvierea democrației, pentru trans
formări progresiste, în folosul mase
lor muncitoare. Succesele luptei de e- 
liberare se materializau și în întro- • 
narea democrației, în apariția unor 
„oaze întinse. în care oamenii trăiau 
liber, se guvernau singuri și se con
formau unor noi reguli de convie
țuire".

Patriotismul poporului șl atașa
mentul său față de cauza libertății, 
independentei naționale și democr.*  
ției, unitatea de luptă a tuturor for
țelor democratice, antihitleriste, rol 9.1 
de frunte al Partidului Comunist It<y 
lian, adine ancorat in realitățile "ta
liei, legat indisolubil de masele largi, 
profund devotat poporului — iată cî- 
teva dintre resorturile forței și vigo
rii mișcării de rezistență antifasciste 
italiene, asupra cărora cartea tovară
șului Luigi Longo proiectează o pu
ternică lumină. Activitatea desfășu
rată de Partidul Comunist Italian, ca 
forță conducătoare a luptei antifas
ciste, a contribuit considerabil la în
tărirea partidului, care, în perioada de 
după război, a cucerit încrederea unor 
mase largi, a jucat și joacă un rol 
proeminent în organizarea și condu
cerea marilor bătălii sociale •'.le pro
letariatului. țărănimii, intelectualită
ții, tineretului, afirmîndu-se ca o 
forță de bază a vieții politice italie-

A

P.C.Î., unele, a- 
îndelungată, sub 
a comuniștilor, 
putere de ana-

Grupul folcloric „Crai nou", repre*  
zentantul Organizației pionierilor din 
România la cea de-a treia ediție a 
„Cavalcadei prieteniei" — inițiată de 
organizația „Les pionniers de France", 
a prezentat 20 de spectacole in dife
rite localități, intre care Aubervilliers, 
Bagnolet, Genevilliers, Montreuil, 
lvry și Toulouse, care s-au bucurat 
de un frumos succes. In cronicile 
consacrate evoluției pe scenele fran
ceze a micilor interpreți, ziarul 
,,L’ Humanite" subliniază, printre al
tele, varietatea cintecelor și dansuri
lor, măiestria artistică a interpreților, 
precum și omogenitatea spectacolelor 
prezentate in cadrul turneului.

(Agerpres)

t V

18,00 Deschiderea emisiunii • Ml- 
croavanpremiera.

18,05 Emisiune pentru tineret : „Ce 
vreți să știți despre școlile 
profesionale ?“

18,45 File din istoria culturii ro
mânești. George Enescu în 
conștiința poporului român. 
Participă compozitorii Pascal 
Bentoiu, Aurel Stroe și cri
ticii Petru Comarnescu și Va- 
leriu Râpeanu.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1001 de seri. Emisiune pentru 

cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Teatru T.V. : „Rosmersholm*  

de H. Ibsen (premieră T.V.). 
în distribuție : Victor Reben- 
giuc, Gheorghe Cozorici, Leo- 
poldina Bălănuță, Olga Tu- 
dorache, Vasile Nițulescu. 
Jean Lorin Florescu. Regia : 
Ion Co jar.

22.15 Muzicorama T.V. : Seara cîn- 
tecului francez cu Michel 
Page, Michele Surna, Sophie, 
Claude Francois, Marie La- 
foret, Dalida, Sheila, Georges 
Moustaky și alții.

22,50 Telejurnalul de noapte.
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Nicolae Ceaușescu
Toastul președintelui
Jean Bedel Bokassa

(Urmare din pag. I) 

țara noastră ați avut posibili
tatea să vizitați unele obiec
tive economice și sociale, să 
vă întâlniți cu numeroși locui
tori, să veniți în contact ne
mijlocit cu activitatea desfășurată 
de poporul român pentru dezvolta
rea multilaterală a țării și ridicarea 
nivelului său de viață și civilizație. 
Tot ceea ce facem, tot ceea ce con
struim în țara noastră prin munca 
plină de abnegație a întregului po
por are drept unic țel făurirea 
bunăstării și fericirii omului, că
ruia societatea noastră îi deschide 
largi posibilități de a-și afirma 
personalitatea, de a duce o viață 
liberă și demnă.

Muncind pentru asigurarea pro
gresului și prosperitatea patriei 
sale, poporul român este profund 
animat de dorința de a trăi în de
plină înțelegere și de a colabora cu 
toate popoarele lumii, de a conlu
cra larg pe arena internațională la 
înfăptuirea dezideratelor de pace 
și ' rogres ale omenirii. în deplin 
consens cu aceste profunde aspira
ții și năzuințe ale poporului, Ro
mânia dezvoltă prietenia și coope
rarea cu țările socialiste, promo
vează în mod susținut relații poli- 
tico-diplomatice și de colaborare 
economică, tehnico-științifică, cul
turală cu toate țările, fără deose
bire de orînduire socială, participă 
activ la schimbul mondial de va
lori.

Țara noastră militează activ 
pentru dezvoltarea în viața inter
națională a unor raporturi înteme
iate pe fundamentul trainic al 
respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
Ne bucură, stimate domnule pre
ședinte, că și Republica Africa 
Centrală, poporul țării dumnea
voastră — care a desfășurat o 
luptă îndelungată și plină de sa
crificii pentru dobîndirea indepen
denței naționale, a dreptului de 
a-și făuri o viață liberă — acțio
nează susținut pentru afirmarea 
a ’’estor principii, care au o impor- 
Uițfi esențială pentru înaintarea 
omenirii pe calea păcii și a pro
gresului.

întemeiate pe stimă și respect 
reciproc, pe egalitate în drepturi și 
avantaj mutual, relațiile dintre 
România și Republica Africa Cen
trală — deși sînt de dată destul de 
recentă — promit, în ciuda distan
țelor geografice care ne separă, o 
evoluție fructuoasă pentru ambele 
țări și popoare. îmi exprim con
vingerea că pe parcursul vizitei 
dumneavoastră în România se vor 
reliefa noi posibilități de lărgire și 
diversificare a relațiilor bilaterale, 
de întărire a prieteniei și colabo
rării dintre popoarele și țările 
noastre.

Stimate domnule președinte, *

prezent cele două mari edificii ale 
Capitalei — Teatrul Național și 
hotelul „Intercontinental" — în- 
dreptîndu-se, prin Bulevardul A- 
viatorilor, către o altă zonă indus
trială a Capitalei — Floreasca- 
Pipera. Se vizitează expoziția 
de mobilă a întreprinderii de co
merț exterior „Tehnoforest", afla
tă în imediata apropiere a Com
binatului pentru industrializarea 
lemnului. Aici generalul Jean 
Bedel Bokassa are prilejul să cu
noască realizările întreprinderilor 
specializate în producția de mo
bilă din țara noastră.

Dumneavoastră veniți de pe un 
continent în care au loc profunde 
prefaceri înnoitoare, unde, în spe
cial în ultimele două decenii, pe 
ruinele fostelor imperii coloniale, 
și-au făcut apariția zeci și zeci de 
state noi, independente.

România este solidară cu lupta 
de eliberare națională a popoare
lor, urmărește cu simpatie și spri
jină eforturile tinerelor state din 
Africa, Asia și de pe alte conti
nente pentru apărarea și întărirea 
independenței lor naționale, pen
tru dezvoltarea economică și so
cială de sine stătătoare. Am con
damnat și condamnăm în modul 
cel mal hotărît politica de forță, 
colonialismul și neocolonialismul, 
tendințele de dominație ale unei 
țări asupra alteia, de jefuire a avu
țiilor naționale ale altor popoare, 
politica de apartheid și discrimi
nările rasiale, pentru că toate a- 
cestea împiedică afirmarea liberă, 
nestingherită a voinței popoarelor 
de a-și hotărî singure destinele, 
ridică bariere în calea apropierii și 
colaborării dintre națiuni și înve
ninează atmosfera internațională, 

în zilele noastre se impune tot 
mai mult, ca o cerință esențială a 
progresului general, ridicarea eco
nomică și socială a țărilor în curs 
de dezvoltare, lichidarea decalaju
lui care le mai desparte de țările 
industrializate, în interesul ridică
rii nivelului de civilizație și cultu
ră al popoarelor lor, al participării 

(Urmare din pag. I)

tot mai active a acestor țări la 
întreaga viață internațională con
temporană.

