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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Tovarășii Emilio Sereni,

Alfredo Reichlin 
și Adalberto Minucci,

Industria noastră 
cheltuiește incă 
prea mult pentru 
partea materială 
a fiecărui produs 
O importantă sarcină pusă de partid

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT 

Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

adresat participanților la cel de-al XXII-lea 

Congres internațional de istoria medicinii

membri ai Direcțiunii P. C. Italian

Luni, 31 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

-al Partidului Comunist Român, i-a 
primit pe tovarășii Emilio Sereni, 

, membru al Direcțiunii P.C. Italian, 
director al revistei „Critica mar
xistă", Alfredo Reichlin, membru 
al Direcțiunii P.C. Italian, șef de 
secție la C.C. al P.C.I., Adalberto 
Minucci, membru al Direcțiunii 
P.C. Italian, prim-secretar al Co
mitetului Federației P.C.I. din To
rino, care se află la odihnă în țara 
noastră.

La primire au participat tovarăși! 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, au fost abordate 
unele probleme interesînd cele 
două partide. Cu acest prilej s-a 
exprimat satisfacția pentru rela
țiile de stimă, respect și solidari
tate internaționalistă existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian, s-a rea
firmat dorința de a dezvolta în 
continuare aceste raporturi cores
punzător intereselor celor două 
partide, ale popoarelor român și 
italian, ale unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
ale cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Delegația Partidului 
Social-Democrat din Finlanda

în fața ministerelor, a centralelor, a 

întreprinderilor, în fața fiecărui inginer 
sau muncitor este reducerea continuă 

a ponderii cheltuielilor materiale în 

structura prețului de cost

A devenit efortul pentru îndeplinirea 
acestei sarcini o acțiune generală, 

metodică și eficientă ?
Obiectiv de mare importanță eco

nomică, reducerea continuă, sistema
tică, a cheltuielilor materiale de pro
ducție prezintă o semnificație cu to
tul aparte în actuala etapă de dez
voltare și modernizare a economiei 
noastre naționale. Prin acuitatea 
și implicațiile sale, ea depășește 
sfera intereselor unei întreprinderi 
sau alteia. Este binecunoscut că 
sporirea venitului național și, pe a- 
ceastă bază, creșterea bunăstării oa
menilor muncii, s . află :nt: -s directă 
proporționalitate cu prețul de cost 
al produselor, cu volumul cheltuieli
lor materiale. Cu cît aceste chel
tuieli sînt mai mici, cu atît sporește 
valoarea nou creată în produsul so
cial total, cu atît sînt mai mari po
sibilitățile de dezvoltare și moderni
zare a economiei, de ridicare a nive
lului de trai al celor ce muncesc. 
Tocmai din acest motiv. Plenara 
C.C. al P.C.R. din iulie anul curent, 
a stabilit un program pentru redu
cerea cheltuielilor de producție și a 
consumurilor de materiale.

Esențială pentru diminuarea chel
tuielilor de fabricație este crearea 
unei puternice opinii colective, de 
masă, în favoarea gospodăririi cu 
grija cuvenită a resurselor și valori
lor materiale puse la dispoziția în
treprinderilor. administrării judi
cioase. cît mai rentabile a acestora. 
Dezvoltarea unei asemenea opinii de 
masă este cu atît mai necesară cu 
cît, în prețul de cost al produselor, 
cheltuielile material dețin o pon
dere covîrșitoare. în acest an, pe 
ansamblul economiei naționale, ma
teriile prime, materialele, combusti
bilul. energia și amortismentul mii- 
loacelor tehnice dețin o pond°re de 
80,1 la sută în totalul prețului de 
cast. Bineînțeles, de la o ramură In
dustrială la alta, această pondere 
variază. O pondere relativ ridicată 
dețin aceste cheltuieli și în valoarea 
producției marfă exprimată în pre
țuri cu ridicata. Sub acest unghi de 
vedere, în industria republicană

SERVICIUL LA DOMICILIU -

cooperativelor meșteșugărești
I

Ziarul nostru a publicat 
cu puțin timp în urmă o 
anchetă din sectorul ser
viciilor de urgentă la domi
ciliul clienților al coope
rației meșteșugărești din 
Capitală. Consemnam, cu 
acea ocazie, că prin consti
tuirea unui dispecerat cen
tral, încadrat cu meseriași 
de diferite specialități, se 
poate solicita telefonic in
tervenția depanatorilor. 
Noua formulă organizatori
că, recent adoptată, vine să 
umple un gol mult timp re
simțit în rețeaua de ser
vicii din București. Care 
este însă situația în țară 7 
Ne-am ales ca teren de in
vestigație două importan
te municipii : Suceava și 
Iași.

Ne aflăm — împreună cu 

cheltuielile materiale'' ajung, în acest 
an, la o proporție de\66,7 la sută. >

Este vorba, deci, de un domeniu, 
mai exact de un capitol important al 
costurilor de fabricație, a cărui pon
dere ridicată dovedești cu elocvență 
de ce este necesară a analiză per
manentă a evoluției cheltuielilor ma
teriale de producție, de ce trebuie 
căutate căile cele mai adecvate pen
tru continua lor diminuare. Impor
tanța reducerii cheltuielilor materiale 

. dc. producție este bine ilustrată prin- 
tr-itn simț*Lp calcul aritmetic : în 
unitățile industriei metalurgice, bu - 
năoară, diminuarea-,acestor cheltuieli 
doar cu un singur procent echiva
lează cu o economie anuală certă de 
300 milioane lei. Extinzînd calculul, 
este concludent să arătăm că, la ni
velul anului 1970, diminuarea cu 
numai un procent a ponderii chel
tuielilor materiale in produsul so
cial ar spori venitul național cu a- 
proape 3 miliarde Iei, iar la nivelul 
anului 1975 cu aproximativ 8 mi
liarde lei. Deci, surse suplimentare 
de fonduri necesare dezvoltării eco
nomiei naționale, ridicării nivelului 
de trai.

Desigur, mijloacele prin care pot 
fi reduse cheltuielile materiale de 
producție în fiecare întreprindere, 
fără să se afecteze cu nimic calita
tea produselor, sîrit variate. O dis
cuție in acest sens nu poate- să în
ceapă totuși fără a menționa. cu 
deosebire, valorificarea superioară a 
resurselor materiale, prin asimilarea 
de produse noi. perfecționarea pro
ceselor tehnologice, înlăturarea, pe 
cît posibil, a deșeurilor, a produse
lor declasate etc. Este concludentă 
în acest sens comparația dintre 
combina de recoltat păioase C-3 și 
combina autopropulsată C-12, con
struite la uzina „Semănătoarea" din 
Capitală. Volumul de manoperă fo
losită pentru obținerea combinei C-12

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

președintele cooperativei 
„Constructorul" — în cabi
netul președintelui coopera
tivei „Unirea" din Su
ceava. Supunem unui test 
telefonic unitățile de repa
rații în dorința de a căpăta 
un răspuns cît mai conclu
dent la întrebarea : Este, 
oare, nivelul servirii pe mă
sura cerințelor populației, 
este el, oare, mulțumitor, 
așa cum au apreciat cei doi 
președinți 7

— Alo, stația auto-ser- 
vice 7 Sînt cu mașina în 
fata hotelului. Motorul nu 
vrea să pornească.

— Nu-i nimic, vi-1 repa
răm noi. Aduceți mașina la 
atelier.

— Dar cum 7 Doar v-am 
spus că motorul nu por
nește.

— Căutați vreun camion 
să vă remorcheze.

— Aveți cumva o stație 
getax... pentru autoca
mioane 7

— Vă rog ! Noi sîntem 
auto-service I Remorcatul 
vă privește.

— Nu s-ar putea să tri
miteți un mecanic 7

— Cum așa, să răcească 7 
Nu vedeți că afară plouă 7 

„Vai, vai, vai — exclamă 
președintele cooperativei 
„Unirea". Bruno Negură, 
doar le-am spus cum tre
buie să procedeze. Au toate 
condițiile pentru o bună 
servire".

— Alo, cooperativa „Con
structorul" 7 Țeava din pe
retele de la baie s-a spart. 
N-am cum să opresc apa. 
Trimiteți, vă rog, urgent.

în numele Consiliului de Stat, al guvernului Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, adresez 
participanților la cel de-al XXII-lea Congres inter
național de istoria medicinii, care își începe astăzi lu
crările la București, un salut cordial.

România este bucuroasă să acorde — pentru a doua 
oară — ospitalitate acestui înalt for științific inter
național, care reunește savanți și cercetători de pres
tigiu dintr-un însemnat număr de țări ale lumii.

în epoca noastră, caracterizată prin profunde și 
continui prefaceri înnoitoare, știința este un aliat de 
nelipsit al popoarelor în lupta pentru o viață mai 
bună. în acest cadru, științele medicale au, prin în
suși obiectul lor, un rol de o covîrșitoare însemnătate, 
fiind chemate să contribuie la apărarea sănătății și 
vieții celui mai prețios fond al societății — omul. 
Fără îndoială, cunoașterea preocupărilor umaniste ale 
savanților și cercetătorilor din trecut, a uriașelor in
vestiții de gîndire și de strădanii ale omenirii în lupta 
împotriva bolilor și a durerii, constituie un factor 
prețios în eforturile care se depun pentru a soluționa 
cu succes problemele complexe ale medicinii contem
porane. Apreciem de aceea în mod deosebit această 
întîlnire a dumneavoastră, menită să aducă noi con
tribuții la cunoașterea doctrinelor și practicilor me
dicale din trecut, să înlesnească, pe această bază, ob
ținerea de rtoi progrese lft medicina zilelor noastre.

Lupta împotriva bolilor, apărarea sănătății oameni
lor este o cauză comună a tuturor popoarelor, un do
meniu în care savanții și cercetătorii din toate țările 
lumii pot colabora fructuos, cu bune rezultate. în 
acest spirit este orientată activitatea oamenilor de

știință și a tuturor slujitorilor pe tărîmul medicinii 
din patria noastră, activitate căreia statul, guvernul 
țării se străduiesc să-i creeze condiții tot mai bune 
de desfășurare. Avem convingerea că abordarea în 
cadrul congresului dumneavoastră a temei relațiilor 
medicale ale României cu alte țări — așa cum se pre
vede în ordinea de zi a reuniunii — va înlesni mai 
buna cunoaștere și punere în lumină a realizărilor și 
a vocației umaniste a medicinii românești, dornică' să 
conlucreze strîns cu școlile medicale de pretutindeni 
în lupta pentru ocrotirea sănătății individului și a 
colectivității, pentru împlinirea înaltelor deziderate 
de bunăstare și fericire, de progres și pace ale popoa
relor.

Prin însăși natura ei, medicina slujește vieții, ocro
tirii sănătății omului, păcii și, ca atare, ea este pro
fund interesată ca popoarele să trăiască în pace, ca 
umanitatea să fie apărată de urgiile războiului, ca în 
lume să se instaureze relații de înțelegere și colabo
rare între toate națiunile.

Progresul științelor, inclusiv al medicinii, este strîns 
legat de dezvoltarea largă a raporturilor multilate
rale dintre savanții și cercetătorii de pretutindeni, in
tensificarea cooperării dintre toate statele pe baza de
plinei egalități în drepturi, a respectului independen
ței și suveranității fiecărui popor.

Urez Succes deplin lucrărilor celui de-al XXII-lea 
Congres internațional de istoria medicinii, exptimîn- 
du-mi convingerea că el va reprezenta un moment 
important în dezvoltarea științelor medicale, în întă
rirea colaborării internaționale a oamenilor de 
știință.

Intre Someș și Rodna
Ce stagiu aveți in întreprin

dere ? l-am întrebat intr-o 
doară, fără vreo intenție a- 
nume, pe Vasile Pașcu om 

incă tînăr, dar considerat de mult 
timp printre „stîlpii" Fabricii de hîr- 
tie din Prundul Bîrgăului.

— Sînt cincisprezece ani de cînd am 
venit să învăț meserie. Dar dacă e 
să vă spun adevărul adevărat — și a 
clipit hîtru, adulmecînd parcă inevi
tabila nedumerire ce mi se va așterne 
pe chip — păi să tot fie vred două 
sute de ani de cînd lucrez în fabrica 
asta...

Butada lui Vasile Pașcu are mai 
mult decît un miez de adevăr. Ur- 
cînd înapoi, în amontele timpului, 
pină la a șasea sau a șaptea genera
ție, vom găsi mereu cîte un Pașcu in 
atelierele „morii de hîrtie" din Prun
dul Birgăului, una dintre cele mai 
vechi întreprinderi de acest gen din 
țara noastră (piatra de temelie i-a 
fost pusă în 1768 ; acum doi ani s-a 
sărbătorit, cu toată solemnitatea cu
venită, bicentenarul !).

Familia lui, ca și alte familii ai că
ror ultimi descendenți îi intîlnești 
astăzi în întreprindere, ilustrează nu 
numai o impresionantă statornicie și 
fidelitate, dar și — într-un mod a- 

un instalator, mi se inun
dă apartamentul 1

— Tovarășe, ați greșit a- 
dresa. Aici e cooperativa 
„Constructorul" (!). Noi nu 
ne ocupăm cu așa ceva...

De data aceasta a fost 
rîndul președintelui Du
mitru Ibănescu să exclame. 
Și tot la fel cum făcuse cel 
de la „Unirea" : „Doar 
le-am spus..."

Pentru a solicita Inter
venția unui depanator de 
televizoare nu am mai pu
tut folosi telefonul. Mo
tivul ? în Suceava, nici un 
centru de reparație cu acest 
profil nu are telefon. Ne

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Reportaj
de Victor BÎRLĂDEANU

proape simbolic — însăși evoluția 
tehnologiei de fabricație a hîrtiei de-a 
lungul ultimelor două secole. Bu
nicul lui Vasile Pașcu a lucrat, acum 
aproape un secol, la una dintre cele 
mai grele și mai prost plătite opera
țiuni pe care le comporta producerea 
hîrtiei din zdrențe (căci acestea erau 
pe atunci materia primă). Tatăl lui 
Vasile Pașcu a apucat vremea cînd 
„moara", transformată de-acum în 
„manufactura de hîrtie", începuse să 
utilizeze ca materie primă lemnul.

Prin Vasile, familia aceasta din Va
lea Bîrgăului urcă o treaptă calitativ 
nottă ; pătrunde în era tehnologiilor 
înalte : Vasile s-a calificat in meseria 
modernă de mașinist la instalația de 
deshidratare. Stăpînește cu un ochi 
sigur — cu firescul cu care tatăl său 
conducea atelajele ce cărau bușteni 
din pădure — tțn angrenaj complex 
de a cărui precisă funcționare depin
de, în bună măsură, întreaga produc
ție a fabricii.

Și ar mai fi ceva de spus : Vasile 
Pașcu — care, din cei 33 de ani ai 
săi, 15 i-a petrecut aici, între valțuri 
și holendere — e legat de „întreprin
derea sa“ (căci așa o consideră, și pe 
bună dreptate !) nu numai prin ascen
dență. Soția lui e și ea muncitoare 
aici, om de bază la finisaj. Dintre cei 
11 copii ai socrului său — care și el 
a lucrat mai toată viața în fabrică — 
numai doi „s-au înstrăinat", au pornit 
să învețe alte meserii. Prin urmare, 
numele Pascu desemnează aici ceva 
mai mult și mai profund decît un 
muncitor valoros și entuziast : semni
fică înrădăcinarea și trăinicia, temei 
al desăvârșirii profesionale și umane, 
semnifică ideea superioară de dinastie 
a muncii.

Gîndindu-mă la această familie și 
Ia destinul ei, mi-am amintit că, 
într-o zi am zărit — în inima masi
vului muntos al Bîrgăului, sub cu
polele de lavă împietrită ale piscu
rilor zimțate de brădet întunecat, pe 
străvechiul drum al Tihuței, care lega 
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- lucrări ale artiștilor din trei județe

odinioară cetatea meșteșugărească a 
Bistriței de capitala Moldovei, Su
ceava — o priveliște ce m-a impre
sionat cu forța de șoc a marilor și 
neașteptatelor simboluri. In mijlocul 
unei poiene golașe trona un brad de 
o înălțime și o formă nemaiîntilnite. 
îndeosebi forma -era aceea care izbea 
privirea prin superbul ei inedit: ma
iestuosul edificiu al copacului semă- 

(Continuare în pag. a V-a)

AZI, LA BUCUREȘTI, SAVANȚI DIN ÎNTREAGA LUME SE ÎNTtLNESC 
ÎN CADRUL UNEI REUNIUNI ȘTIINȚIFICE DE MARE PRESTIGIU 
Congresul internațional de fizică

AMPERE
în Capitala României are loc astăzi 

deschiderea lucrărilor celui de-al 
XVI-lea Congres internațional de 
fizică AMPERE — avînd ca temă 
cercetările ce se efectuează în dome
niul rezonanțelor magnetice și feno
menelor asociate.

Această manifestare științifică In
ternațională de prestigiu se desfă
șoară sub înaltul patronaj al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Faptul acesta onorează cel de-al 
XVI-lea Congres international AM
PERE și subliniază sprijinul substan-

Luni după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit delegația Partidului So
cial-Democrat din Finlanda, con
dusă de tovarășul Kalevi Sorsa, 
secretarul general al partidului, 
care se află în vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

Din delegație fac parte tovarășii 
Silvi Siltanen, membră a Comite
tului Executiv, președinta Uniunii 
femeilor social democrate din Fin
landa, Volho Halme, membru al 
Comitetului Executiv al P.S.D.F. 
și M. Seppalainen, redactor de po
litică externă al ziarului „Suomen- 
Sosialidemokraatti".

La întîlnire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu 

televiziunii austriece
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit, luni la a- 
miază, un grup de ziariști de la 
televiziunea austriacă.

La primire a fost de față tova
rășul Dumitru Popescu, membru al

Prof. dr. docent loan URSU 
președintele 

Comitetului international 
de organizare a congresului

țial pe care îl acordă cercetării știin
țifice partidul și guvernul nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Importanța deosebită a celui de-al 
XVI-lea Congres AMPERE derivă din 
faptul că își va consacra lucrările și 
dezbaterile unui domeniu de mare 
actualitate in fizica atomică și nu
cleară, care a contribuit nemijlocit 
la realizarea unor descoperiri și apli
cații de o recunoscută valoare știin
țifică și practică.