Pornind de la considerentul că 
în lumea de azi pacea este indivi
zibilă, nu putem să nu ne mani
festăm îngrijorarea față de perpe
tuarea în diferite zone ale globu
lui a unor periculoase focare de 
tensiune și conflicte. Poporul nos
tru se pronunță pentru încetarea 
neîntârziată a războiului din Viet
nam, din Indochina, pentru retra
gerea trupelor S.U.A. din Vietna
mul de sud și curmarea oricărui 
amestec în treburile interne ale 
poporului vietnamez. România cere 
cu toată hotărîrea ca popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian 
să fie lăsate să-și rezolve singure 
problemele, fără nici un amestec 
din afară. Ne pronunțăm, de ase
menea, pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice a conflictului din 
Orientul Apropiat, în spiritul re
zoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967. în interesul 
asigurării păcii și securității în a- 
ceastă zonă și în lume este necesar 
ca trupele israeliene să se retragă 
din teritoriile ocupate, să se res
pecte dreptul la existență și dez
voltare independentă a fiecărui stat 
din această regiune, să se asigure 
soluționarea problemei populației 
palestinene în conformitate cu in
teresele legitime ale acesteia.

Ca țară europeană, România mi
litează activ și își aduce contribu
ția la instaurarea unui climat de 
pace și securitate pe continent, cu 
convingerea că orice pas înainte în 
normalizarea relațiilor în această 
parte a globului va influența pozi
tiv pacea și securitatea întregii 
lumi. Țara noastră acționează con
secvent pentru convocarea și ține
rea unei conferințe general euro
pene, care, după părerea noastră, 
ar putea deschide calea unor noi 
progrese în direcția soluționării 
pașnice, treptate, a problemelor a- 
cumulate pe continent.

Cu deplină răspundere pentru 
soarta păcii și civilizației omenirii, 
România militează în mod susținut 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și în primul rînd a dezar
mării nucleare, se pronunță 
pentru întreprinderea unor pași 
concreți spre încetarea pro
ducției de arme atomice și dimi
nuarea primejdiei nucleare. Redu
cerea cursei înarmărilor, retrage
rea trupelor străine de pe alte te
ritorii, desființarea bazelor mili
tare străine și abolirea blocurilor 
militare ar constitui, după convin
gerea noastră, o contribuție impor
tantă la realizarea dezarmării, la 
crearea unui climat de încredere și 
cooperare între state.

Considerăm că în soluționarea 
acestor probleme vitale pentru o- 
menire, în respectarea dreptului 
internațional și dezvoltarea cola
borării între popoare, Organizația 
Națiunilor Unite este chemată să 
joace un rol deosebit de important.

Sîntem de părere că acest im
portant for mondial își va putea 
îndeplini în mod eficient rolul și 
răspunderile cu care a fost înves
tit dacă va oglindi mai corespun
zător realitățile existente azi în 
lume, dacă se va asigura realiza
rea deplină a principiului univer
salității sale. Pornind de la acest 
considerent, Republica Socialistă 
România se pronunță consecvent 
pentru restabilirea dreptului le
gitim al Republicii Populare Chi
neze de a-și ocupa locul ce-i re
vine la O.N.U., conform princi
piilor Cartei,’ ca unic reprezentant 
al marelui popor chinez.

Stimate domnule președinte,

noastre sînt 
și progresului,

Idealurile epocii 
idealurile libertății 
ale dezvoltării omenirii într-un 
climat de securitate și pace.

Cu convingerea că prietenia și 
colaborarea dintre România și Re
publica Africa Centrală, dintre 
cele două popoare ale noastre ser
vește pe deplin acestor nobile idea
luri, permiteți-mi să toastez pentru 
această prietenie și colaborare pe 
care le dorim cît mai fructuoase, 
mai pline de rezultate ;

—- în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, a tuturor co
laboratorilor dumneavoastră ;

—• pentru progresul și fericirea 
poporului Republicii Africa Cen
trală ;

— pentru pace în lumea în
treagă 1

Pe tot parcursul itinerarului 
lor, solii poporului Republicii Afri
ca Centrală au fost salutați căldu
ros de numeroși cetățeni ai Bucu- 
reștiului.

★
La Ministerul Comerțului Exterior 

au avut loc, in cursul după-amiezii 
de luni, convorbiri intre miniștri ai 
Republicii Socialiste România și ai 
Republicii Africa Centrală.

Cu acest prilej au fost discutate 
posibilități de cooperare economică 
și tehnică și de lărgire a schimburi
lor comerciale între cele două țări.

Au participat, din partea română, 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei. Dan

(Urmare din pag. I)

Datorită marii rămîneri în urmă 
a țării mele în toate domeniile în 
momentul dobîndirii independen
ței, cu numai 10 ani în urmă, 
a fost necesar ca, chiar de la ve
nirea mea la putere, în ianuarie 
1966, să mă consacru cu totul, 
împreună cu guvernul meu, operei 
de reînnoire națională pe care o 
cereau împrejurările.

Astfel, eforturile noastre au fost 
consacrate unei lupte înverșunate 
împotriva subdezvoltării, prin pu
nerea în valoare a resurselor pă- 
mîntului nostru și împotriva izo
lării la care era condamnată țara 
mea de un trecut apăsător, fără să 
mai vorbim de situația sa geogra
fică nefavorabilă.

în același timp, noi ne-am stră
duit să întărim unitatea și coeziu
nea națională, fără de care în atîtea 
țări din lume există sfîșieri.

Deci, ca primă urgență, noi tre
buia să mobilizăm toate forțele 
noastre naționale pentru demara
jul economic și social în cadrul 
unei operațiuni care poartă numele 
meu — operațiunea Bokassa — și 
care, pornită pe o bază în esență 
agricolă, intră treptat în faza sa 
industrială prin prelucrarea pro
duselor cîmpiilor noastre, pădurilor 
noastre și subsolului nostru, para
lel cu o indispensabilă acțiune so
cială, sanitară 
plementară.

După numai 
turi neobosite, 
astăzi rezultate satisfăcătoare și, 
după ce a fost dat impulsul pe plan 
intern, putem să ne îndreptăm spre 
realizarea efectivă a unei politici 
externe pe care a trebuit să o de
finim și să o maturizăm în primii 
ani după venirea noastră la putere.

Această politică urmărește 
dublu obiectiv.

în primul rînd, ea răspunde 
cesității de a lărgi orizontul, 
mărul de prieteni ai țării mele, de 
a face ca țara noastră să joace pe 
deplin rolul său de națiune su
verană, să-și aducă activ contribu
ția la soluționarea marilor pro
bleme care frămîntă lumea și la 
care toate statele — mari sau mici 
— au obligația să contribuie, pen
tru fericirea oamenilor și pentru 
menținerea păcii pe pămînt.

Această politică permite țării 
noastre să beneficieze cît mai larg 
cu putință de o cooperare multi
națională, de care ea are cea mai 
mare nevoie și care a devenit în 
zilele noastre indispensabilă na
țiunilor insuficient dezvoltate, e- 
chilibrului lumii moderne.

Un alt obiectiv urmărit de poli
tica externă a guvernului nostru, 
ai cărui pelerini pașnici sîntem și 
pe care am enunțat-o foarte 
succint, este de a aduce sprijinul 
și participarea efectivă a Republi
cii Africa Centrală nu numai la 
stingerea focarelor de război, dar 
și la punerea în afara legii a ra
sismului, apartheid-ului, colonia-

și educativă com

patru ani de efor- 
putem să obținem

un

ne- 
nu-

Depunerea unei coroane
de

în cursul dimineții de luni, pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel Bo
kassa, însoțit de celelalte persoane 
oficiale africane, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au fost prezenți 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, gene- 
ral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, șeful Marelui Stat Major, 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

în fața Monumentului era ali
niată o companie de onoare. Fan
fara a intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Africa Centrală.

Enăchescu, ministrul sănătății, Nico
lae Nicolae. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ion Morega, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Ion Teșu, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
silviculturii, Alexandru Filioreanu, 
adjunct al șefului Departamentului 
căilor ferate.

Din partea Republicii Africa Cen
trală au luat parte, la convorbiri, 
Ange Patasse. ministru de stat în
sărcinat cu dezvoltarea, Bernard- 
Christian Ayandho, ministrul indus
triei minelor și geologiei, Jean-Ma- 
rie Wallot, ministrul comerțului, și 
Marie-Josephe Franck, ministrul cu 
problemele sociale. (Agerpres)

mă întâlnesc cu toți oa- 
bunăvoință care sînt, ca 
animați de dorința fier- 
cooperare, de pace, de

lismului, neocolonialismului și im
perialismului.

în sfîrșit, țara mea acționează 
pentru instaurarea unei adevărate 
ere de înțelegere și cooperare, fără 
de care prăpastia între țările in
dustriale și cele așa-numite sărace 
va continua să se adîncească, iar 
slaba dezvoltare a unor popoare 
de milioane și milioane de ființe 
omenești nu va putea fi lichidată 
încă multă vreme de acum înainte.

Iată, domnule președinte, spiritul 
în care am inițiat, de o oarecare 
perioadă de timp, o serie de luări 
de contacte personale și directe 
cu conducătorii statelor prietene. 
Fără a vorbi de vecinii imediați ai 
Republicii Africa Centrală, cu care 
întreținem relații cordiale și strîn- 
se de cooperare pe toate planurile, 
această campanie de prietenie, care 
m-a condus și în frumoasa dv. 
țară, se anunță rodnică, judecind 
după primirea călduroasă de care 
ne-am bucurat și după acordurile 
pe care le-am realizat pînă acum 
în cursul vizitelor noastre recente 
în Republica Arabă Unită, Sudan, 
Liberia, Uniunea Sovietică, marea 
dv. vecină, și, în sfîrșit, aici, la 
dv., domnule președinte.

îmi propun să continui această 
căutare a bunei înțelegeri, a prie
teniei, chiar a fraternității, a uni
rii și să 
menii de 
și mine, 
binte de 
progres și de dreptate socială.

în aceste condiții mă aflu de 
cîteva zile printre dv., într-o com
panie pe cît de plăcută pe atît de 
ilustră, într-o 
mai agreabile

Nu am nici 
zența mea pe 
convorbirile pe care le vom purta 
și vizitele în marile dv. centre in
dustriale, agricole și culturale vor 
contribui la punerea în aplicare e- 
fectivă a acordurilor semnate încă 
în 1968 între cele două țări ale 
noastre în domeniile economic, co
mercial, cultural și științific.

Sîntem siguri că convorbirile 
noastre vor duce la rezultate con
crete, în interesul mutual al po
poarelor noastre și, în același timp, 
la luări de poziții pozitive în fa
voarea păcii.

Cu această convingere țin să vă 
mulțumesc foarte sincer, dv. per
sonal, domnule președinte, pentru 
cuvintele foarte amabile pe care 
le-ați rostit la adresa noastră, gu
vernului dv., colaboratorilor dv. e- 
minenți și întregului popor român 
pentru primirea atît de prieteneas
că, ospitalitatea caldă și deosebita 
atenție cu care am fost înconjurați 
eu și delegația mea de la sosirea 
noastră.

Vă rog să țbastăm în sănătatea 
domnului președinte Ceaușescu, 
pentru prosperitatea și progresul 
poporului român.

Trăiască Republica Socialistă 
România !

Trăiască Republica Africa Cen
trală I

atmosferă din cele 
și reconfortante, 

o îndoială că pre- 
pămîntul României,

depunerea coroanei 
prezenți au păstrat

După 
flori, cei 
moment de reculegere. Apoi, 
cialitățile africane și române 
vizitat rotonda Monumentului.

(Agerpres)
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Petrolul — avuție națională in slujba
dezvoltării independente a Irakului
...Despre Irak se spune că este le

gatarul vechii civilizații babiloniene. 
Poate mai mult decit în altă parte a 
acestei țări, la Bagdad, capitala sa, 
se poate observa cum vestigiile isto
riei coexistă cu transformările înnoi
toare — produse îndeosebi du
pă victoria revoluției antimonar
hice de la 14 iulie 1968. Alături de 
orașul vechi, cu străduțe înguste și 
pitorești căsuțe de lemn, se disting 
străzi largi, mărginite de clădiri mo
derne, siluetele fabricilor și uzinelor 
ce înconjoară ca o centură capitala 
irakiană. Aici se găsește marea rafi
nărie de petrol de la Aldorah- 
Baghdad, construită în ultimii ani, 
aici a fost terminat, in urmă cu nu
mai cîteva luni, cel mai mare și mo
dern aeroport al țării. Construirea 
acestor obiective, într-un termen re
lativ scurt, ca și investițiile aprecia
bile pe care le-au cerut vorbesc de 
la sine despre dorința poporului ira
kian de a înainta pe calea progresu
lui, de a șterge urmele înapoierii 
moștenite din perioada regimului mo
narhic și a dominației coloniale.

Plecarea unei delegații
de activiști ai P.C.R

la Varșovia
Luni seara a plecat spre Varșovia 

o delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Aldea 
Militaru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, va face o vizită 
pentru schimb de experiență.

La plecare, în Gara de Nord, dele
gația a fost condusă de Andrei Cer- 
vencovici, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
O delegație de juriști, din țara noas

tră, condusă de Adrian Dimitriu, se
cretar general al Asociației juriștilor 
din România, a plecat luni dimineața 
la Helsinki, pentru a participa la lu
crările celui de-al IX-lea Congres al 
Asociației Internaționale a Juriștilor 
Democrați, care se vor desfășura în 
acest oraș, între 14 și 19 iulie.

(Agerpres)

Ședința Academiei
de Științe Agricole

și Silvice
La Academia de Științe Agricole 

și Silvice a fost dezbătută luni ac
tivitatea desfășurată în prima jumă
tate a anului în domeniul cercetării 
științifice și al producției de semin
țe, material săditor și animale de 
prăsilă, precum și măsurile necesa
re asigurării condițiilor de cercetare 
științifică și producție pentru anul 
viitor. Darea de seamă, prezentată de 
prof. Njcolae Giosan, președintele A- 
cademiei, a subliniat, între altele, că, 
în ciuda unor condiții mai grele sur
venite în unele stațiuni experimen
tale de pe urma calamităților natu
rale, prevederile pe primul semestru 
al anului au fost îndeplinite atît în 
ceea ce privește cercetarea științifi
că, cît și producția. S-a subliniat, de 
asemenea, că există toate 
pentru realizarea integrală 
lui anual.

Participanții la dezbateri 
numeroase propuneri pentru lărgirea 
tematicii de cercetare, pentru rezol
varea cerințelor imediate ale produc
ției agricole, o mai bună colaborare 
între institute și sprijinirea unități
lor in îndeplinirea sarcinilor de plan 
în toate sectoarele producției agricole.

premisele 
a plănu

au făcut

(Agerpres)

1

a tovarășului Ion Boboc «
La 11 iulie a.c. a încetat din viață 

tovarășul Ion Bof>oc, vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră, membru al Partidului Comu
nist Român din 1926.

Născut la 27 ianuarie 1904 In ora
șul Brăila, Ion Boboc a partic’pat ca 
tânăr muncitor tipograf, iar apoi ca 
membru al Partidului Social-Demo
crat la mișcarea muncitorească din 
țara noastră. După 23 August 1944, 
ca membru al Comitetului Central 
al P.S.D. a adus o contribuție activă 
la colaborarea cu Partidul Comunist 
Român și la realizarea unității de ac
țiune a clasei muncitoare. A fost vi
cepreședinte al Uniunii sindicatelor 
muncitorilor din industria tipografică.

Pentru activitatea sa îndelungată în 
mișcarea muncitorească a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea tovarășului Ion Boboc va 
fi mereu vie în inimile tuturor celor 
care l-au cunoscut și au muncit îm
preună cu el.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA
SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Sicriul cu corpul defunctului va fi 
depus marți, 14 iulie a.c., ora 10,00, la 
sala de marmură a crematoriului 
„Cenușa“. Incinerarea va avea loc în 
aceeași zi, la ora 16,30.

De altfel, în anii care au trecut de 
la răsturnarea monarhiei și instau
rarea republicii, în Irak a fost luat 
un șir întreg de măsuri sociale im
portante, concretizate în înfăptuirea 
reformei agrare, naționalizarea unor 
întreprinderi industriale și bănci, li
mitarea sferei de acțiune a societă
ților petroliere străine etc. Îndeosebi 
această din urmă măsură a jucat un 
rol de seamă în dezvoltarea Irakului. 
Autoritățile irakiene au preluat 99,5 
la sută din terenurile petrolifere pe 
care monopolurile occidentale le stă- 
pineau. dar nu Ie exploatau, au creat 
în 1967 Societatea națională irakiană 
de petrol (I.N.O.C.), au întreprins 
măsuri hotărîte pentru descoperirea 
de noi zăcăminte și dezvoltarea unei 
industrii proprii în sectorul cheie al 
economiei naționale.