Fiind vorba de o reuniune consa
crată unei dezbateri științifice de 
strictă specialitate, voi încerca să ex
plic in cîteva cuvinte tematica și o- 
biectul acestui congres. In esență, re
zonanțele magnetice reprezintă un 
ansamblu de metode de investigare, 
ce se bazează pe fenomenul absorbției 
de energie de către atomii substanței 
supuse cercetării, atunci cînd aceasta 
este introdusă într-un cîmp magnetic 
constant și într-un cîmp electromag
netic variabil. Cîmpul magnetic con
stant are rolul de a „ordona" nivelu
rile energetice ale electronilor și nu- 

al P.C.R., Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Cole
giului Central de Partid, Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Discuțiile care au avut loc cu a- 
cest prilej s-au referit la întări
rea și dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două partide 
și a raporturilor politice, econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Finlanda. Tot
odată, s-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu unele pro
bleme ale situației actuale din Eu
ropa și din lume, ale mișcării 
muncitorești internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o ambianță' cordială, priete
nească.

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat ziariștilor 
austrieci un interviu, referindu-se 
la unele aspecte ale construcției 
socialismului în România și ale 
politicii externe a statului nostru.

(Agerpres)

cleelor ce constituie atomii substanței, 
iar cel electromagnetic de a furniza e- 
nergia de absorbție. în anumite con
diții, numite „de rezonanță", absorb
ția de energie atinge o valoare ma
ximă. Fenomenul de rezonanță mag
netică al unui atom este influențat în 
mod esențial de mediul în care a- 
cesta se găsește situat. De aceea, 
orice modificare apărută în structu
ra materialului de cercetat, ca, de 
exemplu, defecte produse prin ira
diere, impurități străine etc, are ca 
efect o modificare corespunzătoare a 
absorbției de rezonanță. Ținem să 
remarcăm că, dintr-un domeniu care 
la început era considerat strict o cer
cetare fundamentală, au rezultat ne
așteptate aplicații practice. Astfel, 
metodele de rezonanțe, magnetice 
și-au găsit largi aplicații în fizica 
și tehnologia semiconductorilor, a a- 
liajelor metalice și a cristalelor im- 
purificate controlat. Ultimele au con
dus la construcția generatorilor cu
antici de tip laser și maser care, după 
cum se știe, au vaste aplicații. Am 
mai aminti, în mod special, cercetă
rile referitoare la materialele nuclea
re supuse iradierii cu particule în
cărcate, neutre sau cu radiații gama, 
In condițiile în care sînt utilizate 
in reactori nucleari și altele.

Congresul al XVI-lea AMPERE va 
dezbate, în cadrul celor trei sesiuni

(Continuare in pag. a IV-a)
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faptul;
DIVERS

Acțiune în cunoștință 
de cauză

„HUBERTUS" - 
numele 
unei noi ’

„Dresorul"
dresat

La cinematograful din 
(Gorj) începuse să ruleze 
mul „Mina cu briliante", 
dată, un spectator, trezindu-se 
„mîngîiat" pe mină de un șarpe 
lung de 60 cm, a sărit ca ars în 
picioare. Cei aflați în preajma 
sa au intrat în panică. Cum pă
trunsese șarpele în sala de spec
tacole 7 în cîteva minute s-a 
lămurit întreg misterul. Fusese 
adus de tînărul Constantin Ciu- 
clea căruia ii plăcea să umble 
cu asemenea „podoabe", făcind 
pe dresorul. A primit imediat un 
proces verbal cu o amendă de 
300 lei. Să se mai „dreseze" și 
el puțin înainte de a intra în- 
tr-o sală de spectacole I

Sadu 
fil- 

Deo-

Oile nu
cunoșteau 
mersul
trenurilor

co-De multă vreme, pe raza __ 
munei Jirlău (Brăila) nu se mai 
semnalase nici măcar picior de 
lup. De aceea, ciobanul Ion Pu- 
tinică era încredințat că misi
unea lui este cum nu se poate 
mai ușoară. Intr-o zi, și-a luat
turma și a dus-o pe o pășune 
situată în apropierea unei linii 
ferate. In timp ce el stătea fru- 

au 
cale 

de

situată în apropierea unei

mos la umbră deasă, oile 
urcat pe terasamentul de 
ferată și au fost surprinse 
un tren care a dat iama prin ele. 
Seara, păstorul s-a întors la 
stină cu 26 de oi lipsă. Multe 
zile 'de aici înainte nu va fluie
ra decit a... pagubă !

Nota 10!
Toamna — spune o veche zi

cală — se numără bobocii. Pro
fesorii clasei a XlI-a B, de la 
liceul „Ion Neculce" din Capi
tală, au efectuat această operație 
cu cîteva zile mai înainte, după 
Cea de-a doua sesiune a exame- 

I nuhti de admitere în-îrtvățămîn- 
tul superior. Douăzeci și doi, din 
cei douăzeci și trei de elevi ai 
clasei, au devenit cu adevărat... „ 
„boboci". Ttei la medicină, unul 
la universitate și ceilalți la dife
rite institute cu profil tehnic. 
Cițiva dintre ei — Gheorghe 
Zbăganu și Tudor Aron — cu 
rezultate excepționale : locul în- 
tîi pe lista admișilor ! Amintind 
că și cel de-al 23-lea se pregă
tește pentru a intra în rîndul co
legilor săi, le adresăm tradițio
nala felicitare. Atît lor, cit și 
cadrelor didactice care le-au 
asigurat obținerea acestor re
zultate.

I

Trai,
neneacă...

Cînd citiți aceste rinduri, Alia 
Nicodim, fostă salariată a Agen
ției Internaționale O.N.T.-Bucu- 
rești, contemplă cerul printre 
gratii și, îmbrăcată intr-un deux- 
pieces vărgat, proprietatea sta
tului, iși deapănă amintirile. 
Concediul petrecut in Elveția, 
contractarea unui apartament 
proprietate personală in valoare 
de 235 000 de lei, bijuteriile de 
zeci de mii de lei, mobila nouă, 
„Casa de Mode" unde a lăsat 
vreo 40 000 de lei... Cum s-au 
destrămat toate ca un vis ! Nu 
peste mult timp iși va primi pe
deapsa. Nu vor fi alături de ea, 
in boxa acuzaților, fostul direc
tor al Agenției, Vasile Băloiu, și 
nici fosta contabilă șefă, Maria 
Hodea, a căror neglijență i-a 
permis delapidatoarei să-și însu
șească din avutul obștesc 600 000 
de lei. Fapta lor a intrat sub 
prevederile unui decret de am
nistie. Dar rămine, totuși, un a- 
devăr : că sub ochii lor închiși 
un singur ins a putut fura mai 
bine de o jumătate de milion de 
lei. Măcar acum au învățat că 
trebuie să-i deschidă ?

Participarea largă a oamenilor 
muncii la viața politică a țării, la 
rezolvarea treburilor obștești — tră
sătură definitorie a societății noas
tre socialiste — nu poate fi conce
pută fără informarea lor politică 
multilaterală, la zi.

La 8 luni de la Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969, care 
a stabilit ca popularizarea, expli
carea și dezbaterea largă a prin
cipalelor hotărîrl, măsuri și legi a- 
doptate de partid șl de stat să con
stituie sarcini permanente ale orga
nelor și organizațiilor de partid, ale 
celorlalte organizații de masă și ob
ștești — ne-am propus, în cursul 
unui raid prin județele Galați, Ia
lomița, Brăila, să reliefăm modul 
concret în care se realizează acest 
important deziderat.

Contribuția pe care informarea 
politică o are la crearea unei ima
gini de ansamblu, profunde, asupra 
unei măsuri sau a unui eveniment 
depinde, în mare măsură, de prompti
tudinea cu care sint aduse acestea la 
cunoștința maselor.

Ne-a bucurat să constatăm că, la 
puțină vreme după apariția în presă 
a unor documente de partid, hotă- 
rîrl sau legi, în județele amintite 
s-au organizat instruiri cu secretarii 
comitetelor de partid, cu locțiitorii 
lor, avînd drept temă popularizarea 
și dezbaterea acestora. Despre mo
dul în .care au fost concepute aceste 
acțiuni ne-a vorbit .tovarășul Dumi
tru Răileanu. șeful secției de pro
pagandă a Comitetului județean de 
partid Galați. „Considerînd că pe 
diverse căi — radio, televiziune, 
presă, — aceste documente sint cu
noscute. am indicat ca informările 
pe marginea lor să nu se rezume la 
repetarea textului acestora, ci să ex
plice pe larg semnificația lor politi
că, să evidențieze sarcinile care re
vin fiecărui colectiv de muncă, să 
ducă la mobilizarea amplă a cetățe
nilor la rezolvarea problemelor ime
diate și de perspectivă".

în multe locuri, informarea politi
că a avut asemenea caracteristici. La 
C.A.P. Vlădești, județul Galați, de 
pildă, unde s-a dezbătut legea orga
nizări! producției și a muncii în a- 
gricultură. s-a relevat, alături de în
semnătatea acesteia pentru îmbună
tățirea activității în sectorul agrar, 
înalta responsabilitate ce revine coo
peratorilor în îndeplinirea exemplară 
a tuturor sarcinilor do muncă, In a- 
sigurarea unei folosiri chibzuite, cu 
maximum de randament, a mijloace
lor materiale și bănești de care dis
pun. Merită subliniat faptul că aici, 
ca și la Lebliu-sat și Scînteia — ju
dețul Ialomița. Umbrărești, Iliești și 
Nămoloasa — județul Galați, s-a de
monstrat prin propuneri concrete 
privind construirea unor sere, spe
cializarea și profilarea producției, 
sporirea rentabilității fiecțărui hec
tar de nămînt s a., că noua lege^Ti 
impulsionat inițiativa unităților a- 
gricole, a cooperatorilor înșiși.
-• Deosebit de operativ, multe oom!- 
tete de partid — printre care cele 
ale municipiului Călărași, orașului 
Fetești, comunelor Țăndărei și Burnt, 
județul Ialomița, pentru a numi doar 
cîteva — și-au alcătuit planuri de 
popularizare a propriilor măsuri și 
sarcini.

Din năcate. manifestările rutiniere, 
practicile greoaie, inerția reduc încă, 
în destule locuri, efectele pozitive 
ale activității de informare politică. 
Mai sint încă organe de partid ca 
cele din comunele Liești, Costache 
Negri, din județul Galați, care nu 
întreprind nimic pentru explicarea 
unui document sau a unei legi, pen
tru discutarea unui eveniment nou, 
pînă cînd nu sosesc de la centrul de 
județ indicațiile, punctajele'de idei, 
tematicile orientative, conferințele.

în informarea politică a oamenilor 
muncii, organele și organizațiile de 
partid folosesc în principal expune
rile și conferințele — sistem, desi
gur, util, dar care se cere a fi com
pletat cu alte forme mai interesan
te, mai dinamice, care să stabilească 
un contact mai direct cu auditoriul, 
în județele amintite am întîlnit o 
atentă preocupare pentru găsirea 
unor modalități vii, convingătoare, 
apte să sporească eficiența activită
ților informative. în comunele Plopu 
și Tichilești, județul Brăila, Dor 
Mărunt și Dragalina, județul Ia
lomița, de pildă, serile de calcul, ca 
și serile de întrebări și răspunsuri,

avînd ca temă documentele Plenarei 
din 17—19 martie a.c. și programele 
naționale pentru irigații și dezvolta
rea zootehniei, s-au bucurat de o 
reușită deplină, marcată atît de cla
rificarea problemelor generale, cît, 
mai ales, de propunerile privind e- 
xecutarea unor lucrări de îndiguiri, 
desecări și defrișări pe plan local, 
îmbunătățirea raselor de animale ș.a.

„O modalitate de informare ce dă 
bune rezultate o constituie simpo
zionul — ne spunea tovarășul Petcu 
loan, șeful sectorului muncă politică 
de masă al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R. Ca argument aduc 
simpozioanele desfășurate sub titlul 
„Cadran internațional" la Slobozia, 
Amara și Combinatul chimic din 
Călărași, unde la cunoștința oameni
lor au fost aduse cele mai recente 
evenimente din viața politică mon-

Insemnări despre 

activitatea unor comitete 

de partid în domeniul 
informării politice

dială, poziția partidului nostru față 
de acestea. Explicațiile privind vi
zitele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Franța, ale altor conducători de 
partid și de stat peste hotare, decla
rațiile guvernului român față de si
tuația din Orientul Apropiat, din 
Rhodesia și Indochina, au constituit, 
în același timp, un prilej de mani
festare a deplinei adeziuni a oame
nilor muncii la politica realistă pro
movată pe plan extern de partidul 
și statul nostru.

Nu mai trebuie demonstrat că cu
prinderea unei sfere cît mai largi 
de oameni este un Imperativ al 
muncii de informare politică. Or, în 
acest domeniu, este încă loc pentru 
mai bine. Prea multe acțiuni se des
fășoară doar la nivel de județ sau 
de municipiu, îngustîndu-se, astfel, 
masa participanților. Nu peste tot 
se face informarea pînă In ultimele 
verigi ale unităților industriale și 
agricole. Se întreprinde încă foarte 
puțin pentru cel neîncadrați In for
mele organizate ale invățâmîntulul 

«de partid. Trebuie arătat că, totuși, g 
atunci cînd se caută modalități și 
forme noi, se ivesc inițiative intere
sante. Așa, de pildă, comitetul do 
partid al Combinatului siderurgic din 
Galați — unitate industrială dintre 
ai cărei muncitori foarte mulți lo
cuiesc în mediul rural — a organizat 
în comunele unde aceștia sint mai 
numeroși — Panciu, Tudor Vladimi- 
rescu, Oancea, Ră.șcani etc. — depla
sări ale unor brigăzi artistice și 
științifice, formații culturale, ca și a 
unor lectori care au vorbit oameni
lor despre aspecte actuale ale poli
ticii partidului și statului nostru.

Este binecunoscut că între calita
tea informării politice și competența 
celor care o fac există o strînsă re
lație. De aceea, conducerea partidului 
a recomandat ca această muncă să 
fie încredințată unor oameni bine 
pregătiți — membri ai comitetelor de 
partid și ai consiliilor populare ju
dețene și municipale, cadre de con
ducere ale unităților industriale și 
agricole, ale diferitelor instituții etc. 
— care să aducă în informările ce le 
fac gradul de experiență, înțelegere 
și cunoaștere proprii omului investit 
cu mari răspunderi. Am constatat că 
a sporit în măsură apreciabilă nu
mărul activiștilor de partid și de stat 
care popularizează și explică docu
mentele de partid, folosind prilejul 
deplasărilor pe teren, al participării 
la adunări de partid etc. Dar, după 
cum a reieșit din unele analize făcute 
la comitetele județene de partid amin
tite, ca și din discuțiile pe care le-am 
purtat aici, un număr destul de mare

de expuneri și conferințe nu erau 
decit simple reproduceri ale textu
lui documentelor de partid, fără să 
reliefeze importanța lor teoretică și 
practică. De asemenea, mai sint lec
tori și propagandiști care merg in 
fața cetățenilor cu un text prefa
bricat pe care îl parcurg fără a se 
întreba dacă un asemenea material 
corespunde sau nu problemelor cu 
care este confruntat auditoriul. De a- 
ceea, îmbunătățirea permanentă a 
pregătirii lectorilor, perfecționarea , 
metodologiei activității lor, selectarea 
pentru această muncă a unor oameni 
pasionați, care posedă bogate cunoș
tințe politice, trebuie să constituie 
una din principalele preocupări ale 
organelor și organizațiilor de partid.

Am notat, în acest sens, citeva 
reușite schimburi de experiență și 
consfătuiri care au avut loc în ul
tima vreme in județul Ialomița, în 
municipiile Brăila și Galați. In pre
zența celor ce activează în propa
ganda de partid, s-au desfășurat utile 
dialoguri pe tema : „Munca politico- 
ideologică în sprijinul realizării sar
cinilor de producție". Cu acest pri
lej, au fost scoase în relief cîteva 
idei deosebit de valoroase intre care: 
imperativul antrenării în munca de 
informare politică a întregului activ 
de partid, cerința ca expunerile, 
conferințele, întreaga gamă a mijloa
celor muncii politice de masă să se 
axeze pe probleme de stringentă ac
tualitate ale dezvoltării economiei 
noastre, să evidențieze, amănunțit, 
convingător, prevederile esențiale cu
prinse în documentele de partid etc.

Rezultă, așadar, că informarea 
politică poate fi perfecționată, îmbo
gățită prin folosirea unor forme și 
metode noi, variate, directe, prin uti
lizarea judicioasă și continua ridicare 
a pregătirii cadrelor chemate să o 
desfășoare. Numai astfel ea va deveni 
o pîrghie însemnată în activizarea 
conștiinței oamenilor muncii, în creș
terea spiritului lor de inițiativă și 
combativitate, un mijloc de sporire 
continuă a legăturilor partidului cu 
masele largi populare.

unități clujene 
cu specific 
vinătoresc

Rețeaua comercială a Clu
jului s-a îmbogățit cu o nouă 
unitate cu specific vînătoresc 
— „Hubertus" — găzduită în- 
tr-o clădire originală, la rea
lizarea căreia fantezia arhi- 
tecților s-a împletit armonios 
cu măiestria artiștilor plastici. 
Totul este îmbietor, vădind 
bun gust și preocupare pen
tru a oferi publicului un cadru 
cît mai reconfortant șf prepa
rate din cele mai delicioase. 
Aici se pot servi mîncăruri din 
vînat de iepure, căprioare, fa
zani și mistreți. Unitatea reco
mandă, în special, preparatele 
casei : „căprioară ă la Huber
tus" și cîrnați de mistreț, în
soțite de nelipsitele vinuri 
albe și negre, seci și demiseci. 
Să nu omitem însă esențialul : 
menținerea perseverentă a 
profilului restaurantului, a bu
nului său renume, servirea 1- 
reproșabilă, varietatea și cali
tatea meniurilor. Pentru toate 
aceste motive, restaurantul 
„Hubertus" prezintă cel mai 
înalt grad de rentabilitate din 
rețeaua comercială clujeană.

• RECLAMATII

• SESIZĂRI

morii
i-Dolj

care, deși și-a asumat niște 
gații, nu și le mai respectă.