Un loc central în acest efort de 
valorificare a bogățiilor naționale îl 
ocupă o acțiune de dată foarte re
centă — începerea în cursul lunii iu
lie a operațiunilor de forare în regiu
nea Rumeilah Nord, regiunea cea 
mai bogată în resurse petrolifere ne
explorate. Rezervele sale sînt evalua-

PRIMIRE LA C.C
AL P. C. R

Teri dimineață, tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit pe președintele Uniunii Tine
retului Sudanez, Khalil Elias, aflat 
în vizită în țara noastră, la invitația

0 delegație militară condusă 
de tovarășul Ion Ioniță a plecat 

în R.P.D.Coreeană și în R. P. Chineză
Luni dimineața a părăsit Capitala 

o delegație militară, condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, care, la invitația 
ministrului apărării naționale a Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
general de armată Țoi Hiăn, va face 
o vizită de prietenie în această țară.

De asemenea, la invitația șefului 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Huan Iun- 
Șen, delegația militară română va 
face o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul „Bucu- 
rești-Otopeni" erau prezenți membri

Dezvelirea unui bust
al pictorului Barabas Miklos

In satul Mărcușa, comuna Cătă
lina din județul Covasna a avut loc 
duminică festivitatea de dezvelire a 
unui bust al pictorului Barabas 
Miklos, una din personalitățile de 
seamă ale picturii din Transilvania 
veacului trecut, cu prilejul împlini
rii a 160 ani de la nașterea sa. La 
festivitate au participat Carol Ki- 
raly, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R., un nu
meros public. Bustul pictorului, dez
velit în centrul 6atului său natal, este 
opera sculptorului 
din Tg. Mureș.

Cu același prilej, 
deschis o expoziție 
lucrări aparținînd pictorului Barabas 
Miklos.

Laszlo Hunyadi
ia Mărcușa s-a 
retrospectivă cu

★
în ziua festivităților, Comitetul co

munal de partid și Consiliul popu
lar al comunei Cătălina au trimis 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care, prin
tre altele, se spune : „Opera lui 
Barabas Miklos constituie o valoroasă

Uniunii centrale a
agricole de producție 
Asao Miyawaki, a

sale,

Municipalitatea orașului Vicenza 
(Italia) a donat 1 000 000 LIRE ITA
LIENE și a colectat un vagon cu îm
brăcăminte, alimente, medicamente, 
pe care le va trimite în România.

Firmele „E.C.O., A.D.V. A.G." și 
„Modern Textil" din Stockholm au 
hotărit să depună, în contul pentru 
ajutorarea regiunilor sinistrate din 
România, suma de 5 546 COROANE 
SUEDEZE.

Președintele 
cooperativelor 
din Japonia, 
donat, în numele organizației 
suma de 1 000 000 YENI.

Vicepreședintele Federației sindi
calelor din industria laptelui din a- 
ceeași țară a contribuit cu suma de 
108 884 YENI, colectată de sindicatele 
respective.

Firma „Picker-Andrex X-Ray“ din 
Danemarca a subscris la fondul de a- 
jutorare suma de 1 000 COROANE 
DANEZE.

Firma „Danzas" din Paris a comu
nicat că a remis, ca o contribuție la 
fondul de ajutorare, suma de 1500 
FRANCI FRANCEZI.

Din Anglia firma „Gliksten Ply
wood" a comunicat donarea sumei 
de 100 LIRE STERLINE.

Firma „F.ekle" din Belgia și mai 
multi cetățeni belgieni și de origine 
română au donat, în total, 9 500 
FRANCI BELGIENI.

Firma de expediții internaționale 
„Gottardo Ruffoni" din Milano a dat 
suma de 1 000 FRANCI ELVEȚIENI.

Fabrica de cartografie „Bollati et 
Moșea" din Milano a făcut o dona
ție de 250 DOLARI S.U.A.

Cetățenii de origine română Euge
nia Bădescu, Vasile Huțuleac, Elena 
Saniki, Elena Repucha și Lucreția

a.

te la peste 700 milioane tone. Potrivit 
specialiștilor, numai prin exploatarea 
acestei zone Irakul ar putea obține în 
1975 un spor anual de circa 20 mi
lioane tone petrol. Această vastă ac
țiune este conjugată cu o serie de 
alte măsuri menite să asigure dez
voltarea tuturor ramurilor economiei 
naționale. Planul de cinci ani (1970— 
1974) alocă importante fonduri agri
culturii, industriei, extinderii și îm
bunătățirii invățămîntului, asistenței 
medicale și serviciilor sociale. Ziarul 
„Baghdad Observer" arăta zilele tre
cute că numai în guvernoratul Bag
dad se proiectează construirea a cite- 
va sute de școli primare. O atenție 
deosebită se acordă formării de ca
dre specializate atît de necesare unei 
economii în plină dezvoltare.

Transformările petrecute în peisa
jul irakian în anii care s-au scurs 
de Ia proclamarea republicii, proiec
tele de viitor ilustrează dorința po
porului acestei țări de a păși înainte 
pe calea dezvoltării economice, de 
a-și consolida independența națio
nală.

Nicolae N. LUPU

Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.

La întâlnire a participat tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al 

pentru problemele U.T.C., ministru 
tineretului.

Discuțiile s-au 
atmosferă caldă,

desfășurat Intr-o 
prietenească.

ai conducerii Ministerului Forțelor 
Armate, generali și ofițeri superiori.

Erau de față Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene, și Cian 
Hai-Fun, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, membri ai celor două 
ambasade, precum și colonel Cie Ghil 
Ryon și Lin Cien, atașații militari 
aero și navali ai celor două țări în 
România.

A fost, de asemenea, prezent colo
nel A. F. Musatov, atașat militar, aero 
și naval al Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

pildă despre modul cum în comuni
tatea frățească a poporului român 
și naționalităților conlocuitoare, în 
condițiile construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pre
luarea și cinstirea moștenirii cultu
rale a românilor, maghiarilor, ger
manilor și a celorlalți oameni ai 
muncii de alte naționalități din pa
tria noastră este o cauză comună și 
o bucurie comună.

Pătrunși fiind de faptul că pen
tru aceasta trebuie să fim recunoscă
tori partidului, precum și dumnea
voastră personal, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă exprimăm 
cele mai sincere și profunde mulțu
miri. Recunoștința nu poate fi expri
mată decît prin munca noastră de 
toate zilele, muncă dirză, perseve
rentă. Sîntem conștienți că și pe noi, 
oamenii muncii din comuna Cătă
lina, ne așteaptă în viitor sarcini 
mărețe. Și cu această ocazie ne an
gajăm să nu precupețim nici un 
efort, muncind cu toată priceperea 
pentru traducerea în practică, prin 
fapte vii, a politicii partidului, pen
tru înflorirea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România".

Sieminski, domiciliați în R. P. Po
lonă, au donat, în total, 4 000 ZLOȚI.

Comandantul navei „Ariadne", Pa
nagiotis Papageorgiou, a depus la 
Banca Română de Comerț Exterior 
suma de 100 DOLARI S.U.A., repre
zentând contribuția echipajului de pe 
această navă la fondul de ajutorare 
a regiunilor sinistrate.

Consiliul de administrație al Băncii 
„Credit Fonder de France" a hotărît 
să vireze, în contul special de la 
Banca Franței pentru fondul de a- 
jutorare a zonelor sinistrate din Ro
mânia, suma de 7 000 FRANCI.

Donațiile făcute de Asociația de 
prietenie Franța—România și de So
cietatea „Forges et scieries bonper- 
tuis“ din Voiron totalizează 2 000 
FRANCI. Societatea „Savonnerie Le
ver", tot din Franța, a donat 8 tone 
săpun de toaletă.

Doctorul Nicolas Carnica din Paris 
și mai mulți cetățeni francezi au do
nat în total suma de 2 300 FRANCI.

Consiliul de administrație al Fun
dației „Calouste Gulbenkian" din Li
sabona a hotărît să pună la dispoziția 
Crucii Roșii Române suma de 10 000 
DOLARI.

Societatea „Caritas" din Austria a 
făcut o nouă donație, constând în îm
brăcăminte și încălțăminte. în greutate 
totală de 13 000 kg. Parohia română 
și alți cetățeni de origine română din 
Austria au mai donat medicamente, 
îmbrăcăminte și încălțăminte. in 
greutate totală de 1 502 kg.

Biroul preoților catolici din Zap
pendorf și mai mulți cetățeni din R.D. 
Germană au făcut donații care însu
mează 1 718 MĂRCI.