Marin BĂLĂCI 
responsabilul 
din Predești

faptului că 
irosesc prin

• RĂSPUNSURI
care există• Lipsa de apă 

uneori în Capitaiă se datorește, 
printre altele, și 
mari cantități se 
scurgerile ce se produc în instala
țiile defecte din unele apartamente. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că 
aoeste defecțiuni nu se pot înlătura 
operativ, intrucît din magazinele 
oomerciale din Capitală lipsesc cu 
desăvîrșire piese pentru instalațiile 
sanitare. Am umblat zile în șir să 
cumpăr niște flotoare și garnituri 
inelare pentru bateriile de baie și 
spălător, dar căutarea a fost za
darnică. Mi s-a spus că asemenea 
piese nu se mai aduc de mai mult 
timp în magazine. în acest caz, ne 
adresăm întreprinderii de canal, 
apă. Dar, de cele mai multe ori, a- 
pelurile noastre nu sînt recepțio
nate sau intervențiile întreprinde
rii amintite întîrzie. Iată un șir de 
deficiențe care, dacă nu vor fi 
înlăturate, vor genera în conti
nuare scurgeri lăturalnice din ro
binetul 
pitaleL

alimentării cu apă a Ca-

Romeo DUMITRESCU
București

cantierul I. C. Frimu din o-• In
rașul nostru locuiesc sute de cetă
țeni, majoritatea constructori. Ce-1 
drept, aici există unele unități co
merciale : alimentară, unitate de 
legume-fructe, un restaurant. In 
schimb nu este nici un oficiu poș
tal sau ghișeu C.E.C., cu toate că 
sînt condiții de amenajare a aces
tora. ~ 
buie 
tregi 
încă . . ............
bătaie de cap locuitorilor ,'artieru- 
lui : magazinele comerciale se în
chid la orele 18,30, cu toate că mun
citorii ies din serviciu la 19,30. 
Toate aoestea au fost sesizate in 
nenumărate rînduri organelor lo
cale. Dar noi am zis, noi am auzit 1

Florea TESTULEASA
Cîmpulung-Argeș

La 78 de ani,
1000 km
pe bicicletă

Acum trei ani, pensionarul Ion 
AL Olaru din Breaza, str. Gării 
nr. 83, care împlinise pe atunci 
73 de ani, a parcurs cu bicicleta 
circa 600 km în 6 zile, într-un 
circuit pe Valea Oltului și Valea 
Prahovei. în ziua de 28 august 
a.c., s-a Întors acasă dintr-un 
circuit mai lung. De data aceas
ta, în 12 zile, urmînd itinerariul 
Breaza - Ploiești - Buzău - Foc
șani - Bacău - Suceava - V. Dor- 
nei - Tg. Mureș - Sighișoara - 
Brașov - Șreaza, a străbătut o 
distanță de peste 1 000 km. După 
cum se vede, deși și-a mărit 
substanțial cursa, ciclistul a reu
șit să-și păstreze viteza. La 78 
de ani, e de o constanță remar
cabilă. îi dorim să o păstreze în 
continuare.

Rubricd redactată
Dumitru TIRCOB 

Gheorghe DAVID 
cu sprijinul corespondenților 

rScînteii"

de :

• Am cumpărat, anul trecut, de 
la magazinul de specialitate din 
orașul Dej un aparat de radio „Dar- 
clee-5“. A funcționat un timp și de 
Vreo două luni și mai bine stă la 
reparat. Tovarășii de la cooperativă 
l-ar repara bucuroși, dar trebuie 
să-i înlocuiască tubul electronic, iar 
la atelierul din Dej nu sosesc ase
menea piese de schimb. Am făcut 
două drumuri la București, am în
cercat să procur tubul de la maga
zinul „Dioda", dar n-am găsit. De 
ce oare uzinele „Electronica" din 
București nu se interesează și de 
asigurarea pieselor de schimb ne
cesare reparării aparatelor pe care 
le produce 7

Problema o consider destul de im
portantă și rezolvarea ei cred că 
nu suferă aminare.

Dumitru VAIDA 
comuna Rugăsești, 
județul Cluj

Silviu ACHIWI

La Piatra Neamț
* (Foto : Gh. Vințilă)

Pentru asemenea servicii tre
să ne deplasăm kilometri în- 
pînă în centrul orașului. Și 

o chestiune care dă multă

• în Imobilul situat ■ -tar 
fan cel Mare nr. 401 
locuim mai multe fam:', 
două luni de zile, în ur 
țelor noastre repetate, 
derea de gospodărie lo 
tărit să înceapă repară 
imobil. Au venit meș u
ceput lucrările. Dar da 
șit să termine reparați 
au dezvelit casa și au 
stalațiile sanitare, iar 
aooperiș plouă ca afa 
această ispravă, au p 
spună un cuvînt, cu to<»<.^_
cațiile nu ne-ar fi consolat cu ni
mic. Am reclamat din nou la I.G.L. 
Dar fără ecou. Oare 
sistemul de lucru 
treprinderi 7

acesta o fi 
al respectivei în-

• încă din primăvara anului tre
cut am comandat întreprinderii de 
industrie locală din Slatina un cap 
de motor pentru moara din Pre
dești. Dar nici pînă azi întreprin
derea nu și-a îndeplinit obligațiile 
asumate. Tot ceea ce am reușit să 
aflăm, în urma repetatelor noastre 
demersuri, este că piesa a fost 
turnată, insă nu și prelucrată. De 
ce 7 Nu se știe. Am trimis la Sla
tina adrese peste adrese și delegați. 
In zadar. Ni s-a răspuns doar cu... 
amînări. în timpul acesta, moara 
nu poate ■ funcționa, cetățenii au de 
întîmpinat greutăți; fiind obligați" 
să bată drumuri către alte — - ' 
alte localități.

Este de neînțeles atitudii 
ducerii întreprinderii s

Ghițâ PETCU
Brăila

• Pe distanța 
circulă zilnic zeci 
Brebu și pînă la 
de 7 kilometri, însă, localnicii sînt 
obligați să meargă pe jos. De ce 7 
Pentru că întreprinderea de trans
porturi auto Cîmpina nu poate pre
lungi traseul din cauză că podul de 
trecere peste un pîriu este în con
strucție de foarte mult timp, 
cărat pietriș, s-au adus și alte 
teriale, cetățenii s-au oferit să 
o mină de ajutor la construirea 
dului. Numai r—

Cîmpina-Brebu 
de mașini. De la 
Petriceanca, cale

S-a 
ma- 
dea 
po-

vâ.

NOI iviLjut.Lt;
DE MAROCHINĂRIE

Pentru contractările cu co
merțul dip ultimul trimestru al 
acestui ah, marochinerii din 
Sibiu și Sebeș au pregătit o 
colecție de peste 270 modele. 
Ea cuprinde genți de voiaj, 
poșete, sacoșe, valize, cor
doane, genți de umăr tine
rești, în forme trapez, dreptun
ghiulare etc. și în culori vii 
(predomină combinațiile din 
roșu, alb, bleumarin, bej, ver
nil). Printre noutăți se re
marcă : valizele pliante din e- 
cosez, pe suport din policlo- 
rură de vinii, sacoșele de

piață din gutiplast, cu posibi
lități de pliere, precum și di
ferite portmonee și truse 
pentru cusut, în formate ele
gante, cu sisteme de închi
dere originale. Toate aceste 
noi articole de marochinerie, 
realizate de Combinatul de 
pielărie și încălțăminte din 
Sibiu, poartă amprenta căută
rilor pentru continua adaptare 
la cerințele modei. La realiza
rea lor au fost utilizate mate
riale noi, flexibile, în presaje 
și culori diferite.

(Urmare din pag. I)

deplasăm deci la complexul 
central.

— Deseară, s-ar putea să 
vină cineva acasă pentru 
un televizor defect 7 — în
cercăm noi.

— Deseară, ați spus? Im
posibil. Sîntem foarte aglo
merați. Mîine după-a- 
mia^ă.

Glasul responsabilului, 
trădind parcă ceva în ne
regulă, ne detfermină să 
cercetăm registrul de co
menzi. Ce constatăm 7 
Cinci lucrări înscrise, trei 
tehnicieni plecați pentru 
ele.

— Nu credeți că produc
tivitatea muncii e scăzută 
și, de aici, suferă și de
servirea 7 — întrebăm pe 
președintele B. Negură, 
care ne însoțea.

— Fac ei mai multe lu
crări, sînt sigur, dar nu-i 
putem controla. Aleargă 
după reparații in particu
lar, după ciubuc...

De altfel, ne-am putut 
convinge că modul defec
tuos de organizare a mun
cii și de urmărire a depla
sărilor pe teren a lucrăto
rilor creează un teren deo
sebit de fertil pentru încăl
cări ale disciplinei în 
muncă, pentru o producti
vitate scăzută. Ni s-a spus 
astfel, de către șeful de 
unitate, că unul dintre lu
crători se află la anumite 
adrese, pentru ca de fapt, 
căutîndu-1, să constatăm că 
avea un cu totul alt „plan 
de bătaie".

„Vemți peste cîtva timp

la noi, ne spune la despăr
țire președintele B. Negură, 
și o să vedeți servicii așa 
cum scrie la carte". Fără 
îndoială, angajamentul luat 
îl apreciem cum se cuvine ; 
nu putem însă să nu re
marcăm că necesitatea unor 
servicii prompte la domi
ciliu nu a apărut de azi, 
de ieri. A fost suficient 
timp și pînă acum pentru 
organizarea lor corespunză
toare. Faptul că aceste ser-

manda și pornesc imediat 
spre adresa indicată. Din 
păcate însă, ne-a fost dat 
să constatăm și aici fapte 
nedorite. Contrar indicații
lor primite, unii lucrători 
pretindeau fie să achităm 
în prealabil taxa de de
plasare — deci să trecem 
mai întîi pe Ia unitate — 
fie să transportăm aparatul 
defect la atelier. „Defec
țiunile — remarca preșe
dintele cooperativei — se

• aprobe — ni s-a spus în 
continuare — și apoi, dacă 
„mai e loc în plan", va veni 
cineva acasă să facă... devi
zul (■?).

— De ce sint tratate cu 
atîta indiferență lucrările 
de intervenție 7 — între
băm pe președintele Nico
lae Constantinescu.

— Pentru că, pur și sim
plu, nu are rost să ne legăm 
la cap dacă nu ne doare. 
Avem și așa suficiente lu-

— Am solicitat, la cele 
trei centre de montat gea
muri, înlocuirea unui geam 
spart. Peste tot am fost sfă- 
tuiți să aducem fereastra la 
atelier. Nu credeți că res
ponsabilii unităților au ne
socotit indicațiile cooperati
vei 7

— Nicidecum. Doar nu 
credeți că noi sîntem ha
malii clienților. De ce să 
care meseriașii noștri în 
spate geamurile cetățeni-

SERVICIUL LA DOMICILIU
vicii au fost lăsate oarecum 
la voia intimplării demon
strează înainte de toate in
suficienta preocupare a coo
perației meșteșugărești din 
Suceava, a Uniunii jude
țene, față de nevoile popu
lației, imobilismul în or
ganizarea rețelei pentru a- 
sigurarea unor forme co
respunzătoare de deservire 
la toate categoriile de ser
vicii.

Iași. Din biroul președin
telui cooperativei „Presta- 
țiunea", S. Solomon, repe
tăm testul descris mai sus. 
Sunăm la mai multe cen
tre de reparație. Dind do
vadă de solicitudine, o bună 
parte dintre cei care răs
pund, ne înregistrează co-

datoresc numai și numai 
unor cauze subiective. Nu 
există nici un motiv demn 
de luat în seamă pentru a 
justifica o proastă deser
vire".

Ne deplasăm la coopera
tiva „Constructorul". Solici
tasem în prealabil, prin te
lefon, o reparație la insta
lația electrică. Deși am pre
cizat că lucrarea ar fi foarte 
urgentă, că din firele de pe 
pereții camerelor ar ieși 
fum, am fost sfătuiți să ne 
păstrăm totuși calmul, să ne 
deplasăm la sediul coopera
tivei și să facem o cerere 
(nu știm dacă nu cumva 
trebuia timbrată...). Dacă e 
o lucrare mai mare, e po
sibil ca președintele să o

crări mari, cu care acope
rim și uneori, depășim pla
nul, incit nu văd de ce ar 
mai fi nevoie să angajăm 
și lucrări mărunte. Pentru 
astea e cam multă alergă
tură. Preferăm să înlocuim 
toată instalația electrică de 
la o casă decit să reparăm, 
te miri ce, un metru de ca
blu ars.

— Și cetățenii cărora li se 
arde doar un metru de ca
blu, ce fac 7

— Se descurcă ei. Mai o 
cunoștință, mai electricianul 
de la întreprindere — lu
crurile se aranjează. La in
stalațiile sanitare credeți 
cumva că se procedează 
altfel 7

lor 7 Noi le montăm. N-au 
decit să le transporte ei ! 
Noi nici nu avem tarif pen
tru deplasarea la domiciliul 
clientului...

— Orice serviciu, după 
cum vă este cunoscut, se 
plătește. De ce nu ați soli
citat stabilirea unei taxe și 
pentru transport 7 In alte 
sectoare există asemenea 
tarife.

— Nu ne interesează. în
casăm destul și fără ele. 
Dacă însă ni s-ar da o ma
șină... am mai putea anali
za problema.

Am pus capăt aici, a- 
cestui dialog penibil. Nu ne 
venea să credem că am dis
cutat cu un președinte de 
cooperativă, cu un cadru de

conducere din cooperația 
meșteșugărească — organi
zație a cărei rațiune de a 
fi este servirea conștiin
cioasă, atentă a populației. 
Mentalitatea al cărei purtă
tor de cuvînt s-a făcut N. 
Constantinescu — întilnită, 
din păcate și în alte sectoa
re — nu face altceva decît 
să aducă grave prejudicii de
servirii cetățenești, presti
giului unităților din rețeaua 
UCECOM. O contribuție 
de loc neglijabilă la perpe
tuarea unei atari mentali
tăți o aduc, credem, indica
torii de plan adeseori mi
nimi, comod realizabili. In 
asemenea situații, planul nu 
mai reprezintă un instru
ment . de cointeresare, de 
mobilizare a tuturor torte
lor — și. deci, de îmbună
tățire a nivelului serviciilor 
prestate către populație.

După cum se știe, în pre
zent are loc definitivarea 
viitorului pian cincinal și 
la capitolul deservirii popu
lației. acțiune care se în
scrie tocmai pe linia măsu
rilor de îmbunătățire hotă- 
rîtă a activității unor sec
toare de larg interes cetă
țenesc. Este de așteptat ca, 
prin diversificarea gamei de 
servicii, prin depistarea și 
valorificarea unor noi po
sibilități de sporiră a gra
dului de satisfacere a ne
voilor populației, sarcina de 
deservire să fie sporită. 
Există suficiente mijloace 
pentru aceasta. Printre ele 
se numără și ameliorările 
posibile ale serviciilor la 
domiciliu.

Vinzări 
de autoturisme 

prin Consignația
Sub auspiciile Ministerului 

Comerțului Interior, cu începe
re din luna august a fost re
glementată problema vînză- 
rii-cumpărării de autoturisme 
proprietate personală. Unită
țile de consignație ale comer
țului de stat din orașele 
București, Cluj, Timișoara, 
Brașov, Iași, și Pitești primesc 
spre vînzare autoturisme, ofe
rind proprietarilor latitudinea 
stabilirii prețului.

Autoturismele sînt parcate 
în puncte comerciale stabile, 
special amenajate, prezentînd 
avantajul că pot fi văzute tot 
timpul.

La cererea cumpărătorului, 
personalul calificat aflat la 
dispoziția unităților de consig
nație efectuează prezentarea 
și probele de motor, oferă 
consultații privind caracteristi
cile și tipul fiecărui autotu
rism în parte. De asemenea 
unitățile de consignație se în
grijesc de toate formalitățile 
de vînzare-cumpărare, adu- 
cînd și pe această cale în
lesniri și scurtarea timpului de 
încheiere a tranzacțiilor.

iviLjut.Lt
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Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a indicat ca, pină la 1 septem
brie, tehnologii șefi din întreprinde
rile agricole de stat și inginerii șefi 
din cooperativele agricole de produc
ție să încheie lucrarea de amplasare 
a griului. în acest scop se prevede 
ca in fiecare unitate să se stabileas
că cu exactitate solele și parcelele 
care urmează a fi cultivate. în func
ție de planta premergătoare sînt 
prevăzute o seamă de condiții pe 
care trebuie să le îndeplinească tere
nul respectiv, ca și lucrările care tre
buie executate. Am urmărit modul 
cum se face amplasarea griului in 
cooperativele agricole din județul 
Olt.

Anul trecut, ca și în ceilalți ani, in 
unele cooperative din județul Olt, din 
cauză că nu s-a acordat atenția cu
venită amplasării grîultli după cele 
mai bune plante premergătoare, la 
care se adaugă neajunsurile în 
ce pri-ește ivelul agrotehnicii apli
cate, producpL" obținute au fost mici, 
cu mult sub n /elul posibilităților. în 
toamna trecut!, de exemplu, din cele 
83 000 hectare cultivate cu grîu, 12 000 
hectare au urmat după leguminoase, 
15 '90 ha după prășitoare și 56 000 
hi -e după grîu. Faptul că aproape 
10, la Sută din grîu a fost semănat 
după grîu, iar în unele locuri mai 
mulți ani la rînd pe același teren, a 
făcut ca solul să se îmburuicnească, 
a favorizat atacul dăunătorilor și, în 
consecință, producțiile au fost mici. 
Cîteva exemple sînt concludente in 
această privință. Cooperativa agricolă 
Alunișu a cultivat 600 ha cu grîu. 
Toată suprafața a fost amplasată 
după grîu, iar 430 ha s-au semănat 
de 3, 4 și 5 ani pe același loc. Iată ce 
înseamnă monocultura de 5 ani. în 
1966 aci s-au obținut 1 776 kg la ha., 
în anul 1967 — 1 607 kg, în 1968 — 
713 kg, în 1969 — 463 kg la ha și în 
1970 — 500 kg la ha. Comentariile 
sînt de prisos. La cooperativa agrico
lă Făgățelu, anul acesta, 800 ha de 
grîu au fost amplasate, de asemenea, 
numai după grîu. Aici însă am găsit 
parcele pe care griul a fost cultivat 
pe același teren 6, 7 și chiar 8 ani la 
rînd. Aceste terenuri au fost cel mai 
puternic îmburuienate și cu cel mai 
scăzut nivel al recoltei. Sînt și alte 
asemenea cazuri. După cum ne decla
ra 
al
se

miriște, eliberate și pregătite din 
vară. Această practică a dus la am
plasarea, an de an, a griului pe ace
lași teren, cu consecințe negative asu
pra nivelului recoltei. O altă cauză 
care a determinat amplasarea neco
respunzătoare a griului o constituie 
suprafețele mici cu plante care elibe
rează repede terenul, în special le
guminoasele : mazăre, borceag, lucer- 
niere și trifoiști defrișate etc. Tov. 
ing. Apostol Boțoiu, directorul direc
ției agricole, apreciază că planul mic 
dat de Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii la culturi leguminoase pe 
județ nu permite o rotație optimă a 
griului după leguminoase.