Sașii din orașul Stuttgart (R. F. a 
Germaniei) au donat 500 kg pături 
și îmbrăcăminte, precum și circa 2 000 
kg alimente.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă. Cerul a fost 
mai mult senin. In cursul după ame- 
zii, s-au semnalat înnorări mai ac
centuate în zona subcarpatică din 
Muntenia și Moldova unde au. căzut 
averse izolate de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit predominînd din 
sectorul nordic. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 21 grade la 
Miercurea Ciuc și 32 grade la Viziru.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 iulie. In țară : Vremea va 
fi călduroasă, mai ales in jumătatea 
de est a țării. Cerul va prezenta în
norări mai accentuate in cursul după- 
amiezelor în vestul și în nordul țării, 
precum și în regiunea de deal 
și de munte, unde se vor sem
nala averse de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice. în rest a- 
versele vor fi izolate. Vîntul va sufla 
potrivit, cu intensificări trecătoare din 
sectorul vestic. Temperatura va scă
dea ușor începînd din nord-vestul ță
rii. Minimele vor fi cuprinse între 
10—20 de grade iar maximele vor 
atinge 33 de grade în sudul țării. In 
București : Vremea se menține căl
duroasă, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie în a doua parte a 
intervalului. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura se menține ridicată.
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Cuvîntul șefului delegației române la plenara 
Adunării mondiale a tineretului de la New York

NEW YORK 13. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Luni dimineața, 
comisia pentru problemele păcii și 
securității a plenarei Adunării mon
diale a tineretului a trecut la abor
darea punctelor înscrise pe agenda 
sa. In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul delegați din Africa, Asia, 
America Latină și Europa, care au 
subliniat pericolele ce amenință 
pacea și securitatea mondială, cerînd 
să se elaboreze măsuri concrete pen
tru mobilizarea și activizarea tuturor 
mișcărilor de tineret din întreaga 
lume în lupta pentru pace și securi
tate, pentru lichidarea colonialismu
lui și rasismului, pentru dezarmare 
generală și totală. Vorbitorii au 
subliniat că pacea și securitatea lu
mii sînt direct amenințate de politica 
imperialistă, anexionistă, de subju
gare a altor popoare. „Această adu
nare, a relevat reprezentantul tinere
tului din Nigeria, trebuie să condam
ne cu cea mai mare fermitate agre
siunea imperialistă împotriva Viet
namului, să se pronunțe pentru 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, fără nici un fel de 
amestec din afară, pentru retragerea 
imediată și necondiționată a tuturor 
trupelor americane din Vietnam".

Luînd cuvîntul la dezbateri, șeful 
delegației tineretului din România, 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., a subliniat că tineretul lumii 
își dă perfect de bine seama că dez
voltarea fiecărei națiuni poate fi ga
rantată numai prin asigurarea liber
tății și independenței sale. Tineretul 
— a spus vorbitorul — este unul din

ÎN SPRIJINUL LUPTEI 
PENTRU INDEPENDENȚA 

POPOARELOR DIN INDOCHINA!
Mesajul Partidului Comunist Italian adresat 

lui Norodom Sianuk — reprezentantul legitim 
al Cambodgiei

ROMA 13 — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : Co
mitetul Central aț Partidului Comu
nist Italian a adresat un mesaj lui 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian. în care exprimă „solidari
tatea comuniștilor italieni cu poporul 
khmer, cu forțele patriotice care 
luptă pentru libertatea și independen

factorii promotori ai apropierii și în
țelegerii între popoare, ai luptei îm
potriva politicii de dominație și dic
tat în viața internațională. Mișcările 
și organizațiile de tineret pot juca un 
rol important în determinarea res
pectării principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional, pen
tru a se trece de la afirmațiile decla
rative la stricta lor respectare și a- 
plicare în relațiile interstatale.

_ Referindu-se la activitatea susținu
tă pe care o desfășoară România îm
preună cu alte țări din Europa în ve
derea pregătirii și organizării unei 
conferințe general-europene în pro
blema securității, vorbitorul a subli
niat contribuția tineretului din țara 
noastră la promovarea acestei în
semnate inițiative, citind, printre al
tele, „masa rotundă" în problema 
securității europene, organizată anul 
trecut, la care au participat repre
zentanții a 71 de organizații de ti
neret.

în încheiere, V. Nicolcioiu a subli
niat că tineretul din toate țările lu
mii, indiferent de tendințele sau opi
niile sale politice, filosofice, ideolo
gice și religioase, trebuie să-și strîn- 
gă rîndurile șl să acționeze în comun 
pentru triumful idealurilor de liber
tate. independență, pace, securitate și 
progres social, astfel ca obiectivele 
jubileului Organizației Națiunilor 
Unite din acest an, „Pace, justiție, 
progres", să devină o realitate pentru 
fiecare națiune, pentru întreaga co
munitate internațională.

ța Cambodgiei" și „condamnă agre
siunea imperialismului american in 
această țară". Direcțiunea P.C.I., se 
spune în mesaj, examinînd situația 
din Cambodgia, poziția Frontului U- 
nității Naționale și a Guvernului re
gal de unitate națională, consideră a- 
cest guvern drept unicul reprezentant 
legitim al Cambodgiei.

AMERICA LATINĂ
• GUATEMALA : PRIMARUL ORAȘULUI ZAPACA A FOST 

ASASINAT
• NOI DEZVĂLUIRI ÎN „CAZUL ARAMBURU"
• POLIȚIA COLUMBIANA PE URMELE RĂPITORILOR LUI 

FERNANDO LONDONO Y LONDONO
CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- 

gerpres). — Un necunoscut a asasi
nat duminică cu focuri de armă tra
se dintr-un automobil în viteză, pe 
primarul orașului Zapaca, Marco Al
dana Sanchez. Poliția a declarat că 
mobilul asasinatului este de ordin po
litic, Sanchez fiind unul din organi
zatorii activi ai campaniei electora
le prezidențiale de anul trecut a ac
tualului președinte Carlos Arana O- 
sorio.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
în „cazul Aramburu", care părea în
cheiat, au apărut noi elemente reve
latoare. Poliția stabilise, după cum 
se știe, că doi studenți — Fernando 
Abai Medina și Emilio Angel Mazza, 
primul rănit, iar al doilea ucis în 
urma rănilor primite în timpul unor 
ciocniri cu poliția, săptămîna trecută 
— sînt adevărații răpitori ai lui A- 
ramburu. Cu ajutorul fotografiilor, 
s-a constatat că Mazza este, în a- 
celași timp, și asasinul liderului Au
gusto Vandor, ucis cu o rafală de 
mitralieră în iunie anul trecut. înain
te de a muri, Mazza a făcut unele

Kuweitul se opune 
răminerii trupelor 
britanice in zona 

Golfului Persie
KUWEIT 13 (Agerpres). — „Ku

weitul se opune cu tărie răminerii 
forțelor britanice in zona Golfului 
Persic și cere retragerea lor in ter
menul stabilit. Guvernul britanic 
conservator trebuie să respecte hotă- 
rîrea fostului guvern laburist de re
tragere pînă în mai 1971", se arată 
intr-o declarație publicată de Minis
terul de Externe al Kuweitului. Do
cumentul subliniază că Kuweitul nu 
crede că în această zonă s-ar crea 
un așa-zis vid de putere după re
tragerea britanică, deoarece popoa
rele din această regiune sînt capabile 
să-și apere independența și suvera
nitatea. El a subliniat că „guvernul 
Kuweitului insistă ca retragerea for
țelor britanice să se efectueze înainte 
de termenul fixat".

La sfîrșitul unei reuniuni a guver
nului kuweitian, ministrul apărării, 
șeicul Saad al-Abdullah, a declarat, 
de asemenea, că recentele declarații 
făcute la Londra de către secretarul 
de stat al S.U.A., William Rogers, 
potrivit cărora S.U.A. sînt favorabile 
continuării prezenței britanice la est 
de Suez, „nu au nici o valoare pen
tru țările din regiunea Golfului Per
sic". 

declarații în acest sens, completate 
apoi de depoziția lui Medina.

La Buenos Aires se remarcă fap
tul că cele două asasinate, comise de 
același autor, au drept victime perso
nalități de tendințe opuse — Vandor 
era peronist, iar Aramburu antipero- 
nist, ceea ce provoacă confuzie în 
cercurile politice din Argentina. în 
capitala argentineană se presupune 
că scopul urmărit de cei ce acțio
nează prin acte teroriste este de a 
provoca în mod artificial un climat 
de antagonisme între diferitele gru
pări politice din țară.