Cunoscîndu-se aceste neajunsuri, 
au fost luate măsuri în vederea am-

plasate astfel : 7 800 hectare după
leguminoase, 46 000 hectare după cul
turi prășitoare și 36 000 hectare după 
păioase anul doi. Față de situația 
înregistrată anul precedent, rezultă o 
îmbunătățire a structurii amplasării 
griului.

Să vedem însă cum sint aplicate in 
practică indicațiile Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, ca și propriile 
hotărîri ale Direcției agricole a ju
dețului Olt. Specialiștii din cele mal 
multe cooperative agricole îndepli
nesc cu răspundere sarcina primită. 
Din cele constatate pe teren se poate 
aprecia că schițele prezentate la di
recția agricolă au corespondent pe 
teren. La cooperativa agricolă din 
Crimpoaia, după cum ne declara tov.

Ei

Astăzi, ancheta noastră

în județul Olt

Pe ce terenuri
puneți griul?

■fl

tov. Nicolac Lupu, director adjunct 
direcției agricole, această situație 
datorește, in principal, lanțului ,c.ă .. 
tot.i anii, o mare suprafață din cea

—uiva cu griu, a fost ..

plasării griului după cele mai bune 
plante premergătoare. După cum de
clara tov. ing. Nicolae Lupu. direc
tor adjunct al Direcției agricole a 
județului Olt, ca urmare a indicații
lor primite din partea Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii a fost în
cheiată acțiunea de amplasare ă griu-' 
lut în acest scop, fiecare inginer 
din cooperativele agricole • s-a, pre—, 
zehtât la direcția agricolă cu schița 

’-«nrp a griului. Dispoziția 
—'~>1ă este ca 

*e același 
onsecutiv. 
rezultă că 
ce se vor 

vor fi am-

„Mină sparg i

mlcă, iar alte plante bune premergă
toare sint puține, trebuia să fie re
zervată cu prioritate pentru grîu. Ce 
se poate face în acest caz ? Acolo 
unde terenurile cultivate cu legumi
noase au fost însămințate cu culturi 
duble, acestea trebuie recoltate mai 
repede, fertilizate corespunzător și 
pregătite cît mai repede și mai bine 
pentru semănat.

Lucrurile stau mai bine în ce pri
vește amplasarea griului după griu, 
în sensul că s-a controlat ca 
acesta să nu urmeze pe același 
loc mai mult de doi ani con
secutiv. Dacă această măsură va fi 
respectată, se va pune, în sfîrșit, ca
păt monoculturii care a fost practica
tă in unele cooperative agricole. Se 
pare însă că se va recurge din nou 
la suprafețele care au fost cultivate 
mai mulți ani cu griu. De ce spu
nem acest lucru ? Pentru că în multe 
unități nu s-a pus la punct „registrul 
griului", ceea ce provoacă îndoieli 
privind afirmația că nu se va cultiva 
griu după grîu mai mult de doi 
ani la rînd. In afară de aceasta, 
în zona de nord a județului, 
unele cooperative agricole cul
tivă hibrizi de porumb tardivi. 
Or, deși se știe că porumbul este în- 
tirziat în vegetație, tbemai aceste su
prafețe au fost rezervate pentru a fi 
semănate cu grîu. Este motivul prin
cipal pentru care, la cooperativele a- 
gricole Făgețelu, Leleasca, Urși si al
tele, care ani de-a rîndul au cultivat 
grîu în monocultură, nici anul acesta 
nu există convingerea că se va reuși 
schimbarea amplasării griului.

Acțiunea de amplasare corectă a 
griului în fiecare cooperativă nu 
se poate realiza de la reședința ju
dețului. Este necesar ca specialiștii 
direcției agricole să controleze 
pe teren amplasarea griului. 
Aceasta cu atit mai mult cu cît 
în unele cooperative agricole — 
cum este cea din Alunișu — nici 
nu au fost identificate parce
lele de teren cultivate cu po- 

•rumb și care urmează a fi însămîn- 
țate cu griu. Ordinul Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii este clar t 
terenurile cu culturi do toamnă ce 
urmează a se însămînța cu grîu vor 
fi astfel alese incit să se asigure re
coltarea mai timpurie, pentru a per
mite terminarea pregătirii .. aceșto^n 
.pină la 30 septembrie.jsu jespcgtiv. cu 
15.Zile înainte de închpjorea pqțloa- 
dei optime de semănat.

Neajunsurile semnalate in ce pri
vește alegerea terenurilor pentru 
grîu se datoresc și lipsei de îndru
mare și control din partea directei 
agricole și a specialiștilor din unități. 
Trebuie arătat că. deși am primit a- 
sigurări de la direcția agricolă că 
pentru fiecare ’zonă a întreprinderi
lor de mecanizare din județ există 
cite un specialist care să îndrume și 
să supravegheze in fiecare coopera
tivă agricolă acțiunea de amplasare 
a griului în teren, nu am întilnit nici 
unul care să fi vizitat în acest scop 
vreo cooperativă. Mulți ingineri șefi 
din cooperativele agricole do pro
ducție sînt plecați în concediu toc
mai în această perioadă, cînd prezen
ța lor este mai mult decit necesară 
in unttate. La această dată 80 de in
gineri șefi din cooperativele agricole 
sînt în concediu. Ce garanții oferă 
atunci specialiștii din unități că anul 
acesta acțiunea de amplasare judi
cioasă a griului se va desfășura în 
bune condiții ?

Acum se pun bazele viitoarei re
colte de grîu. Măsurile luațe în ju
dețul Olt, așa cum s-a văzut, vizea
ză să se pună capăt practicii de am
plasare a griului pe același teren 
mai mulți ani la rînd. Sînt măsuri 
bune, dar aplicarea lor trebuie ur
mărită cu perseverență pentru ca 
griul să se cultive numai în teren 
potrivit.

Aurel PAPADIUC
corespondentul „Scînteii"

în secția PAL a Combinatului pentru exploatare și industrializare a lemnului din Rîmnicu-Vîlcea

Foto : S. Cristian

mentelor fabricate, intro
ducerea de tehnologii noi 
și altele. Pe baza cercetă
rilor efectuate in labora
torul uzinal, în acest an 
s-a trecut la fabricarea 
curentă a selenitului de 
sodiu. Sînt în curs de cer
cetare, în fază pilot, lu
crări pentru obținerea 
bioxidului de mangan, 
sortiment care se înscrie 
în planul de asimilare a 
unor noi produse din anul 
viitor . Merită relevat și 
faptul că, în acest an, nu 
a existat nici o reclama- 
ție privind calitatea pro
duselor.

— Avem — ne mărturi
sea tov. Paul Tîrnovan, 
secretarul comitetului . de 
partid din uzină — nu nu
mai o tehnologie de înaltă 
valoare, ci și un colectiv 
ambițios, dornic de afir
mare, matur, capabil să 
rezolve cele mai comple
xe probleme ale produc
ției. O dată cu moderni
zarea secțiilor, a înzestră
rii lor cu instalații de 
înaltă productivitate — în 
anii actualului cincinal au 
fost alocate în acest scop 
circa 450 milioane lei fon
duri de investiții — au 
intervenit transformări 
semnificative și pe plan 
uman. Munca politică du
să de organizațiile de par
tid din secții a avut drept 
țel formarea și șlefuirea 
unor caractere cu un larg 
orizont profesional și po
litic, creșterea răspunderii 
fiecărui om în muncă, 

r-m ipșnțru-oeea ce face el. ddnn 
și pentru modul în care 
lucrează tovarășii de ală- 

........turi,, . Întregul colectivy- 
sporirea combativității fa*- 
ță de lipsuri, față de ori
ce abateri în producție. 
Conduita pilduitoare a co
muniștilor, opinia colecti
vă, munca politică de la 
om la om sînt doar cîteva 
din „rezervele" noastre e- 
ducative. fructificate în 
scopul afirmării potente
lor creatoare ale colecti
vului, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
pe acest an, ca și în vede
rea pregătirii temeinice a 
noului an de producție din 
viitorul cincinal.

M-am referit in aceste 
rînduri doar la cîteva fap
te din munca acestui co
lectiv care depune stărui
toare eforturi pentru îm
bogățirea experienței cîș- 
tigate de-a lungul anilor. 
Fapte, date, care reflectă 
pregnant hotărirea și vo
ința care-i animă pe toți 
cei 3 600 de muncitori, 
tehnicieni, maiștri, ingi
neri, în activitatea rodni
că de înfăptuire integrală 
a sarcinilor din planul de 
stat, a angajamentelor a- 
sumate în întrecere.

aici acțiunea de organi
zare științifică a produc
ției și a muncii nu a fost 
privită ca o chestiune de 
campanie, ci ca o acțiune 
continuă, nelimitată în 
timp, menită a-și face 
prezenta activă peste tot 
unde există rezerve ce 
trebuie valorificate în

Dintre măsurile luate 
pentru creșterea indicilor 
de utilizare a instalațiilor, 
amintim, în primul rînd, 
că comitetul de direcție a 
elaborat un minuțios pro
gram de revizii generale 
la secțiile topire, acid 
sulfuric, laminate de 
plumb, cupru electrolitic,

Ceea ce reține in mod 
deosebit atenția în activi
tatea colectivului Uzinei 
metalurgice de metale ne
feroase din Baia Mare 
este hotărirea de zi cu zi 
a tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicieni
lor de a se situa in frun
te, ambiția, concretizată 
intr-un susținut efort 
creator, de a obține re
zultate superioare in creș
terea producției și a pro
ductivității muncii, a efi
cienței întregii activități 
economice.

— Nu e în firea noastră 
să ne lăudăm, să fim 
mulțumiți de nivelul atins 
la un moment dat — ne 
spunea ing. Dumitru 
Leaua, directorul uzinei. 
Ca și în anii precedenți, 
organizația de partid, co
mitetul de direcție al 
uzinei'au stăruit și in 
acest an să cunoască cît 
mai bine „pulsul" pro
ducției, diferitele feno
mene ce apar in secții, 
pentru desprinderea ten
dințelor pozitive și stimu
larea lor, concomitent cu 
depistarea și eliminarea 
prin măsuri imediate a 
neajunsurilor, a verigilor 
slabe. Ne-am convins că 
numai așa munca practi

că, activitatea comitetului 
de direcție, a întregului 
colectiv se pot caracteriza 
prin eficiență.

Faptele, rezultatele ob
ținute în perioada care a 
trecut din acest an sint 
cele mai in măsură să 

.predea s-adevărata valoare 
a unui asemenea mod de 
a conduce, de către comi

tetul. de. direcție, activitar 
tea uzinei.' Pe șapte luni, 
valoarea producției globa
le și marfă dată peste 
plan se ridică la 78,4 mi
lioane lei, realizindu-se, 
astfel, în cinstea zilei de 
23 August, 98 la sută din 
angajamentul anual asu
mat in întrecerea socia
listă. Sporul de produc
ție s-a obținut în cea mai 
mare parte pe seama 
creșterii productivității 
munsii, care, în trimestrul 
II, a depășit sarcina plani
ficată cu 5,9 la sută. De 
asemenea, la prețul de 
cost, pe primul * semes
tru, s-a înregistrat o eco
nomie de 9 milioane lei.

Desigur, la baza acestor 
succese de prestigiu — 
așa cum ne-au spus mai 
mulți specialiști din uzi
nă — se află preocupa
rea constantă a comitetu
lui de direcție de a asi
gura folosirea cît mai 
completă a mijloacelor 
tehnice, a instalațiilor si 
a aparaturii moderne cu 
care sint înzestrate secți
ile de fabricație, o apro
vizionare ritmică cu ma
terii prime, de a întări 
disciplina și ordinea la 
fiecare loc de muncă, de 
a ridica nivelul profesio
nal al cadrelor de mun
citori, ingineri, maiștri.

La Uzina metalurgică de metale

neferoase din Baia Mare

Rezul ta te
meritorii,

Gheorghe Popescu, inginerul-șef, 
s-a restructurat complet planul am
plasării griului. Cele 829 ha cu grîu 
vor fi semănate astfel : 106 ha după
leguminoase, 450 ha după prășitoare 
și numai 270 ha după grîu anul II. 
Tot așa au procedat și alte coopera
tive agricole. Constituie un fapt pozi
tiv că, o dată cu alegerea terenuri
lor, s-au făcut cu atenție- lucrările de 
pregătire și fertilizare.

încălcări ale măsurilor privind 
amplasarea griului se conturează 
insă de pe acum. S-a spus 
7 800 hectare cu grîu vor fi 
mânate pe terenurile care 
fost cultivate cu leguminoase, 
multe locuri aceste terenuri au fost 
arate din vreme și întreținute prin 
discuiri repetate, ceea ce constituie o 
garanție că aici vor fi obținute re
colte bune. în unele cooperative a- 
gricole, în ciuda indicațiilor clare 
care au fost date, parte din terenu
rile de pe care s-a strins recolta de 
mazăre și alte leguminoase au fost 
însâmînțate cu culturi duble. Orice 
țăran, fără studii superioare cum au 
specialiștii din unitățile in cauză, 
știe că, oricît de bogat ar fi terenul 
în materii hrănitoare, culturile duble 
îl secătuiesc. De asemenea, aceste 
culturi eliberează mai tirziu terenul, 
ceea ce de fapt împiedică pregăti
rea lui și semănatul in limitele 
timpului optim. La cooperativa agri
colă din Ghimpețeni, cele 50 hectare 
care au fost cultivate cu leguminoa
se, in loc să fie rezervate pentru 
griu, au fost semănată cu culturi 
duble. Tot așa s-a procedat și în 
cooperativele agricole din Vergulea- 
sa, Grădinari și altele. Tov. Tudor 
Predescu, inginer-șef la cooperativa 
agricolă din Grădinari, argumentează 
că suprafața ocupată cu leguminoase 
este mică și nu poate fi luată în 
seamă. Or, tocmai pentru că este

tribuna experienței înaintate
că 

se- 
au 
în producție. în acest an, in 

secții au fost aplicate 20 
de studii axate mai ales 
pe probleme organizatori
ce sau tehnice, care au a- 
vut o eficiență economică 
ce se concretizează in
tr-un spor de 15 802 000 
lei la valoarea producției 
globale și 3 945 000 lei la 
beneficii.

Comitetul de direcție a 
dat un impuls activității 
de cercetare științifică u- 
zinală, a stimulat inova
torii, a promovat cu per
severență ideile noi, pro
punerile și sugestiile fă
cute de specialiști, de 
muncitori în adunările ge
nerale ale salariaților ; 
toate acestea au favorizat 
bunul mers al producției, 
creșterea eficienței activi
tății economice. Activita
tea de cercetare științifi
că a vizat obiective im
portante : obținerea de 
noi produse, reducerea 
consumurilor specifice 
prin valorificări de sub
produse și deșeuri, îmbu
nătățirea calității sorti

seleniu, la instalația de 
prerafinare a cuprului și 
altele. Au fost alcătuite 
echfpe speciale, formate 
din maiștri de la sectorul 
de întreținere și oameni 
din secții care. împreună, 
au- efectuat reviziile. în 
felul acesta, mulți opera
tori chimiști și metalur- 
giști și-au însușit diferi
te „secrete" ale instalați
ilor, și-au îmbogățit ex
periența, puțind, în caz de 
nevoie, să intervină ori- 
cînd pentru remedierea 
unor defecțiuni la insta
lațiile pe care le co
mandă. Datorită organiză
rii minuțioase a lucrări
lor, asigurării din timp a 
pieselor de schimb — o 
bună parte din ele fiind 
realizate în cadrul uzinei, 
elimini ndu-se importul — 
s-a redus termenul de 
execuție a reviziilor cu 
2—4 zile, ceea ce a permis 
obținerea unui spor sub
stanțial de producție.

Din discuția avută cu 
factori de răspundere din 
uzină, am reținut ideea că

gospodărește
șantierul

9
Am vizitat in ulti

mul timp mai toate 
șantierele aflate în
municipiul Buzău. Se
poate cprecia că, pe
multe dintre ele, este
vizibilă preocuparea 
de a gospodări mai 
bine materialele, de a 
întreține și folosi uti
lajele cu maximum de 
folos. Rezultatele eco
nomice obținute în a- 
cest an sînt o dovadă. 
Dar scriptele mai arată 
și altceva : serioasa 
doză de superficiali
tate cu care unii șefi 
de șantiere, șefi de e- 
chipă, constructori și 
specialiști in aprovi
zionare iși desfășoară 
activitatea gospodă
rească. Este cazul unor 
șantiere ale întreprin
derii județene de con- 
strucții-montal Buzău.

înainte de toate, să 
dăm cîteva cifre. In 
primul semestru, pier
derile peste plan au 
depășit la această în
treprindere suma de 
400000 lei, iar chel
tuielile la 1 000 lei pro
ducție au crescut cu 13 
lei față de preve
deri ; creditele restan
te se ridicau la 1 370 000 
lei, stocurile supranor- 
mative — la 2 600 000 
lei, iar pierderile da
torită folosirii nejudi- 
cioase a utilajelor — 
la peste 500 000 lei.

Evident, tot atîtea 
argumente care de
monstrează, sintetic, 
calitățile de ..buni gos
podari" ai diriguitori
lor unor șantiere ale 
acestei întreprinderi. 
Lipsa de grijă față de 
avutul administrat se 
poate ilustra și prin 
alte secvențe : recent, 
la depozitul Simileas- 
ca, cartonul asfaltat era 
depozitat necorespun
zător. Cărămida zăcea 
în grămezi acoperite de 
pămint parchetul se 
afla depozitat în ace-

eași magazie împreună 
cu cimentul. Pe șantie
rul nr. 1, citeva mii de 
cărămizi au fost depo
zitate pe un teren fără 
scurgere, in dreptul 
blocului 28, și s-au de
gradat, casetele de gli
sare de la blocul 104- 
nu au fost curățite, iar 
apoi, bătute cu cioca
nul, s-au 
peste 400 
muri s-au 
săptămînă 
jență la 
Una peste
.probe" 

gospodărire au 
întreprinderii pierderi

deterlorat : 
mp de gea- 
spart intr-o 
din negli- 
depozitare. 

alta, aceste 
de proastă 

adus
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de o jumătate de mi
lion lei.