BOGOTA 13 (Agerpres). — Gu
vernul columbian a oferit o recom
pensă de 50 000 dolari pentru orice 
informații care ar putea să contri
buie la eliberarea fostului ministru 
de externe Fernando Londono y Lon
dono, răpit joi de către membrii u- 
nei organizații numite „Armata pen
tru eliberare națională". După cum 
s-a mai anunțat, autorii răpirii au 
dat un ultimatum pentru eliberarea 
unor deținuți politici și achitarea u- 
nei sume de 200 000 dolari în schim
bul punerii în libertate a lui Lon
dono. Imediat după formularea a- 
cestor cereri, guvernul columbian a 
mobilizat unități militare și de poli
ție, care participă la operațiunile de 
depistare a locului unde se află de
ținut fostul ministru.

Demisii 
din guvernul 

somalez
MOGADISCIO 13 (Agerpres). — 

Trei miniștri, care dețineau portofo
liile educației, comerțului și indus
triei și agriculturii în guvernul Re
publicii Somalia instaurat după pre
luarea puterii de către Consiliul Re
voluționar Suprem, și-au prezentat 
demisiile șefului statului. La Moga
discio s-a anunțat că, după accepta
rea demisiilor. Consiliul Revoluțio
nar Suprem a emis un decret în 
baza căruia două dintre cele trei 
funcții vacante au fost atribuite ofi
țerilor Ahmed Mohamed Farah (co
merț și industrie) și Abdirasak Mo
hamed Abukar (educație). Titularii 
celor două ministere rămîn, totodată, 
membri ai Consiliului Revoluționar 
Suprem. Portofoliul Ministerului A- 
griculturii a fost atribuit unei perso
nalități politice civile — Abdirasak 
Mohamed Hassan.

Informațiile transmise din Moga
discio de agențiile de presă nu fur
nizează nici un amănunt asupra cau
zelor demisiei celor trei personalități 
civile din guvernul somalez.

PLENARA C.C. 
AL P.C.U.S.

MOSCOVA 13 (Agerpres) — După 
cum relatează agenția TASS, la 13 
iulie, la Moscova, a avut loc Plenara 
C.C. al P.C.U.S., care a hotărît ca cel 
de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S. 
să fie convocat în luna martie 1971. 
Plenara a aprobat, totodată, ordinea 
de zi a congresului. Raportul de 
activitate va fi prezentat, după cum 
a hotărît plenara, de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
iar raportul referitor la Directivele 
celui de-al XXIV-lea Congres cu 
privire la Planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale a U.R.S.S. 
(1971—1975) va fi prezentat de Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri.

Plenara a discutat, de asemenea, 
probleme legate de lucrările primei 
sesiuni a celei de-a opta legislaturi 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care încep marți la Moscova.

Un apel al 
Congresului mondial 
al orașelor înfrățite

MOSCOVA 13 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
După cum s-a mai anunțat, la Le
ningrad a avut loc al șaptelea Con
gres mondial al orașelor înfrățite, 
la care au luat parte reprezentanți 
din orașele a zeci de țări ale lumii. 
Congresul a lansat un apel către toate 
orașele lumii de a acorda ajutor ce
tățenilor orașelor din România care 
au avut de suferit de pe urma cala
mităților naturale din această pri
măvară. La încheierea lucrărilor au 
fost alese organele de conducere ale 
Federației mondiale a orașelor înfră
țite. în Consiliul Executiv al Fe
derației a fost ales Ion Manciuc, pri
marul municipiului Iași.

S-a stabilit ca următoarea sesiune 
a Consiliului Executiv al Federației 
mondiale a orașelor înfrățite să aibă 
loc în România, la sfîrșitul anului 
1970.

IRLANDA DE NORD 

Demonstrații de amploare 
pe străzile Belfastului

BELFAST 13 (Agerpres). — Peste 
100 000 de locuitori ai capitalei Ir
landei de Nord, membri ai grupării 
confesionale protestante, au demon
strat luni pe străzile principale ale 
Belfastului, comemorînd victoria re
purtată la 13 iulie 1690 de regele 
protestant Wilhelm de Orania asupra 
catolicului Iacob al II-lea Stuart. 
Demonstrația, urmărită de alte cîte- 
va zeci de mii de protestanți, masați 
de-a lungul străzilor, s-a desfășurat 
fără incidente.

Sărbătoarea 
națională a Franței

Franța prietenă celebrează astăzi 
sărbătoarea sa națională, evocînd is
torica dată de 14 Iulie 1789, cînd 
populația Parisului a luat cu asalt 
Bastilia — simbolul despotismului și 
al reacțiunii feudale. A fost semnalul 
declanșării unei profunde mișcări de 
masă — Revoluția franceză, care, 
prin doborîrea monarhiei absolute 
și instituirea republicii, a deter
minat o cotitură radicală în des
tinele poporului francez. în această 
perioadă, gînditorii progresiști, revo
luționari francezi au îmbogățit te
zaurul spiritual al omenirii cu idei 
generoase despre condiții sociale de 
libertate, egalitate și fraternitate, de 
drepturi democratice, de viață demnă 
pentru cei ce muncesc.

împreună cu toți oamenii înaintați, 
poporul român, acordînd o înaltă 
prețuire capacităților creatoare și 
marelui aport al poporului fran
cez la tezaurul civilizației și cul
turii universale, cinstește tradițiile 
sale de luptă revoluționară și de
mocratică. Sărbătoarea de astăzi 
oferă prilejul de a evoca legă
turile cu adînci rădăcini istori
ce dintre popoarele român și fran
cez, sudate în lupta pentru pro
movarea idealurilor de libertate 
națională și socială, pentru dezvol
tare spirituală. Aceste străvechi le
gături își găsesc întruchiparea în pri
etenia cordială și colaborarea fructu
oasă, care în anii noștri se dezvoltă 
tot mai intens, în interesul reciproc 
al ambelor popoare și al cauzei co
laborării și păcii în lume.

Vitalitatea și profunzimea re
lațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Franța au fost eviden
țiate în modul cel mai concludent de 
vizita recentă în Franța a tovarășu
lui Nicolae Ceațișescu. Această vizită, 
ca și aceea pe care a făcut-o în Ro
mânia, în urmă cu doi ani, președin
tele de atunci al Franței, Charles 
de Gaulle, s-a transformat într-o 
manifestare sărbătorească a prie
teniei cordiale româno-franceze. O 
deosebită însemnătate au avut întîl- 
nirile președintelui Consiliului de 
Stat al României cu președintele 
Georges Pompidou, cu persona
lități ale vieții politice, econo
mice și culturale, cu populația Pa
risului și a altor localități ale Franței 
— întîiniri care au dat glas cu 
vigoare sentimentelor de amiciție și 
simpatie pe care cele două popoare le 
nutresc unul față de celălalt. Convor
birile ce au avut loc între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Georges Pompi
dou. celelalte discuții la nivel înalt 
ocazionate de această vizită, desfășu
rate în spiritul cordialității și înțe
legerii reciproce, au pus în lumină 
înalta considerație și stimă de care se 
bucură România, șeful statului nostru 
în rîndurile opiniei publice franceze, 
au evidențiat progresele substan-r 
țiale obținute pe planul dezvol
tării relațiilor bilaterale, dorința 

și hotărîrea celor două părți de*  a 
depune în continuare eforturi pen
tru intensificarea acestor relații, clă
dite pe fundamentul solid al egali
tății în drepturi, al respectului reci
proc, al independenței și suverani
tății, al avantajului reciproc.