Directorul între
prinderii, arh. Ion Ar- 
dac, și contabilul șef, 
Ștefan Arion, moti
vează : „Nu avem con
diții de depozitare, iar 
oamenii nu respectă 
instrucțiunile". Lucru
rile nu stau deloc așa. 
Cu minime cheltuieli 
se putea asigura, de 
pildă, construcția unei 
piste betonate pentru 
depozitarea geamuri
lor. Economia anuală 
s-ar fi cifrat la 39 000 
lei, cheltuielile recu- 
perîndu-se in 1-3 ani. 
Apoi, chiar in depo
zitele existente, des 
vizitate de director și 
contabil șef, domnește 
un adevărat talmeș- 
balmeș : parchet, tim- 
plărle, carton, ciment 
șl butoane aruncate la 
voia intimplării. tn 
magaziile de ciment se 
depozitează tot felul 
de materiale, iar in 
șoproane deschise — 
ciment. Zeci de tone 
s-au pierdut din acest 
motiv.

In rîndul capitolelor 
ce atestă o proastă 
gospodărire ar trebui 
incluse și depășirea 
consumurilor specifi
ce de materiale și 
crearea de stocuri pes
te necesar, care, după 
cum se știe, influen
țează direct rezultatele 
economice și finan
ciare. Neasigurarea 
cantităților de beton 
necesare glisării blocu
rilor a dus, adeseori, 
la întreruperea lucru
lui : stratul de beton 
s-a îngroșat cu 3—4 
cm. fiind folosite în
semnate cantități de 
ciment in plus. Calcu
lele făcute de specia
liști au arătat că con
sumul suplimentar de 
ciment echivalează, la 
un bloc cu nouă ni
veluri, cu necesarul 
pentru un apartament. 
Apoi, procesul tehno
logic defectuos a pro
dus în numeroase ca
zuri denivelări la tur
narea betoanelor. Din 
acest motiv, 10—15 la 
sută din tijele de co- 
frare nu mai pot fi re
cuperate.

Am dat aceste exem
ple pentru a arăta că 
acele „condiții obiec
tive" de care ni s-a 
vorbit la întreprinde
rea județeană de con- 
sti ucții-montai 
sînt departe de 
tea fi luate în 
derare. Este și 
ca acolo unde 
spartă" gospodărește 
șantierele, risipa să 
domnească nestinghe- 
rită de nimeni, 
cind 7 — iată 
barea adresată 
țiului popular 
țean, de la care 
tăm răspunsul cuvenit 
în cel mai scurt timp 
posibil.

(Urmare din pag. I)
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— produs nou, de înaltă tehnicitate
— este de 6 ori mai mare ca la 
com'oina C-3. Aceasta asigură atit 
obținerea unui utilaj cu caracteristici 
tehnice superioare, cît și un înalt 
grad de prelucrare a metalului : o 
tonă de metal incorporată în com
bina autopropulsată valorează 29 009 
lei, iar in combina C-3 doar 14 900 
lei. Sub unghiul de vedere pe care 
îl urmărim, ponderea cheltuielilor 
materiale de producție a scăzut la 
prețul de vînzare al combinelor de 
la 28 la sută, la numai 18 la sută în 
cazul combinei C-12. Ciștigul pentru 
uzină, pentru economia noastră na
țională este, după cum se vede, 
substanțial.

Din păcate, în pofida avantajelor 
certe care se obțin pe această cale, 
în multe ramuri și subramuri in
dustriale nu se acționează cu toată 
stăruința pentru lărgirea sortimen- 
tației, pentru asimilarea în ritm mai 
rapid a unor produse noi, cu carac
teristici tehnice și funcționale su
perioare, apte să asigure utilizarea 
tot mai economică a materiilor pri
me și materialelor, să marcheze o 
diminuare substanțială a cheltuieli
lor materiale de producție. Faptul că 
tractorul S-650, de exemplu, are o 
greutate specifică cu 15 la sută mai 
mare decit produsul asemănător 
realizat în Italia, că in industria u- 
șoară se mai mențin in fabricație 
sortimente de țesături cu greutăți 
relativ mari, deci cu consumuri ri
dicate de materii prime, evidenția
ză pregnant marile rezerve de care 
dispun unitățile industriale pentru 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție și, implicit, pentru creș
terea eficienței economice.

Dar preocuparea pentru moderni
zarea și reînnoirea produselor tre
buie, totodată, dublată de grija 
pentru realizarea fiecărui produs cu 
consumuri specifice de materii pri
me și materiale cit mai reduse. Re

zultatele consemnate în diverse în
treprinderi industriale relevă că în 
acest domeniu există importante re
zerve nevalorificate. Bunăoară, la 
uzina „Vulcan“-București, din cele 
116 norme de consum aprobate, la 
45 dintre ele nivelul planificat a 
fost depășit anul acesta, folosindu-se, 
în plus față de prevederi, materiale 
în valoare de 2,1 milioane lei. Fără 
îndoială, este o situație nefavorabilă. 
De altfel, în primul semestru a.c., 
16 întreprinderi ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini,

care a acestor norme poate duce, ire
mediabil, la situația de a se crea 
goluri în aprovizionarea cu unele 
materii prime și materiale în ultima 
parte a anului. Cei ce nesocotesc 
normele de consum iși epuizează 
înainte de vreme propriile stocuri 
de materiale se pot găsi în situația 
de a nu mai avea cu ce să-și con
tinue activitatea productivă.

Care sînt factorii care „umflă" 
consumurile specifice de materii 
prime și materiale ? Practica a do
vedit că printre acești factori cu

tehnologiilor de fabricație, comite
tele de direcție din intreprinderi, 
consiliile de administrație ale cen
tralelor industriale au datoria să 
intervină hotărit, prin măsuri prac
tice și eficace, pentru înlăturarea 
rebuturilor, lichidarea pierderilor 
din deșeuri sau a celor determinate 
de slaba calitate, pentru folosirea 
materialelor adecvate etc. Consumul 
productiv al fiecărui gram de ma
terie primă trebuie bine gîndit. 
Cum se spune în popor, trebuie mă
surat de șapte ori și tăiat o dată.

Industria noastră cheltuiește încă prea mult
pentru partea materială a fiecărui produs

care au depășit consumul normat de 
metal cu 1561 tone, au anulat, în 
bună parte, economiile realizate de 
alte 80 unități ale acestui minister.

Exemplele citate arată cit este de 
necesar ca, în fiecare întreprindere 
industrială, grija pentru respectarea 
normelor de consum, pentru rațio
nalizarea consumurilor materiale să 
se manifeste cu maximă intensitate, 
la fiecare sortiment aflat sau care 
urmează să fie introdus în fabrica
ție. Orice depășire a consumurilor 
specifice — de materii prime și ma
teriale, în general, și de metal, in 
special — trebuie cu desăvîrșire în
lăturată, întrucit o atare anomalie 
poate provoca multiple neajunsuri. 
Nu trebuie scăpat din vedere că 
balanțele de materiale pe acest an 
au fost întocmite potrivit consumu
rilor specifice normate. Orice încăl-

influență negativă asupra nivelului 
normelor de consum, Ia „loc de 
frunte" se menține rebutul. Gura 
lacomă a rebutului devorează încă, 
intr-un șir de întreprinderi, însem
nate cantități de materii prime și 
materiale. Este suficient să arătăm 
că, în prima jumătate a acestui an, 
numai in 12 întreprinderi construc
toare de mașini s-a folosit supli
mentar, din această cauză, o canti
tate de metal care echivalează cu 
consumul normat pentru producția 
de 410 tractoare U-650 cu simplă 
tracțiune, a 180 combine autopropul
sate sau a peste 400 autocamioane 
de 5 tone cu simplă tracțiune.

Asemenea stări de fapt nu ma* 
pot fi insă tolerate în nici un chip, 
în scopul reducerii normelor de con
sum, alături de reproiectarea pro
duselor, revizuirea și perfecționarea

în cadrul capitolului mare al chel
tuielilor materiale, in afara materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei electrice, amortizările 
ocupă, de asemenea, un loc impor
tant. în prețul de cost al întregii 
industrii republicane, aceste chel
tuieli au în 1970 o pondere de 5.7 
la sută. Nu e greu de înțeles că în
cărcarea insuficientă a utilajelor, a 
celorlalte fonduri fixe, nefolosireâ 
acestora la întreaga capacitate de
termină sporirea cotei amortizărilor 
și, implicit, a cheltuielilor materiale 
pe unitatea de produs. Situația din 
acest punct de vedere poate fi mult 
ameliorată prin creșterea coeficien
tului mediu de schimburi. Este și 

\ acesta unul din considerentele pentru 
care plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1969 a insistat asupra nece
sității de a se ajunge la o încărcare

medie a mașinilor, în toate ramurile 
economiei, de cel puțin 2,2—2,4 
schimburi, pentru a se asigura o fo
losire cît mal judicioasă a mijloace
lor tehnice existente în întreprinderi.

în rîndurile de față, ne-am referit 
cu precădere la posibilitățile de redu
cere a cheltuielilor materiale de pro
ducție existente în unitățile din in
dustria construcțiilor de mașini. în 
același mod — desigur, cu unele ac
cente specifice — stau lucrurile și în 
celelalte ramuri industriale. Multe 
din posibilitățile, din rezervele exis
tente au fost pregnant evidențiate cu 
prilejul recentelor adunări generale 
ale salariaților din întreprinderi, care 
au examinat activitatea productivă 
din acest an și au dezbătut cifrele de 
plan pe anul 1971. Important este ca 
acțiunea de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție să devină în 
fiecare unitate industrială o acțiune 
fermă și cuprinzătoare, ca rezervele 
descoperite, ca și cele ce vor fi depis
tate în continuare, să fie valorificate 
intens și cu maximă operativitate. 
Este în interesul fiecărui colectiv de 
întreprindere, al oamenilor muncii, 
în dubla lor calitate de salariați șl de 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție, să militeze perseverent pentru di
minuarea cheltuielilor materiale de 
producție, unul din factorii decisivi 
care condiționează ridicarea calitati
vă și sporirea eficienței întregii acti
vități economice — problemă funda
mentală a construcției noastre socia
liste în etapa actuală, subliniată cu 
putere la Congresul al X-lea al par
tidului, la plenarele ulterioare ale 
C.C. al P.C.R. Acesta este un Impe
rativ vital al dezvoltării economiei 
naționale, care condiționează mersul 
înainte al societății noastre și poten
țează contribuția fiecărui colectiv de 
întreprindere la creșterea în ritm 
susținut a venitului național — bază 
sigură pentru mărirea sistematică a 
avuției naționale și ridicaijea nivelu
lui de trai al întregului plpor.
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In școala profesională?
9

ani, trei-patru sute deîn ultimii
mii de tineri, absolvenți ai școlii ge
nerale, se prezintă la concursul de 
admitere în licee și școli profesiona
le. La ultimul concurs, unele licee 
industriale și economice au înregis
trat 10—15 candidați pe un loc, iar la 
multe șooli profesionale numărul can- 

un loc a depășit cu 
prevăzute 

fenomenul

didaților pe 
mult numărul de locuri 
pentru anul I. Evident, 
este îmbucurător, afluxul tineretului 
către activitatea practică avînd o 
mare însemnătate socială într-o țară 
ca a noastră in plin proces de făurire 
a unei industrii și agriculturi moder
ne. Se ridică firesc, însă, întrebarea : 
toți acești tineri sânt îndrumați să-și 
continue studiile potrivit aptitudini
lor lor ? Pentru că nici pentru tînăr, 
nici pentru societate nu „este indife
rent ce profesiune îmbrățișează a- 
cesta, pentru că aptitudinile sau lip
sa de aptitudini pentru o anume pro
fesie condiționează deopotrivă împli
nirea personalității umane, randa
mentul social al individului. Desigur, 
aoel proces care asigură așezarea o- 
mului potrivit la locul potrivit este 
complex și de durată. Din acest pro
ces face însă parte integrantă — con- 
stituindu-se ca un moment esențial 
al orientării profesionale — concursul 
de admitere în învățămintul profe
sional și de specialitate. Asupra a- 
cestui moment vom insista în cele 
ce urmează.

După cum se știe, în prezent, indi
ferent că e vorba de liceul de cul
tură generală sau de specialitate, de 
școala profesională sau ucenicia la 
locul de muncă, verificarea candida
ților se face in principal (și aproape 
in exclusivitate) la limba română și 
matematică. Să admitem, nu fără 
oarecare rezerve, că în cazul liceului 
tratarea unei teme de literatură (de 
analiză sau de sinteză), analiza gra
maticală a unui text mai dificil, pre
cum și rezolvarea unei probleme mai 
complicate de matematică ar putea să 
releve examinatorilor capacitatea in
telectuală a elevilor, posibilitățile lor 
de a face față exigențelor studiului 
liceal. Ce garanții există însă — în 
cazul învățămîntului profesional — 
că cei reușiți întrunesc calitățile și 
aptitudinile necesare pentru însuși
rea și apoi pentru exercitarea mese
riei respective ? Extrem de puține, 
din păcate ! De altminteri, un sondaj 
sociologic întreprins în cîteva mari 
întreprinderi din Capitală și alte 
orașe a relevat că doar aproximativ 
un Sfert din eșantionul de absolvenți 
ai învățămîntului profesional care a 
intrat in sfera investigației prestează 
o muncă în deplină concordanță cu 
aptitudinile lor științific determinate. 
Este adevărat, în ultimii 2—3 ani, în- 
tr-p seamă de școliprofesiqpațp care, 
pregătesc muncitori pentru industria 
grea se acordă o mai mare atenție 
determinării aptitudinilor pentru o 
mdserie sau alta,; iar la școlile'sani
tare s-a renunțat la examenul de 
matematică, el fiind înlocuit cu 
probe scrise și orale la anatomia, 
fiziologia și igiena omului etc. Dar 
asemenea măsuri — judicioase desi
gur — n-au rezolvat problemele

complexe ale selecției candidaților în 
învățămintul profesional și tehnic. 
Generalizarea învățămîntului de 10 
ani, întărirea caracterului practic al 
activității ultimelor clase ale școlii 
generale, prezența unor elemente de 
profesionalizare in pregătirea absol
venților fac necesară o examinare 
mai atentă a modnlui de desfășurare 
a concursului de admitere în școala 
profesională, în învățămintul de spe
cialitate în genere.

— Citeva considerente de ordin 
principial pledează în favoarea unei 
selecții mai realiste decît pînă acum 
a candidaților la concursul de admi
tere in învățămintul profesional și de 
specialitate — consideră prof. ing. 
Dumitru Cojocaru, directorul Centru
lui de cercetare pedagogică și de per
fecționare a personalului didactic 
din învățămintul profesional și tehnic 
al Ministerului învățămîntului. Se-

Anchetă pedagogică 
privind examenul 

de admitere în licee 
și școli profesionale

lecția științifică a elevilor ce urmea
ză liceele de specialitate, școlile pro
fesionale, ucenicia la locul de mun
că, ar preîntîmpina și reduce sub
stanțial asemenea situații nedorite ca 
fluctuația de la un loc de muncă la 
altul, randamentul scăzut în produc
ție, insuficientul interes pentru per
fecționarea pregătirii profesionale, in
satisfacțiile personale — pe care le 
semnalează diferite studii și sondaje 
la o parte a tinerilor care absolvă 
cursurile învățămîntului profesional 
și tehnic. De aceea, cred că la 
concursul de admitere în aceste Școli 
accentul ar trebui să se pună nu atît 
pe examinarea teoretică, ci pe deter
minarea aptitudinilor profesionale, 
care sînt de natură să asigure o mai 
certă adaptare la mediul și cerințele 
profesionale ale meseriei sau specia
lității.

Iată și părerea unui specialist psi
holog, prof. dr. G. C. Bontilă, șeful 
sectorului de cercetare de la aceeași 
instituție. „Desfășurarea eficientă a 
oricărei activități presupune existen
ta unei aptitudini sau a unui com
plex de aptitudini care să corespun
dă solicitărilor activității respective. 
Capacitatea de a deveni eficient în
tr-o anumită muncă și de a găsi în 
ea un interes este vitală pentru să
nătatea ..psihică și mulțumirea celui 
care o execută, are ca efect realizări 
notabile în producție, în folosul so
cietății. După cum, o orientare gre
șită spre o muncă nepotrivită cu ca-' 
pacltatea celui ce trebuie s-o execu
te, poate fi generatoare de turburări 
de adaptare care se răsfrîng negativ 
asupra individului însuși, dar și asu
pra relațiilor sociale, familiale. Rolul 
concursului de admitere ar fi tocmai
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19,20

19,30
20,00
20,15

18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.

18,05 Semnul profesiunii. „Sesiuni 
de toamnă" — Transmisiune 
de la Tehnic Club.

18,45 George Enescu în arta seco
lului XX. Participă : compo
zitorii Doru Popovici și Ște
fan Niculescu și muzicologii 
Vasile Tomescu și Vasile 
Donose.

21,55

22,20

Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri" — emisiune 
pentru cel micii 
Telejurnalul de seara. 
Reflector.
Seară de teatru. Capodopere 
ale dramaturgiei universale : 
„Năpasta" de I. L. Caragiale. 
în distribuție : Emil Botta, 
Irina Răchițeanu-Șlrlanu, 
Toma Dlmltriu, Traian Stă- 
nescu.
Invitata noastră : Bianca Ca- 
valllni (Suedia).
Prim-plan : Horla Lovinescu. 
Emisiune de Manase Radnev.

22,50 Telejurnalul de noante. 
23,00 închiderea emisiunii.
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acela de a semnala existența acestor 
aptitudini la candidați urmind ca, mai 
departe, studiul și activitatea prac
tică din școala profesională sau teh
nică să le cultive, să le transpună in 
pregătirea profesională a tinerilor". 

In această direcție, colectivele de 
cercetare ale CEPEIT au efectuat o 
serie da studii și cercetări la școlile 
profesionale cu profil comercial (din 
București, Cluj, Constanța) și la 
grupul școlar metalurgic din Galați. 
A fost alcătuită o culegere de teste 
de aptitudini și probe practice, origi
nale sau selectate din literatura mon
dială de specialitate (adaptate la ce
rințele învățămintului), prin interme
diul cărora au fost analizate aptitu
dinile elevilor care au trecut exame
nul de admitere în anul 1969. Com
parația observațiilor probelor de ap
titudini la care au fost supuși elevii, 
cu rezultatele înregistrate la sfirșitul 
primului an de studiu, denotă o co
respondență între rezultatele slabe ex
primate în mediile la instruirea prac
tică și în genetal în situația la în
vățătură și lipsa de aptitudini a unor 
tineri. Dacă la admiterea elevilor 
s-ar fi ținut seama și de rezultatele 
unor asemenea probe, care semnalau 
lipsa aptitudinilor elementare pentru 
meseriile respective, s-ar fi evitat 
cele mai multe din situațiile de cori
gentă ivite 
de studiu.