BRIDGETOWN 13 
(Agerpres). — Ambar
cațiunea din papirus 
„Ra-2“ a exploratoru
lui norvegian Thor 
Heyerdahl a sosit du
minică seara in portul 
Bridgetown din Bar
bados, încheind astfel 
epopeea traversării 
Oceanului Atlantic, în
cepută la 17 mai în 
portul marocan Safi. 
Pe ultimii kilometri 
din cei peste 6 000 stră
bătuți in 57 de zile 
de înfruntare cu valu
rile Atlanticului, „Ra- 
2“ a avut o adevărată 
gardă de onoare, for
mată din sute de am
barcațiuni ieșite în 
intîmpinare. Locuitorii 
Bridgetown-ului au 
făcut, la rindul lor, o 
primire emoționantă 
celor șapte temerari 
conduși de Heyerdahl. 
A doua încercare a 
celebrului explorator 
norvegian de a dovedi 
că civilizațiile Ameri- 
cii de Sud au fost in
fluențate de navigato
rii Egiptului antic, so
siți cu mii de ani îna
inte de vikingi și de 
Columb pe meleagurile

Potențialul economic în plină dez
voltare al României, înaltul nivel al 
industriei și tehnicii franceze sînt 
premisele favorabile ale lărgirii și a- 
dîncirii schimburilor și cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale. Schimburile comerciale, care 
au cunoscut indici de creștere ridi
cați (volumul s-a dublat în ultimii 
5 ani), au dobîndit un cadru adecvat 
de amplificare și diversificare prin 
Acordul pe perioada 1970—1974, 
încheiat la începutul acestui an. 
Rezultate substanțiale au fost ob
ținute în cooperarea economică în 
domeniile industriei de automobile, 
ale electronicii, ale industriei chi
mice ; iar prospectările comune au 
relevat posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării în diferite ramuri indus
triale, pe planul tehnicii agricole, al 
cercetării și aplicării energiei nu
cleare în scopuri pașnice, precum și 
în ce privește dezvoltarea cooperării 
pe terțe piețe. Au cunoscut o sensi
bilă lărgire schimburile științifice și 
culturale, stimulate de afinitățile de 
limbă și legăturile tradiționale, de in
teresul reciproc pentru valorile cul
turii și civilizației celor două na
țiuni. Și în acest domeniu s-au Con
turat posibilități noi de extindere a 
colaborării existente.

Interesul comun al celor două po
poare de a vedea asigurate pacea și 
securitatea în Europa și în lume, 
convergența punctelor de vedere ale 
celor două țări într-o serie de pro
bleme internaționale vitale favorizea
ză conlucrarea între cele două țări 
pe arena internațională. Aceasta are 
toate perspectivele de a se dezvolta 
în viitor, prin eforturi comune, în 
interesul soluționării problemelor 
majore ale actualității, îmbunătățirii 
climatului politic și consolidării 
securității pe continentul nostru și în 
lume. Așa cum este știut, punînd la 
baza politicii sale externe prietenia 
frățească cu toate statele socialiste, 
România dezvoltă totodată colabora
rea internațională în lumina princi
piilor coexistenței pașnice între state 
cu orînduiri sociale diferite ; în acest 
context, relațiile prietenești statorni
cite între cele două țări răspund in
tereselor reciproce, cît și intereselor 
generale ale păcii și colaborării in
ternaționale.

Cu această convingere, poporul ro
mân felicită în mod prietenesc, cor
dial poporul francez cu prilejul săr
bătorii sale naționale și îi urează im - 
plinirea aspirațiilor sale de pace, ț/' - 
greș șl fericire. '

Ion FINTTNARU

Puternică manifestație 
din

La „Teatro Adriano" din Roma a 
avut loc duminică o mare manifes
tație, organizată de Confederația Ge
nerală a Muncii din Italia (C.G.I.L.), 
pentru independența popoarelor din 
Indochina, împotriva extinderii a- 
gresiunii americane asupra Cambod
giei. Miile de persoane prezente — 
delegații ale muncitorilor, sosite din 
diferite regiuni ale țării, oameni de 
cultură, reprezentanți ai P.C.I., P.S.I. 
și P.S.LU.P. — au salutat cu căldură 
prezența la manifestație a unor re
prezentanți ai R.D. Vietnam și ai 
Frontului de Eliberare Națională din 
Vietnamul de Sud.

Rinaldo Scheda, secretar al C.G.I.L., 
a subliniat în cuvîntul său importan
ța acestei manifestări de solidaritate 
cu popoarele Indochinei, care luptă 
împotriva imperialismului, pentru li-

SUBSTRATURILE „BĂTĂLIEI REZOLUȚIILOR"
DIN CONGRESUL S.U.A.

Apropierea datei alegerilor parțiale 
pentru Congres își pune tot mai mult 
amprenta asupra vieții politice ame
ricane, inclusiv asupra unor acțiuni 
recente ale celor două camere ale 
parlamentului. Se fac diverse calcu
le politice, se acordă o mai mare 
atenție presiunilor opiniei publice. 
Sint semnificative in acest sens con
fruntările din Congres pe marginea 
unor rezoluții și amendamente in 
legătură cu războiul din Indochina.

Manifestînd o doză sporită de lu
ciditate, sau încercind să reflecte cu 
realism și receptivitate „pulsul" o- 
piniei publice americane, care se 
pronunță pentru încetarea vărsărilor 
de singe in Asia de sud-est, senatorii 
cu păreri liberale, atit democrați cit 
și republicani, au lansat o puternică 
ofensivă legislativă împotriva escala
dării războiului din această parte a 
lumii. Adoptarea recentă de către 
Senat a Amendamentului Cooper- 
Church, cu o majoritate de 58 de 
voturi contra 37, se inscrie tocmai in 
acest context. In esență, amendamen
tul interzice, după cum se știe, acor
darea de fonduri pentru continuarea 
prezenței trupelor americane in Cam
bodgia, interzicind, de asemenea, des
fășurarea de operațiuni militare In 
această țară după 1 iulie a.c., trimi
terea de instructori militari ameri
cani in ajutorul trupelor regimului 
din Pnom Penh sau angajarea de 
mercenari pentru a lupta in această 
țară.-r-, _ ! r _  — — — — „ vo/->v> rî n ..Dezbaterile asupra acestui amenda
ment au durat 34 de zile, timp tn 
care, ca urmare a aplicării de către 

__ :i conservatori, aliați cu 
democrații din Sud, a tacticii prelun
girii dezbaterilor, cunoscută sub nu-
republicanii conservatori,

la „Teatro Adriano"
Roma

Asia de 
înseamnă 
păcii.

bertate și Independență națională. 
A crea o mișcare de opinie împotri
va agresiunii americane în 
sud-est, a spus vorbitorul, 
să luptăm pentru salvarea

★
PARIS 13 (Agerpres).

Chhon, fost ministru și una 
cele mai 
tice din
Norodom 
bodgian,
Presse. Keat Chhon a fost trimis de 
către regimul Lon Noi cu o misiune 
la Washington, dar el s-a oprit la 
Paris, unde a stabilit contacte cu re
prezentanți ai Frontului Național U- 
nit din Cambodgia aflațî în capitala 
franceză. De la Paris, Keat Chhon a 
plecat spre Pekin, pentru a-1 întîlni 
pe Norodom Sianuk. .

Keat 
dintre 

marcante personalități poli- 
Cambodgia, s-a raliat lui 
Sianuk, șeful statului cam- 
anunță agenția France

w v

mele de „filibusterism", au fost rosti
te aproape 300 de discursuri. Dindu-și 
totuși seama că, oricit ar prelungi 
dezbaterile, nu vor reuși să prevină 
adoptarea amendamentului, conserva
torii au schimbat tactica, recurgind la 
introducerea de subamendamente in 
scopul de a-i dilua conținutul, dar 
nici această manevră nu le-a reușit. 
Amendamentul Cooper-Church a fost 
adoptat practic in forma sa inițială 
și aceasta reprezintă un incontestabil 
succes al forțelor liberale.

Ofensiva liberalilor a continuat cu 
inițiativa vizind anularea Rezoluției 
Tonkin, care, adoptată de Senat in 
1965, a deschis cale liberă intervenției 
militare americane in Vietnam, pre
cum și cu Amendamentul McGovern- 
Hatfield, stipulînd suprimarea din 
bugetul militar a oricăror fonduri 
destinate continuării războiului din 
Vietnam după sfîrșitul anului 1970 și 
retragerea tuturor trupelor din aceas
tă țară pînă la mijlocul anului 1971. 
In fața acestei situații — arăta New 
York Times — „republicanii s-au an
gajat din nou in mașinațiuni parla
mentare, pentru a pune capăt 
terilor, care, fără îndoială, ar 
o turnură critică pentru ei", 
senatorul republican de tendință 
conservatoare Dole a propus spre 
votare o moțiune prin care se cerea 
respingerea și anularea Rezoluției 
Tonkin, cu explicația expresă insă 
că aceasta a fost folosită de fostul 
președinte Johnson ca o declarație 
de război, care i-a permis trimite
rea a peste 500 000 de militari ame
ricani in Vietnam și escaladarea con
flictului. Prin acest subterfugiu, 
care aruncă vina războiului din Viet
nam exclusiv pe seama fostei admi-

dezba- 
fi luat 
Astfel,

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun 

și vicepreședintele Lin Biao 

au primit delegația guver

namentală franceză, condusă 
de Andră Bettencourt, ministru dele
gat pe lîngă primul ministru, însărci
nat cu planificarea și administrarea 
teritoriului, care face o vizită în R.P. 
Chineză — transmite agenția Chin» 
Nouă.

nistrații, republicanii au preluat ini
țiativa in Congres. Supusă imediat 
votului, moțiunea a fost adoptată cu 
81 voturi contra 10. în ciuda faptului 
că democrații și-au dat perfect seama 
de sensul acestei moțiuni, ei nu au 
putut să voteze împotrivă numai pen
tru simplul motiv că paternitatea sa 
a fost preluată de republicani. Repu
blicanii au reușit, de asemenea, prin- 
tr-o manevră procedurală, să împie
dice punerea la vot a Amendamen
tului McGovern-Hatfield. Nu este 
insă mai puțin adevărat că anularea 
Rezoluției Tonkin, indiferent de moti
vele care au stat la baza amenda
mentului respectiv, se înscrie in sen
sul măsurilor reclamate de opinia 
publică americană.