Evident, 
funcțional, 
admitere în învățămintul de speciali
tate. profesional și tehnic ar putea 
avea loc pe căi diferite. Unii specia
liști propun, bunăoară, înlocuirea ac
tualelor probe tradiționale (lucrare 
scrisă și oral) cu o examinare mai 
complexă, eventual pe baza unui 
chestionar amplu. în care întrebările 
(din domeniul culturii generale, acce
sibile elevilor) să permită concomi
tent relevarea unor aptitudini, a unor 
particularități intelectuale și psihice 
care facilitează sau îngreunează a- 
daptarea la cerințele domeniului teh
nic și a'e meseriei în care urmează a 
fi Dregătiți elevii. Totodată, unii spe
cialiști consideră necesară diferen
țierea disciplinelor de examen prin 
introducerea u.no>- probe practice a- 
decvate cu specificul unor categorii 
de meserii sau chiar al fiecărei me
serii în parte.

Bineînțeles, asemenea opinii se cer 
analizate atent, cu întregul lor cor
tegiu de imnlicații. Pentru că tre
buie să ne gînd’m serios la modali
tățile care să asigure desimea cores
punzătoare a „sitei" concursului de 
admitere în școala profesională sau 
liceul de specialitate, îmbinînd exi
gențele la examinare cu stab’l’rea 
exactă a aptitudinilor candidaților. 
Dună părerea multor specialiști, de- 

” terminarea antitudinilor tinerilor tre
buie făcută încă de pe băncile școli
lor generale. In această ondine de 

f i&ei. prof. ing. Maria Andrieș. direc
toarea Liceului industrial nentru in
dustria ușoară din Iași, snunea : „Mi 
s-ar nărea firesc ca determinarea 
științifică a aptitudinilor elevilor să 
devină o preocupare de amnloare si 
constantă în școala generală care-si 
trimite cea mai mare narte a absol- 
ve>ntilo>- în învăț*mmtul prefosional si 
de specialitate. Pentru că. de mnU-> 
dri. tinerii . îsi aleg profesia, drumul 
în viață dună tot felul de criterii su
biective (numărul mai mare de locuri 
și respectiv speranța că examenul 
va fj mai „ușor" la o școală sau alta, 
îndemnul și „ambițiile" părinților, in
fluența colegilor etc., etc.) în Ioc să 
aibă la bază argumentul real și fi
resc ; aptitudinile, capacitatea pro
prie". Asemenea criterii subiective 
nu sînt de ignorat — adăugăm noi — 
și nu o dată vor influența asupra op
țiunilor profesionale ale tinerilor. 
Dar dacă le vom contrapune, științi
fic argumentat,, criterii obiective, 
puterea lor de influențare se va di
minua.

pe parcursul primului an

accentuarea caracterului 
eficient al concursului de
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• Sunetul muzicii : PATRIA
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Intîlnlrea : REPUBLICA — 
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRADI
NA PARCUL HERĂSTRĂU — 20.
• Mayerling (ambele serii) 
CEAFARUL — 9; 12,30; 16; 
BUCUREȘTI — 9; 12,15; 16; 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 
GRADINA DOINA — 20,30, 
DERN — 8,30; 11,30; 14,30;
20.30. ARENELE ROMANE — 20.
• Liniște și strigăt : — 9,45; Săr
manii flăcăi — 12; 14; Așa am 
venit — 16,15; 18,15; 20,15: CA
PITOL.
• Mari succese de odinioară :
GRADINA CAPITOL — 19.30;
21.30.
• Ambuscada : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• întoarcerea fie--.torulul Mabuse:
FESTIVAL — 9,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Monștrii : CENTRAL — 8,30: 
10.45; 13.15; 15,45; 18,15; 20.45, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
0 Jandarmul se însoară : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30. MIO
RIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Lanterna cu amintiri : TIM
PURI NOI — 9,30—20.30 în con
tinuare.
• Cavalerul Pardaillan ; îndrăz
nețul Pardaillan : CINEMATECA 
(sala Union) : 9; 12,30; 16; 19,30.
a Argoman superdlabollcul : LU
MINA — 9.30—16,30 în continua
re, COTROCENI — 15.30; 18; 20.15. 
MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină
- 20.
0 Satul plutitor: LUMINA — 
18,30; 20,45.
o Profesorul infernului : GRI- 
VITA — 16; 18,15; 20,30, POPULAR
— 15,30; 18.
a Această femeie : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15.30; 17,45;
20, VOLGA — 16,30; 18,30; 20,30, 
POPULAR — 20.15.
A Asul de pică : BUZEȘTI — 
15,30: 18. .
0 Străinii : GRADINA BUZEȘTI
— 20,15.
A Pan Wolodyjowskl (ambele se
rii) : DACIA — 8,45—20,30 în con
tinuare.
a Tiffany 
CEGI — ' 
nă — 20, 
13,30; 16: 
a Iubiri
15.30.

«;

LU- 
19,45,
19.30,
19.30. 
MO- 

17,30;

7 memorandum t BU- 
10; 15.30: 17,45, la grărti- 

AURORA — 9; 11.15;
18.15, la grădină — 20,15. 
tăcute : UNIREA —

« Așteaptă pînă se întunecă : 
tTNTRF,A — 18. la grădină — 20.15. 
0 Frații Saroyan : LIRA — 15,30.
4 Comisarul X și „Panterele al
bastre" : LIRA — 18, la grădină
— ?o.
a o-a hotărîtoare : DRUMUL 
SI8TT — 15.30.
« Freddy si ctntecul preriei : 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.

I ț

Florica DINULESCU

reu-
dată

Sălile Dalles 
nesc de această 
o triplă manifestare — 
expoziția trijudețeană 
menită a prezenta re
zultatele căutărilor ar
tistice ale membrilor 
filialelor Uniunii ar
tiștilor plastici din Ti
mișoara, Ploiești și Tg. 
Mureș.

Se realizează astfel 
o confruntare cît se 
poate de necesară a 
unor valori uneori 
prea puțin cunoscute 
publicului. Și, poate 
că unul din principa
lele merite ale expozi
ției de la Dalles este 
tocmai acela de a con
firma încă o dată îm
plinirea unor persona
lități anunțate mai de 
mult, al căror glas 
sună distinct în arta 
noastră contemporană, 
și de a le prevesti pe 
altele, făgăduind rea
lizări cu adevărat 
grăitoare. In aceste 
condiții, confruntarea 
unor lucrări care au 
inclus, fie și involun
tar, ceea ce artistul 
gindește, simte, vi
sează ca personalitate 
reprezentativă pentru 
lumea lui, devine un 
fenomen dinamic, 
mulativ.

Se pot surprinde, 
desigur, de-a lungul 
simezelor expoziției, 
atît date, intuiții ale 
unui valoros fond na
țional, cît și asimilări 
nu întotdeauna con
cludente din exploră
rile altor meridiane. 
Există similitudini de 
structură adincă dato
rate unor constante 
stilistioe ale mediului 
specific dezvoltării 
fiecărei filiale, tot așa 
cum este lesne desci
frabilă o anumită ten
dință de sincronizare 
cu caracterele comune 
întregii arte contem
porane românești.

Dar dincolo de
pectul tradiție sau 
modernitate, există un 
timbru precis, carac-

e-

as-

tere definitorii care 
individualizează crea
ția artiștilor din fieca
re filială prezentată 
acum. Căci, de fapt 
este vorba da prezen
tarea separată, parale
lă, a trei expoziții. 
De-a lungul sălilor 
Dalles, la parter sau 
etaj, descoperi parcă, 
la o privire atentă, 
urmele unei biografii 
spirituale cu note spe
cifice, particularizante. 
Este o biografie la 
conturarea căreia au 
participat anii de tra
diții comune între ori
zonturi geografice ime
diat cunoscute, noțiu
nea clară a unui spa
țiu de muncă și crea
ție determinat.

Căutări fundamenta
te cel mai ades pe o 
serioasă pregătire și o 
profundă conștiință 
profesională, căutări 
care tind în cea mai 
mare măsură să nu se 
limiteze la sfera lim
bajului pictural, stră
dania de a descoperi 
noi soluții și procedee 
tehnice par a caracte
riza creația artiștilor 
timișoreni. Sînt expe
rimente mereu reîn
noite, menite a îm
bogăți, a aprofunda, a 
ridica pe o treaptă su
perioară propriile cu
ceriri. „Demn de sub
limat este efortul 
continuu al acestor ar
tiști de a ține cumpă
na între tradiție și 
inovație într-o creație 
originală căreia îi sint 
străine excesele și stri
dențele, îmbinînd ri
goarea logică cu liris
mul profund, tensiu
nea dramatică cu me
ditația calmă, con
strucția lucidă cu fio
rul sensibilității" — se 
afirmă în orefața ca
talogului. Si, într-ade- 
văr, cromatica delica
tă, gustul pentru sub
tilitatea relațiilor, pen
tru finețea raoorturi- 
lor, a proporțiilor unor 
lucrări ca cele semna-

te de Cipriân Radovan 
care realizează rafi
nate efecte de materie, 
de Ion Șulea-Gorj, 
Doina Almășan Popa, 
Virginia Baroiu, Eu
genia Dumitrașcu — 
ates.tă prezența unui 
lirism pictural, a unor 
sensibilități de 
factură poetică, 
ditatea, gîndirea 
naii?ată par 
esențiale, 
scop, în cazul lucrări
lor realizate de grupul 
de artiști format din 
Ștefan Bertalan, Lu-

certă 
Luci- 
rațio- 
a fi > 

cauză și

tre care există o mul
titudine de trepte in
termediare reprezen
tate prin lucrările lui 
Gabriel Popa, care des
coperă prin interme
diul culorii calde, ar
monioase — în cadrul 
unei inedite formule 
de prezentare — valori 
certe sensibilității mo
derne, în lucrările lui 
Adalbert Luca sau 
Leon Vreme, intere
sați în obținerea unor 
efecte de materie care 
să mărească forța de 
sugestie a pînzei, în

. -. ■ ■■ nriy j ■ ■* w
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La prima vedere roma
nul lui Bujor Nedelcovici 
pare dificil de povestit. Dar 
sub suprastructura poem3- 
tică se ascunde un schelet 
epit' rezumabil ca oricare 
altul. Ultimii, ca orice 
roman de bună condiție, de
monstrează o idee cu aju
torul cîtorva experiențe 
umane. Este primul cîștig 
calitativ, și cel mai impor
tant al cărții, de a pleca de 
la o idee care să organi
zeze întreaga materie epi
că. Bujor 
reprezintă In acest 
cazul romancierului 
nat de întîmplărl pe 
le povestește 
gul ineditului și pitores
cului lor, cl 
care domină 
știind să-l utilizeze 
form demonstrației 
artistice. Sub arborescența 
lirică a narațiunii sale pu
tem căuta cheia semnifica
țiilor. : fiecare om are o 
încărcătură afectivă care-i 
Influențează decisiv acțiu
nile.

Bujor Nedelcovici ne 
propune confruntarea Intre 
două personaje ultime : a- 
ristocrata doamnă Rujinski 
și poștașul Petran. Calita
tea lor de a fi ul
timii este însă mult mai 
complexă decît ne-o ara
tă explicația de pînă 
aici. Ei nu sînt ultimii pen
tru că reprezintă o etapă 
ci șl pentru că înseamnă, 
în unul din cazuri, și un 
sfîrșit. Numitorul lor co
mun este dezrădăcinarea 
și declasarea : d-na Ru
jinski supraviețuiește ana
cronic mediului și clasei ei 
in mijlocul unor existente 
care n-au nici un punct de 
contact cu fosta ei exis
tență. Ea este o „fostă", în 
cel mai exact înțeles al cu- 
vîntului, și este într-adevăr 
un ultim exemplar al cla
sei ei. Poștașul Petran e 
un om care, părăsind sa
tul. s-a stabilit la oraș 
unde își schimbă ocupația, 
fără a se putea adanta 
complet noii existențe. Nici 
d-na Ruiinski, nici poștașul 
Petran nu se pot aclima
tiza cu ușurință în noul pei
saj. în înfruntarea dintre ei. 
deoparte va sta o ființă 
subtilă si îndrăzneață în 
momentele limită, de cea
laltă un om precaut, neîn
crezător și tenace, denrins a 
rezolva cele mai comnlicate 
lucruri fără aîutornl alt
cuiva. Fosta actriță, d-na

Nedelcovici nu 
roman 
fasci- 

care 
doar de dra-

un prozator 
faptul brut 

con- 
sala

Premiere cinematografice

INTÎLNIREA
e
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Rujinski, va căuta să sa
crifice pe Petran pentru o 
vină care planează asupra 
amîndurora, moartea soțu
lui ei. învingător, dar 
Învingător fără trofeu, un 
învingător moral, va fi Pe
tran, deoarece din cauza 
plusului de suspiciune nu 
va fi in stare să-și de
monstreze victoria. în mo- 
mentele-cheie el rămîne 
prizonierul acelei experien
țe moștenite, prudente, bă
nuitoare, care-i 
comportamentul, 
d-na Rujinski

dictează 
Desigur, 

este un

care ne ajută să facem a- 
propierea. Ținta autorului 
era de a ne face să înțe
legem subtila legătură din
tre om și mediul său, din
tre om și clasa sa, dificul
tatea depășirii unor prede
terminări. D-na Rujinski 
nu vrea să renunțe la ideea 
superiorității clanului său 
— de mult dispărut de pe 
scena socială — și se sinu
cide. Petran iese singur din 
scenă.

Toată Istoria acestei 
confruntări a lui Petran cu 
d-na Rujinski este desfă-

Bujor NEDELCOVICI:

ULTIMII11
personaj interesant in 
man și pare a deține 
rol important dacă 
chiar primul. Cartea 
fost însă scrisă pentru 
ta actriță, poposită în : 
bizar într-un cartier prăfuit 
al unui oraș de provincie. 
Ea este dedicată de la în
ceput și pînă la sfîrșit 
unui singur personaj : fos
tului pădurar Petran. în
treg romanul este un elo
giu adus unui ins cinstit, 
rupt — din motive nemăr
turisite în carte — de me
diul natal, fără capacitatea 
adaptării la noua situație, 
victimă a unor determi
nări particulare. Bujor Ne- 
delcovici descrie, desigur, un 
expresiv caz limită. Deși 
mediul e cel orășenesc, ro
manul nu e dedicat vieții 
citadine decît ca ricoșeu al 
existenței însinguratului și 
straniului poștaș pe care 
autorul l-a vrut memora
bil ; în intenția prozatoru
lui el trebuia să fie, pro
babil. o altă ediție a lui 
Mink din Yoknapatawpha 
lui Faulkner, și el păstrea
ză, intr-adevăr, citeva linii

:•
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O coproducție franco-italianâ. Regia : Jean 
Delannoy. Cu : Annie Girardot, Andrea Parisy, 
Odile Versois, Jean-Claude Pascal.

nicismului" 
Multe din 
prezentate acum țin 
mai mult de vizualita- 
te și sensibilitate și nu 
de spiritualitate. Sînt 
construcții geometrice 
și ritmuri decorative 
și, de aici, ca o conse
cință firească, comoda 
soluție de a Ie intitula 
adesea doar „compozi
ții", simplificînd voit 
semnificația complexă 
a termenului.

Sculptura reprezen
tată de lucrările lui 
Petru Jecza și Victor

exagerat, 
lucrările

Mi- 
Era- 
Hil-

fun-

lucrările lui Ion 
hăiescu, Xenia 
clide-Vreme sau 
degard Fackner.

O solidaritate
ciară cu frumusețile 
peisajului, capacitatea 
surprinderii miracolu
lui vieții par a carac
teriza lucrările artiști
lor ploieșteni. Este o 
artă de un dinamism 
interior domolit, al că
rei farmec stă de cele 
mai multe ori în ros
tirea simplă a lucru
rilor, în filtrarea dis
cretă a emoției. Este

duc imagini ale unei 
arte de „plein air", de 
viziune realistă. Este 
vorba de o peisagisti
că luminoasă cu ac
cente de postimpresio- 
nism.

Detașîndu-se de ma
niera tradițională de 
tratare a subiectului, 
rămînînd in limitele 
figurativului, lucrările 
lui Petru Popovici 
mărturisesc capacita
tea artistului de a e- 
voca o realitate com
plexă, de a închega o 
ambianță muzicală. O

SALA DALLES

Lucrări ale artiștilor din trei județe
9

. ro- 
un 
nu 

n-a 
fos- 
mod

șurată cu meandre compli
cate de autor, 
delcovici este 
care încearcă să ne con
vingă că realul este mai 
puțin plat, mai puțin banal 
și că totul este să știi cum 
să-l privești, să găsești un
ghiul cel mai favorabil 
dezlegării lui. Narațiunea 
sa se distinge tocmai prin 
succesiunea de unghiuri fa
vorabile înțelegerii temei 
sale. Tentativa e de a re
constitui acel flux care in
tegrează toate detaliile 
existenței, care ne ajută 
să nu mai receptăm o în- 
tîmplare, doar pe una din 
fațetele ei, ci în dependența 
de un plan mai înalt. De 
obicei, o moarte sau o crimă 
într-un cartier mărginaș 
sînt explicate prin motive 
imediate. Scriitorul pro
cedează în cazul nostru la 
lungi anchete morale, so
ciale, istorice desfășurate 
cu plasticitate și lirism.' 
Unor fapte care ar fi 
putut să rămînă la stric
tul interes al senzaționalu
lui li se adaugă densitatea 
de înțelesuri pe care o au 
faptele aflate într-o re-

Bujor Ne- 
un scriitor

țea dilematică mai pro
fundă. '

Toate aceste calități nu 
ne împiedică să constatăm 
că pe alocuri romanul dă 
sentimentul de ceva deja 
văzut. Scenele cu tineri 
blazați, pierzîndu-și vremea 
prin baruri, cu fete inde
pendente și nostalgice, cu 
adolescenți inadaptabili, cu 
trompetiști și auditori me
lancolici, intîlnite și în pro
zele celei mai proaspete 
promoții de prozatori, revin 
și la Bujor Nedelcovici. Ele 
sint în majoritatea cazuri
lor un ecou — cînd nu o 
imitație stîngace — a lite
raturii lui Saroyan sau Sal- 
linger. Tehnica este prelua
tă, cu eroi cu tot, și planta
tă în niște realități cu care 
cel mai adesea nu se pun 
de acord. Bujor Nedelco
vici reușește în mai mare 
măsură asimilarea unui a- 
semenea model exterior în 
cazul poștașului Petran, dar 
uneori n-o realizează cu 
aceeași șansă în cazul me
diului acesta straniu si bi
zar cu un pictor refugiat 
într-o mansardă, cu un 
trompetist care refuză tot 
ceea ce nu ține de trompeta 
sa etc. Aglomerarea de ca
zuri și de trăsături psiholo
gice de excepție, fără o 
justificare solidă, minează 
cîtimea de realism necesar 
a cărții. De altfel, aici se 
află și minusurile acestui 
talent remarcabil observate 
cu promptitudine de criti
că : un accent prea mare ne 
latura lirică în dauna ob
servației sociale mai adîncl, 
impusă de chiar problema 
romanului. Prin romanul 
lui B. Nedelcovici proza de 
cea mai recentă formație 
marchează un plus de soli
ditate artistică, dar litera
tura lui poate fi pîndită de 
aceleași primeîdii care au 
subminat autori ce au debu
tat zgomotos pe tema» st 
motive asemănătoare. - a 
de perspectivă a orizontului 
social, reluarea acelorași 
motive, cu rezonanțe vizi
bil livrești, insistența lirică 
sînt defecte deja semna
late.