Astfel se prezintă in prezent situa
ția in această complicată și sinuoasă 
bătălie a rezoluțiilor și amendamen
telor în care sint implicate cele două 
tabere, liberală și conservatoare.

După cum scriu ziarele americane, 
această dispută oglindește confrunta
rea mai largă dintre cele două mari 
partide, care se intensifică pe măsura 
apropierii datei alegerilor pentru 
Congres, fiecare dintre ele căutind să 
speculeze greșelile politice ale adver
sarilor. Și deși problemele de ordin 
intern se anunță a juca un rol în
semnat, activitatea externă a S.U.A. 
continuă să preocupe in măsură cres- 
cindă cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice, barometrul politic inregi- 
strind cu multă sensibilitate orice 
nou eveniment legat de problema nu
mărul unu a America — încetarea 
războiului din Vietnam.

C. ALEXANDROAIE
New York, 13

Prezidiul Adunării Popu
lare Supreme a R. P. D. Co
reene a emis un decret !n 
baza căruia Pak Sen Cer a fost nu
mit al doilea vicepremier al Cabi
netului de Miniștri, fiind eliberat din 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne, informează agenția A.C.T.C. 
Prin același decret, Kim Man Gum și 
Hong Won Gi au fost numiți, de ase
menea, vicepremieri ai cabinetului, 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al R. P. D. Coreene a fost 
numit Hun Dam, fost prim-locțiitor al 
ministrului de externe.

Ministrul învățămîntului 
din România, Mircea MaIita- 
care se află într-o vizită la Sofia, a 
avut luni o întîlnire de lucru cu Ste
fan Vasilev, ministrul învățămîntu
lui public din Bulgaria. Au fost dis
cutate probleme actuale și de pers
pectivă ale învățămîntului din cele 
două țări.

Joseph Sisco, asistent al se
cretarului de stat al S.U.A. pentru 
problemele Orientului Apropiat și 
Asiei de sud, a subliniat, în cadrul 
unui interviu televizat, necesitatea 
unei soluționări negociate a conflic
tului dintre Israel și statele arabe. 
El a relevat pericolul unei „confrun
tări majore" în această zonă, în ca
zul în care ostilitățile vor depăși ni
velul actual. Sisco a refuzat să co
menteze o informație publicată de 
săptămînalul „Newsweek", potrivit 
căreia Statele Unite ar fi hotărît 
livrarea către Israel, în cursul acestei 
luni, a unor avioane „Phantom".

Un acord între Polonia și 
AUStria cu Privire la reglementa
rea unor probleme financiare a fost 
parafat la Varșovia — anunță agen
ția P.A.P.

Republica Populară Mon
golă și Marocul au căzut de 
acord să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă. anunță agenția Monțame.

Ministrul turc al educației, 
Orhan Oguz, a avertizat că dacă 
nu vor fi 
arheologice 
ajuns prin 
zeele din 
Turcia ar 
chiar să anuleze autorizațiile ă- 
cordate echipelor de arheologi 
din aceste țări care fac săpături 
pe teritoriul turc. El a subli
niat că Turcia este hotărită să 
obțină restituirea tezaurelor sale 
arheologice sustrase de-a lun
gul anilor.

restituite obiectele 
de valoare care au 
contrabandă in mu- 
America și Europa, 
putea să revină și

Președintele Iosip Broz 
Tito a primit luni pe Pierre Harmel, 
ministrul de externe al Belgiei, 
care face o vizită în R.S.F. Iugo
slavia. în aceeași zi, anunță agenția 
Taniug, președintele Tito a primit pe 
Heinz Oskar Vetter, președintele Uni
unii sindicatelor din R.F. a Germaniei, 
care întreprinde o vizită în R.S.F. Iu
goslavia.

Ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Alec 
Douglas-Home, este așteptat miercuri 
la Paris, unde va avea întrevederi cu 
omologul său francez, Maurice Schu
mann, precum și cu primul ministru al • -Franței, Jacques Chaban-Delmas.

Misiunea transatlantică
„RA-2“ încheiată cu succes

• A FOST DEMONSTRATĂ IPOTEZA CONTACTELOR 
DINTRE VECHII EGIPTENI Șl POPULAȚIA AMERICI! 

ÎNAINTE DE VIKINGI Șl DE C0LUMB

Lumii Noi in ambar
cațiuni similare, a fost 
astfel dusă pînă la 
capăt. „Vechii egipteni 
ar fi putut deci, a 
afirmat exploratorul, 
să ajungă pe țărmu
rile Lumii Noi într-o

Alegerile pentru desem
narea membrilor primei 
Adunări Constituante a Pa
kistanului vor avea loc 13 5 oc" 
tombrie, a anunțat președintele Yahia 
Khan.

Expoziția agricolă „A- 
gra-70" de la Markkleeberg — 
Leipzig și-a închis porțile. Timp de 
patru săptămîni, expoziția a prezen
tat un bogat sortiment de mașini și 
utilaje agricole, produse agricole, 
animale de rasă etc. Standul româ
nesc a prezentat diverse tipuri de 
tractoare și mașini agricole.

astfel de ambarcațiu
ne". Ambarcațiunea 
„Ra-2“ va fi ridicată 
peste cîteva zile din 
apele Oceanului și va 
fi transportată la Oslo, 
unde va fi expusă la 
Muzeul „Kon Tiki".

Mult mai mult
decît o banală

partidă 
de rugbi...

Jan Smith ține cu orice preț 
să se manifeste ca un mare a- 
mator de rugbi. Și cum la Salis
bury acest sport nu se află la 
loc de prea mare cinste, șeful 
regimului rasist rhodesian caută 
să-și satisfacă preocupările de 
ordin rugbistic tocmai... la Preto
ria, unde descinde adesea. „în- 
tîmplarea" face insă ca vizitele 
in interes sportiv ale lui Smith 
in metropola apartheidului să 
coincidă cu anumite evenimente 
simptomatice. Cu toate că și vi
zitei efectuate, vineri și simbătă, 
de către Smith la Pretoria i s-a 
găsit același pretext — viziona
rea unui meci de rugbi — cîteva 
lucruri nu au putut scăpa ob
servatorilor. Pe de o parte, călă
toria a fost organizată in mare 
grabă, iar pe de alta. Smith a 
folosit ca mijloc de deplasare 
un avion al armatei rhodesiene 
— ceea ce indică limpede că 
s-a avut in vedere un obiectiv 
de importanță specială.

Comentatorii politici pun în 
legătură această deplasare preci
pitată cu unele recente evoluții 
la Londra, îndeosebi cu faptul, 
anunțat de „Financial Times", 
că noul guvern conservator va 
relua livrarea de armament către 
Africa de Sud. Bucuros de a- 
ceastă întorsătură, Vorster do
rește insă ca Londra să nu-l 
„uite" nici pe prozelitul său, 
Smith. Agenția France Presse, 
referindu-se la acest fapt, crede 
că „premierul sud-african a 
vrut să-l informeze pe Smith 
că guvernul britanic ar putea fi 
dispus la o eventuală redeschi
dere a convorbirilor la Salisbury 
și că aceasta ar fi prima etapă 
spre reluarea contactelor intre 
Whitehall și Rhodesia".

Acestea sint, așadar, șl nu 
o banală înfruntare rugbistică, 
motivele vizitei fulger a lui 
Smith. El uită, insă, probabil, ca 
și Vorster, că asemenea peni
bile exhibiții politico-sportive se 
desfășoară în fața unui „public 
spectator" cîtuși de puțin dispus 
să le accepte. Este vorba de o- 
pinia publică din numeroase 
țări ale lumii care reclamă cu 
hotărire excluderea — nu din 
sport ! — a protagoniștilor po
liticii inumane a rasismului și 
apartheidului.

D. POPA
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