împlinirile sint posibile 
printr-o abordare mai pru
dentă a sugestiilor 
modele literare care, 
se 
ză 
ca

unor 
cum 

vede, nu se armonizea- 
în cadrul și problemati- 
noastră socială.

Mihai UNGHEANU

Congresul internațional
AMPERE

$

(Urmare din pag. I)

paralele, 23 de probleme principale 
din domeniul rezonanțelor magnetice 
și fenomenelor asociate. Problemele 
la care ne referim acoperă un spec
tru larg de cercetări și, aplicații, din 
multe ramuri ale științelor; Ne în
găduim să enumerăm doar cîteva : 
cristale iradiate ; radicali liberi ; pro
prietățile feroelectricilor ; sisteme or
donate magnetic ; rezonanța de spin 
a electronilor de conducție din me
tale ; magnetooptica ; rezonanța mag
netică nucleară în chimie-fizică ; 
mișcarea moleculară ; studiul cova- 
lenței în cristale ; metode și instru
mente ; rezonanța nucleară și struc
tura materialelor și altele. Pe aseme
nea subiecte se vor ține conferințe de 
sinteză și 250 de comunicări origi
nale.

Avem bucuria să constatăm că

■ s ■ a

cian Codreanu, Con
stantin Flondor-Străin, 
Ion Gaița, Elisei Rusu 
și Doru Tulcan. Pro
iectul de construcție 
spațială pentru Casa 
de cultură a studenți
lor din Timișoara sau 
proiectele pentru or
ganizarea / mediului 
ambiant realizate de 
ei și ale căror foto
grafii sînt prezente in 
actuala expoziție în
corporează o realitate, 
o revenire la realita
tea construită de om. 
la obiectul care con-: 
cretizează efortul său 
de gîndire. Sînt ima- 
gini-obiect, dotate cu o 
structură autonomă, 
prezențe reale, con
crete, produse ale gîn- 
dirii.

Am enunțat de fapt 
doi poli, două extre
me ce pot fi sur
prinse în arta plasti- 
cieniior timișoreni. 
Sînt două tendințe în-

Cronica plastică

riguroasa construcție 
a planurilor, de o rit
mică tectonică din lu
crările lui Gabriel Ka- 
zinezi sau țn căutările 
mereu reînnoite aie 
lui Romul Nuțiu. Plas- 
ticienii timișoreni au 
apelat la descoperiri 
recente în domeniul 
expresiei artistice in 
încercarea de a nu 
pierde nimic valoros, 
nimic din ceea ce ar 
putea constitui o ade
vărată inovație. Dar 
concentrarea. uneori, 
excesivă, asupra pro
cesului tehnic al rea
lizării duce la obține
rea unor lucrări care 
rămîn în afara unei 
percepții propriu-zis 
estetice din pricina 
lipsei de fior, a „teh-

Gaga se relevă în ca
zul primului printr-o 
patetică impresie de 
vitalitate a formelor, 
mărturisind preocupa
rea pentru ritm, pen
tru echilibru — și prin 
concentrate aluzii fol
clorice, la cel de-al 
doilea.

Grafica, fără a fi bo
gat reprezentată, con
stituie totuși un capi
tol aparte. Se remar
că de la început lu
crările lui Vasile Pin- 
tea printr-o conti
nuă adecvare, modula
re a mijloacelor de 
expresie la subiectul și 
conținutul Ia care 
se referă. Compoziții 
simple, expresive, cu 
vibrații adeseori pic
turale am reintîlnit în

o artă care caută mai 
puțin ineditul, nepre
văzutul, care nu ține 
cu orice preț să fie 
nouă, și, încrezătoare 
în forța emoțională a 
peisajului sau a fap
telor și aspectelor co
tidiene, le aduce sub 
ochii privitorului. Este 
parcă un îndemn spre 
lauda simplelor fapte, 
insinuate doar, senin, 
evocator. Atmosfera 
generală e de echilibru, 
favorizînd contempla
ția. Faptul e înlesnit 
de stăpînirea meșteșu
gului pictural în lucră
rile lui Ion Hoeflich. 
realizate
tradiție postimpresio- 
nistă. Alături de el. 
Margareta Barteș sau 
Nicolae Vasilescu a-

într-o bună

excelentă stăpînire a 
tehnicii, calitatea a- 
cesteia, conferă unitate 
lucrărilor semnate de 
Ion Lăzeanu care 
aduc un climat emo
țional de mare finețe, 
în imaginile cu mo
numentale figuri de 
țărani, aocentuind asu
pra ritmurilor 
lor semnate de 
Rugină, sau în 
nea gravă, 
a lui Ovidiu Paștina. 
O remarcabilă pre
zență în cadrul aces
tei expoziții sînt tapi
seriile Lilianei Lăzea- 
nu-Anastasescu. Un 
deosebit simț al plasti
cității firului de lină 
modulat în compoziții 
care îmbină luciditatea 
cu sensibilitatea, ten
sionările și ritmările 
cromatice sugestive ale 
acestor compoziții le 
conferă valoare și stil.

Cea de-a treia 
poziție prezentată

forme- 
Sergiu 
viziu- 
asprâ

ex- 
în

sălile Dalles este o
primă confruntare a
artiștilor din Tg. Mu
reș cu publicul bucu- 
reștean, confruntare 
care demonstrează o 
admirabilă consecven
ță față de manifestă
rile anterioare. In 
rea ei majoritate, uu 
plasticienilor din Tg. 
Mureș ne apare 
mată de un puternic 
filon expresionist. O 
imaginație grava, vizi
bilă în modul intens, 
puternic de a trata 
motivele transpare din 
lucrările lui Zolcsak 
Sandor. O lume nu 
lipsită de un aer fa
bulos, folcloric, o lume 
de ritualuri este sur
prinsă în lucrările lui 
Ambrus Imre. Uneori, 
metaforele severe ale 
lucrărilor lui Balacz 
Imre au o vibrație ine
fabilă, alteori retoris
mul nu lasă nici o 
speranță. Fondul ul
tim al acestor lucrări 
pare a fi însă un acut 
sentiment al existenței, 
de o excepțională gra
vitate. Dincolo insă de 
variate caractere sti
listice care diferenția
ză creația artiștilor din 
Tg. Mureș, prezența 
peisajului specific zo
nei respective, a fol
clorului la fel de ca
racteristic străbate 
constant cele mai bune 
lucrări ale plasticieni
lor. fie că este vorba 
de surprinderea unor 
aspecte ale vieții coti
diene, ca în lucrarea 
„După muncă" de Vic
tor Datu, de imaginea 
tîrgului sătesc sau a 
unor tipologii caracte
ristice transpuse de 
Piskolti Gabor în lu
crările sale, de sur
prinderea unor mo
mente ale peisajului, 
cu mijloace tradiționa
le, de Barabaș Istvan.

O sensibilitate a sti
lizării. împletită cu o 
anumită rigoare com
pozițională, am re
marcat în lucrările 
semnate de Nagy Pal

ma- 
arta

ani-

sau Porzsolt Borbala. 
Apropierea de folclor 
prin evocarea, cu mij
loacele unui narati- 
vism modern, a obice
iurilor populare este 
realizată de lucrările 
Evei Barabaș.

Amploarea manifes
tării de față ne-a obli
gat la o sumară tre
cere în revistă, mai 
mult la semnalarea u- 
nui fenomen artistic 
deosebit — prilej de a 
exprima în modalități 
specifice sentimente și 
idei care ne aparțin 
nouă, caracteristice so
cietății noastre.

Credem totuși, pri
vind in ansamblul ei 
expoziția de față, că 
ar fi necesară o mai 
atentă aplecare a ar
tiștilor asupra unor 
fenomene caracteristi
ce procesului de trans
formări de infinită 
complexitate pe care 
l-a suferit lumea noas
tră. Lipsesc încă din 
actuala expoziție acele 
imagini care să nare
ze, să evoce, să sim
bolizeze — fapte, gin- 
duri, aspirații. Ar fi 
de dorit, ar fi de real 
folos pentru dezvolta
rea viitoare a acestor 
centre, pentru împli
nirea artistică a auto
rilor ca ei să surprin
dă și să fixeze, cu mai 
multă sensibilitate, 
mai stăruitor, nease
muitele transformări 
ale peisajului, figura 
omului care a înfăp
tuit toate aceste trans
formări, în compoziții 
ample care să recom
pună, prin intermediul 
unei exprimări adec
vate, o lume de muncă 
și idealuri. Nu ne în
doim că viitoarele ma
nifestări vor împlini 
această cerință, vor a- 
dpee lucrările cu ade
vărat semnificative — 
pentru propria lor e- 
voluție, pentru epoca 
noastră — pe care le 
așteptăm.

Marina PREUTU

școala românească de fizică are • 
prezență deosebit de activă la acest 
congres, urmînd să comunice un ițu- 
măr însemnat de lucrări științifice pe 
o arie largă de teme. Sint insă bif- 
zen'te nu numai, laboratoare de fiz“ă 
din țara noastră, ci șt cele de «bu.ae, 
biologie sau de tehnică.

Faptul că al XVI-lea Congres de 
fizică AMPERE se ține în București 
are o dublă semnificație. Mai întîi, 
este o recunoaștere a contribuției tot 
mai însemnate pe care fizica româ
nească o aduce la patrimoniul știin
ței în lume, ca urmare a condițiilor 
deosebit de favorabile și a sprijinu
lui permanent pe care partidul și gu- 

, vernul nostru, statul socialist român, 
le acordă cercetării în general și fi
zicii atomice și nucleare, îndeosebi. 
Pe de altă parte, Capitala țării noas
tre — cunoscută ân toată lumea pen
tru ospitalitatea sa — va întruni la 
acest congres un însemnat număr de 
personalități științifice din 30 de state, 
sute de specialiști din domeniul re
zonanțelor magnetice și fenomenelor 
asociate, care își vor dezbate rezulta
tele cercetărilor lor, își vor confrunta 
opiniile și vor analiza perspective. în 
acest cadru, contactul dintre fizicie
nii noștri cu reprezentanți de frunte 
ai cercetării de fizică din laboratoa
rele de peste hotare va permite sta
bilirea unor noi cooperări interna
ționale și, totodată, un valoros 
schjmb de informații științifice.

Prezenta la Congresul al XVI-lea 
AMPERE a numeroase personalități 
științifice de renume mondial, cum 
sînt prof. A. Kastler, laureat al pre
miului Nobel — unul din membrii 
fondatori ai Asociației AMPERE, dr. 
S. Eklund, directorul general al A- 
genției Internaționale pentru Energia 
Atomică — Viena, prof. R. Frey- 
mann, președintele Asociației AM
PERE, acad. A. Kitaigorodski și prof. 
Altschuler din U.R.S.S., prof. E. 
Rudberg, președintele Societății Eu
ropene de Fizică, și mulți alții, ală
turi de sute de cercetători tineri, ne 
îndreptățește să apreciem că această 
reuniune de prestigiu va fi un mo
ment important în activitatea con
sacrată dezvoltării fizicii contempo
rane.

Expoziția de aparatură științifică și 
de aplicații nucleare, organizată cu 
ocazia Congresului al XVI-lea 
AMPERE, la care participă Institutul 
de fizică atomică, alături de firme 
reputate cum ar fi Bruker (R.F.G.), 
Tesla (Cehoslovacia), Thomson — 
Houston (Franța), Varian (S.U.A.), 
Jeol (Japonia), va- oferi participanți- 
lor posibilitatea de a cunoaște insta
lații moderne, destinate cercetării în 
domeniul rezonanțelor magnetice și al 
fenomenelor asociate.

în calitate de gazde, ne vom stră
dui ca participanților la cel de-al 
XVI-lea Congres internațional de 
fizică AMPERE, să le oferim cele 
mai bune condiții de lucru și apoi 
posibilitatea de a cunoaște cîte ceva 
din frumusețile patriei noastre, din 
înfăptuirile harnicului popor român.

I
teatre

O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Senatul 
Lunii — 20.
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Întîlnire la C.C. al P.C.R

de istoria medicinii
Luni dimineața au început, în 

Sala mică a Palatului Republicii, 
lucrările 
Congres 
medicinii, 
societăților de științe medicale din 
România, sub auspiciile Societății 
internaționale de istoria medicinii. 
La această importantă manifestare 
științifică iau parte numeroși de
legați din aproape 40 de țări ale 
lumii, personalități proeminente 
ale istoriei medicinii internaționa
le, valoroși oameni de știință din 
țara noastră.

In cuvîntul de deschidere rostit 
la ședința festivă, prof. dr. docent 
Valerian Bologa, vicepreședinte al 
Societății internaționale de istoria 
medicinii, președintele Comitetului 
de organizare a congresului, după 
ce a făcut o sumară trecere în re
vistă a dezvoltării studiului istoriei 
medicinii și a învățămîntului de 
specialitate, a relevat înalta apre
ciere de care se bucură în țara 
noastră activitatea 
acest domeniu,

Cu viu interes si 
tisfacție, exprimate 
aplauze, a primit întreaga asisten
ță MESAJUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT AL RE- 
PUBLICIII SOCIALISTE ROMA
NIA, NICOLAE CEAUȘESCU, a- 
dresat participanților la cel de-al 
XXII-lea Congres internațional de 
istoria medicinii. Mesajul (pe care 
îl publicăm în pagina I a ziaru
lui) a fost citit de ministrul sănă
tății, dr. Dan Enăchescu.

In continuare, acad. Aurel Moga, 
.cademiei de Științe 
tind pe congresiști, 
ă istoriografia medi- 
;că se numără printre 
ale medicinii care au 

iuriu răsunet și recu-

celui de-al XXII-lea 
internațional de istoria 
organizat de Uniunea

desfășurată în

profundă sa- 
prin puternice

noaștere mondială și care au dat 
personalități internaționale de 
prim rang.

Congresul a fost, de asemenea, 
salutat de prof. dr. Roman Moldo
van, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, prof. 
Ioan Borca, vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, și prof. dr. Valerian Po
pescu, președintele Uniunii socie
tăților de științe medicale.

în numele congresiștilor, prof. 
Maurice Bariety, președintele So
cietății internaționale de istoria 
medicinii, a mulțumit pentru căl
durosul mesaj adresat congresului 
de președintele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și satisfacția pentru primirea 
deosebită rezervată congresiștilor 
— în spiritul tradiționalei ospitali
tăți românești — și condițiile ex
celente create desfășurării lucrări
lor.

A avut loc apoi înmînarea Pre
miului „Esculap de aur“, în semn 
de înaltă prețuire a activității știin
țifice în acest domeniu, prof. Erna 
Lesky, 
Viena.

Prof, 
ședințe
raportul „50 de ani de 
Congres internațional 
medicinii".

Timp de cinci zile, la 
și Constanța, participanții vor dez
bate pe secții probleme privind 
istoria deontologiei medicale, va
loarea științifică a folclorului me
dical, relații medicale între Româ
nia și alte țări, medicina provin
cială în Imperiul Roman și altele.

Luni la amiază, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul Umberto 
Barulli, membru al Biroului Poli
tic al P.C. din Republica San Ma
rino, care își petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-ad-

junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri și informații asu
pra unor probleme ale activității 
celor două partide și s-a subliniat 
dorința reciprocă de a dezvolta pe 
mai departe relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din San Marino.

întîlnirea s-a desfășurat într-un 
spirit de prietenie tovărășească.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Janos Fazekas, a primit 
luni la amiază pe președintele 
Consiliului Național pentru Tu
rism din Mexic, Miguel Aleman 
Valdes, împreună cu ambasadorul 
Mexicului în Danemarca, Leo- 
bardo Reynoso, care fac o vizită 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Alexandru Sobaru, președin
tele Oficiului Național de Tu
rism.

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala, plecînd spre patrie, Miguel 
Aleman Valdes, președintele Consi
liului Național pentru Turism din 
Mexic, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația 
Oficiului Național 
Alexandru Sobaru.

In timpul vizitei, 
avut convorbiri cu 
O.N.T. privind dezvoltarea relații
lor turistice dintre

președintelui 
de Turism,

oaspetele a 
conducerea

cele două țări.
(Agerpres)

de la Universitatea din

Fr. A. Sondervorst. vicepre- 
al societății, a prezentat 

la primul 
de istoria

București

(Agerpres)

GENERAL Al AGENȚIEI INTERNAȚIONALE
PENTRU ENERGIA ATOMICĂ

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală dr. Sigvard Eklund, directo
rul general al Agenției internațio
nale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.), care, la invitația Comi
tetului de stat pentru energia nu
cleară, va face o vizită în țara 
noastră. m ft

acest prilej, oaspetele, va paț- 
î Ia lucrările țetyj <je-al 
-lea Congres internațional de 
î AMPERE, va vizita unități 

. ercetare științifică și va avea

convorbiri cu conducerea Comite
tului de stat pentru energia nu
cleară.

Pe aeroportul București-Otapeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de prof. 
Ion Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, 
acad. Horia Hulubei, ministru con
silier la Consiliul de Stat, funcțio
nari superiori d|n Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de știință.

(Agerpres)

Democrat din Finlanda
Delegația Partidului Social De

mocrat din Finlanda, condusă de 
Kalevi Sorsa, secretar general al 
partidului, aflată în țara noastră 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a fă
cut luni după-amiază o vizită la 
Marea Adunare Națională, unde a 
avut o întrevedere cu tovarășul 
Mihai Daiea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele ■Comisiei de 
politică externă a M.A.N.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, a luat parte tovarășul Ion 
Mărgineanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al M.A.N.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind struc
tura și activitatea parlamentară 
din cele două țări, preocupările 
parlamentarilor români și finlan
dezi pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între popoare.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală dr. Hans Voss, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate German» în Re
publica Socialistă România.

★
Ministrul muncii din Danemarca, 

Lauge Dahlgaard, a făcut luni dimi
neața o vizită la Ministerul Muncii, 
unde a avut o Întrevedere cu minis
trul Petre Lupu.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă oordială, au luat 
parte membri ai conducerii Ministe
rului Muncii, precum și specialiști 
care îl însoțesc pe ministrul danez. 
A fost de față Torben Busck-Nielsen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb reciproc de opinii privind ac
tivitatea și preocupările 
ministere.

în aceeași zi, oaspetele 
zitat cartiere de locuințe 
secial-culturale din Capitală.

★
‘MinWul federal ’ pentru tineret»* 

familie și sănătate din R.F. a Ger
maniei, Kate Strobel, care se află 
într-o vizită în țara noastră, a avut,

celor două

danez a vi- 
și obiective

în cursul dimineții de luni, întreve
deri cu Ion Iliescu, ministrul pentru 
problemele tineretului, Dan Enăches
cu, ministrul sănătății, și Alexandru 
Sobaru, președintele Oficiului Na
țional de Turism.

Au fost de față dr. Claus von Ka- 
meke, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.F. a Germaniei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

, *
Luni a părăsit Capitala dl. W. K. 

Norbert Schmelzer, președintele 
fracțiunii catolice a Parlamentului 
olandez, președintele Comisiei pentru 
politică externă a Parlamentului <>- 
landez, care, la invitația Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a făcut o vizită în țara 
noastră.

în timpul vizitei, oaspetele a avut 
Întrevederi la Marea Adunare Na
țională, la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ministe
rul Afacerilor Exteime și alte insti
tuții și organizații, a vizitat obiecti
ve economice, * sociale ’țffc''C®ffifale 
din orașefe București, Constanța și 
Brașov.

*
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Balcaniada de călărie
de la Craiova

SPORTIVII ROMÂNI PE PRIMELE 
DOUA LOCURI IN PROBA DE 

OBSTACOLE (SENIORI)

CRAIOVA. — Corespondentul „Scin- 
teiî“ transmite : Pe hipodromul din 
Parcul poporului din localitate s-au 
desfășurat duminică și luni primele 
întreceri din cadrul celei de-a treia 
ediții a Balcaniadei de călărie. La în
treceri participă echipe din Bulgaria, 
Iugoslavia, Turcia și România. Se 
vor disputa probe de obstacole (ju
niori și seniori, individual și pe echi
pe), de dresaj și concursul complet de 
călărie. La startul probelor s-au în
scris 66 de sportivi cu 90 de cai.

în primele două zile a avut loc pro
ba de obstacole. Primele locuri la ju
niori au fost ocupate in ordine de 
Spasojevlci Radmilo (Iugoslavia) cu 
calul Mlroc ; Oleg Ivanov (Bulgaria) 
cu calul Filco ; Burtea Marius (Ro
mânia) cu calul Gica. Călăreții noștri 
au avut o foarte bună comportare în 
proba seniorilor. Ei au ocupat prime
le două locuri prin Stoica Aurelian 
cu calul Pikup și Cornel Ilie-, pe calul 
Viteaz. Pe locul trei — Yaran Nu
rettin (Turcia) cu calul Tunce.

în citeva rînduri
UNIVERSIADA DE LA TORINO. - 

în cacuul turneului de polo pe apă, 
echipa României a învins cu scorul 
de 8—6 (1—0. 3—1, 2—-2, 2—3) echipa 
Angliei. La baschet feminin, Cuba a 
întrecut România cu 53—48. La mas
culin, echipa Cehoslovaciei a învins 
cu 62—61 (33—29) echipa României. 
In turneul de tenis, Bartoni (Italia) a 
ciștigat cu 6—2, 4—6, 6—2 în fața lui 
Sântei (România). La dublu mascu
lin, Sântei, Mureșan au Învins cu 
6—3, 3—6, 6—3 pe Hutka, Pisecki 
(Cehoslovacia).

După succesul Ecaterinei Iencic 
(ciștigătoarea medaliei de argint în 
proba individuală de floretă â Uni
versiadei de la Torino), scrimerele 
românce au debutat promițător și în 
concursul pe echipe. învingind cu 
13—3 echipa Austriei și cu 9—6 pe cea 
a Ungariei, echipa studențească a Ro
mâniei s-a calificat. în semifinale.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
CANOTAJ. — Intre 2 și 6 septembrie 
se vor desfășura campionatele mon
diale de canotaj academic (masculin). 
La startul probelor vor fi prezenți 
peste 500 de sportivi, reprezeintînd'32 
de țări. Competițiile vor avea loc in 
Canada, pe lacul Ontario, în apropie
rea portului St. Catharines, la o mică 
distanță de cascada Niagara.

„TROFEUL ADRIATICH", marele 
concurs internațional de lupte greco- 
romane desfășurat la Split Cu parti
ciparea a 10 țări, a prilejuit un fru-

note O nepăsare
mai rece ca gheata

I

mos succes reprezentanților Româ
niei, care au cucerit 3 medalii de aur 
prin : Marin Dumitru 
Ion Baciu (cat. 57 kg) 
dorpataki (cat. 90 kg).

ATLETISM. — La 
(Franța) s-a disputat întîlnirea inter
națională feminină de atletism dintre 
echipele de tineret ale Franței și 
Cehoslovaciei. Atletele franceze au 
obținut victoria cu scorul de 68—67. 
In proba de săritură în înălțime, 
Hubnerova (Cehoslovacia) a realizat 
1,81 m. Duvivier (Franța) a terminat 
învingătoare la 800 m plat cu timpul 
de 2’06'’ 5/10.

FOTBAL. — Echipa Feijenoord 
Rotterdam a obținut o nouă victor e 
în campionatul olandez de fotbal. 
Jucînd la Alkmaar, în compania echi
pei locale AZ-67, fotbaliștii de ,1a 
Feijenoord au terminat învingători 
cu scorul de 4—0, prin punctele mar
cate de Kindvall, Wery și Moulljn 
(2). Alte rezultate : Ajax—Maastricht 
2—0 ; Sparta—Excelsior 5—1 ; F.C. 
Twente—Telstar 1—1 ; Utrecht-Go— 
Ahead 4—1.

(Urinare din pag. I)

(cat. 52 kg), 
și Vasile Fo-

Pulversheim

Tirgul de toamnă

★
Cu prilejul celei de-a 22-a aniver

sări a întemeierii Republicii Popu
lare Democrate Coreene, luni după-a
miază a avut loc, la sediul misiunii 
diplomatice a acestei țări la Bucu
rești, o gală de film organizată de a- 
tașatul de presă al ambasadei, Li Von 
Son.

Au luat 
nisterului 
români 
străine.

După vizionarea filmului documen
tar coreean „Phenian" a avut loc un 
cocteil.

parte reprezentanți ai Mi- 
Afacerilor Externe, ziariști 
și corespondenți ai presei

★
La „Cinematograful tineretului" 

din Arad au început luni „Zilele fil
mului din R.D. Vietnam".

O gală de filme artistice și docu
mentare vietnameze a fost inaugu
rată și la cinematograful „Studio" 
din Timișoara.

★
Delegația Ministerului Comerțului 

și Aprovizionării din R.D. Germană, 
condusă de Herbert Meyer, adjunct 
al ministrului, care, la invitația 
Ministerului Comerțului Interior, a 
făcut o vizită în țara noastră, a ple
cat luni spre patrie.

In timpul vizitei, delegația a avut 
întrevederi cu ministrul Nicolae 
Bozdog și alți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Interior, cu 
care a conferit asupra dezvoltării 
schimburilor directe de mărfuri și 
colaborării tehnico-științifice dintre 
cele două ministere. De asemenea, 
au‘fost vizitate obiective comerciale 
și turistice de 
țul Brașov.

pe litoral și din jude-
(Agerpres)

După două zile petrecute pe me
leagurile dobrogene, printre monu
mente care evocă antichitatea lati
nă, participanții la primul Congres 
al Academiei latine internaționale 
s-au reunit luni în Capitală pentru 
a asculta comunicările : „Evoluția 
limbii latine din Evul mediu pînă 
în epoca noastră" — Richardo 
Avallone (Italia), „Literatura latină 
în Evul mediu" — Francisco Ba
rone (Italia), „Despre studiile lati
ne în Germania din timpul Re
nașterii" — H. Schnur (S.U.A.), 
„Despre umanismul latin in opera 
lui Mihail Eminescu" — C. Po- 
ghirc (România).

In seara aceleiași zile, partici
panții au asistat la un spectacol în 
limba latină susținut în aula Fa
cultății de drept de studenți ai 
Universității din Heidelberg — 
R.F. a Germaniei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 septembrie ; In țară : vremea va 
fi ușor instabilă la începutul interva
lului, cînd cerul va prezenta înnourărl 
mai accentuate șl vor cădea ploi slabe 
locale, mai frecvente în sud-estul ță
rii. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 8 și 18 grade, Izolat mai cobortte, 
iar maximele între 17 șl 27 grade. Th 
București : vremea va fi ușor instabilă 
la începutul intervalului, cînd va ploua 
slab. Apoi, vremea se va ameliora. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra ușor variabilă.

LISTA
DE CIȘTIGURI

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 AUGUST 1970

-u
i ilo
r fc-

O 09 
r*
c cu

re
nt

 
iu

ni
lo

r 
ta

re

Valoarea 
cîștigurilor

N
um

ai
 

cî
ști

gu
r

$ CB
u>

S‘s um
ăr

ul
 

ob
iig

aț
 

ci
ști

gă
h

KG

U
a to

ta
lă

1 57618 32 100 000 100 000
1 32048 32 75 000 75 000
1 77890 18 50 000 50 000
1 33780 06 25 000 25 000
1 41410 18 10 000 10 000
1 33560 20 5 000
1 19893 34 5 000 10 000
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80 834 04 2 000
80 410 08 2 000 320 000
80 431 32 1 000
80 S96 38 1 000
80 156 12 1 000
80 533 38 1000 320 000

800 97 49 800
800 84 29 800
BOO 56 45 800 1 920 000

2887 1 TOTAL: 2 830 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, 
respectiv 1/3 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lei» C.E.C.

DE LA ADAS
deAdministrația Asigurărilor 

Stat anunță că la tragerea de amor
tizare a asigurărilor mixte de viață 
din 31 august 1970 au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere :
Y. B.K. ; K.Y.O. ; L.E.U. ; I.G.E. ;
Z. E.D. ; R.C.P ; X.Y.Z. ; M.X.X.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere, se vor prezenta la 
unitățile ADAS pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

LEIPZIG-1970
Giinther SCHREITER

consilier comercial al Ambasadei R. D. Germane la București

Tîrgul de toamnă Leipzig—1970 se 
desfășoară între 30 august și 6 sep
tembrie sub motto-ul tradițional : 
„Pentru comerț mondial neîngrădit, 
pentru progres tehnic". 6,500 de ex
pozanți din 55 de țări europene și de 
peste pcean prezintă, pe o supra
față de 250 000 metri pătrați, ultimele 
produse, în 28 de ramuri de activitate. 
Au sosit vizitatori din peste 70 
de țări. Astfel, orașul Leipzig se pre
zintă din nou în toamna acestui an ca 
o piață comercială internațională, pa 
un centru al comerțului dintre Răsă
rit și Apus, ca lăcaș al confruntării 
realizărilor tehnico-științifice și al 
schimbului de experiență pe acest 
plan între state.

Cu prilejul tîrgului din primăvara 
arfului 1970, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger
mane, tovarășul Walter Ulbricht, con
stata că aceste manifestări comerciale 
aduc o însemnată contribuție la asi
gurarea păcii și la menținerea coexis
tenței pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite. Ne exprimăm con
vingerea că această prețioasă apre
ciere își va confirma justețea și cu 
prilejul tîrgului de toamnă.

Tirgurile de la Leipzig au contribuit 
în măsură tot mai mare la recu
noașterea Republicii Democrate Ger
mane ca partener cu drepturi egale 
în viața internațională, la recunoaș
terea Republicii Democrate Germane 
pe baza dreptului internațional.

Tîrgul de toamnă Leipzig—1970 
se desfășoară în momentul in care 
în R.D.G. — ca și în alte țări socialis
te — se pregătesc planurile de per
spectivă pentru anii 1971—1975, luîn- 
du-se importante hetăriri in vederea 
dezvoltării continue a acestor țări în 
domeniile social și economic. Prin 
proiectele lor pentru anii 1971—1975, 
țările socialiste inițiază o nouă etapă 
a colaborării lor coordonate, pe bază 
de plan, in vederea 
ficiențe maxime pe 
ințific.

La cea de-a 24-a
Jiului de Ajutor Economic Reciproc 
au fost luate în acest sens importan
te hotărîri în scopul asigurării adin-

realizării unei e- 
plari tehnico-ști-

sesiune a Consi-

V 
î 
î

Ne-am bucurat cu toții, în februa
rie, cu prilejul campionatelor mon
diale de hochei pe gheață (grupa B) 
de la București, de frumusețea pa
tinoarului acoperit din parcul sportiv 
„23 August". Un nou sezon se apro
pie și, normal, această bază sportivă 
trebuie să fie redată activității cu
rente a hocheiștilor și patinatorilor. 
Dar o vizită făcută acum citeva zile 
la patinoarul amintit ne-a pus pur 
și simplu pe ginduri. Izolația acope
rișului s-a degradat intr-atît incit pe 
timp de ploaie apa curge pe drept
unghiul de gheață, pe gradenele tri
bunelor. Din aceeași cauză, ume
zeala a pătruns și la tabloul electro
nic de cronometraj. Tabla volantă 
care face legătura între acoperiș și 
pereții verticali, permanent „agitată" 
de palele de vînt, produce un zgomot 
asurzitor. Izolația fonică din vată 
de sticlă a unor cabine T.V. și radio 
este îmbibată de apă.

Toate aceste stricăciuni s-au În
registrat numai pină acum. Ce se va 
intimpla odată cu venirea ploilor de 
toamnă, este lesne de înțeles. Trebuie 
spus că nimic nu anunță intenția 
constructorului (I.C.M. 2-București) 
de a trece de urgență la reluarea 
lucrărilor de izolație și de finisare

ce-i revin obligatoriu atît pe baza 
contractului inițial, cît și datorită 
faptului că lucrarea în totalitate se 
află încă în termen de garanție.

Pe lingă pagubele materiale, sta
rea în care se află patinoarul impie
tează serios asupra reînceperii acti
vității competiționale. Pentru noul 
sezon — aflăm de la federația de spe
cialitate — sint programate, intre 
alte concursuri de amploare, și cam
pionatele europene de juniori la ho
chei pe gheață. La această oră erau 
prevăzute primele antrenamente, dar, 
din cauzele arătate, instalația frigo
rifică pentru producerea gheții nece
sare nu poate fi pusă în funcțiune.

Ce și cine împiedică, totuși, relua
rea lucrărilor ?
(I.C.M. 2-București) și 
(C.N.E.F.S.) se află '

Constructorul 
beneficiarul 

(C.N.E.F.S.) se află într-un litigiu ; 
primul cere o sumă suplimentară de 
bani, cel de-al doilea refuză catego
ric, negâsindu-i justificare. Disputa 
durează de citeva luni, avînd ca pri
mă urmare starea actuală a patinoa
rului. O soluție se impune de ur
gență pentru a se pune, in sfîrșit, 
punct acestei stări de lucruri gene
ratoare de pagube.

I. D.

na cu un imens policandru 
conic, ale cărui brațe nu 
erau alcătuite din obișnui
tele crengi țepoase și si
metrice, ci din autentici 
ciorchini de ramuri, ca 
la un pom fructifer, 
încărcat doldora de roa
de. „Regele-brad" i se 
spune prin partea locu
lui și e declarat monu
ment al naturii. Ca o fra
pantă metaforă vegetală, 
„regele-brad" sugera unele 
dintre cele mai pregnante 
caracteristici ale localnici
lor pe care avusesem pri
lejul să-1 cunosc : stator
nicia. demnitatea, vocația 
rodniciei.

Cu umor își amintește 
azi că, pentru a se căli și 
a-și dovedi sie însuși pu
terea virtuală, se supunea, 
de mic copil, celor mai 
dure probe ale forței și 
voinței : căra bolovani 
grei, îndoia cu o singuiă 
mină crengi noduroase. 
In plus, știa că .nu există 
meserie unde o anumită 
doză de inteligență să nu 
poată suplini, măcar in 
parte, cheltuiala de ener-

’de 
ser- 
mă-

zilnic, spre locul său 
muncă, dar nu ca „la 
viei", nu cu spaima 
runtă că „se ridică condi- 

cu dinamicul sen- 
al unei responsa- 
majore. Responsa- 
care s-a înnobilat 
valori morale

ca", ci 
timent 
bilități 
bilitate 
cu noi 
anii socialismului, în anii 
cînd Ernst Eduard 
găsit, firesc, locul in rin- 
durile partidului comu
niștilor.

în

și-a

curind i-am încredințat 
un abataj „afurisit", la li
nul dintre cele mai grele 
orizonturi ale noastre. 
Zap Petru, orizont pe care, 
după unii, ar fi fost căzui 
să-l părăsim. Ei bine, nu 
mai departe decît luna 
trecută, echipa lui Eduard 
nu numai că și-a îndepli
nit planul, dar a dat în 
plus zece la sută. Nu pro
centul în sine ne intere
sează, ci exemplul pe care

I nalt, slab, osos, 
minerul Ernst E- 
duard, de la Ex
ploatarea minieră 

Rodna, pare, din punctul
de vedere al constituției fi
zice, tot ce se poate con
cepe mai străin de mese
ria pe care o practică și 
de rigorile ei (căci, oricit 
am căuta să ne debara
săm de prejudecăți, mi
neritul impune 
exigențe fizice 
pot fi ignorate).
o asemenea structură, a- 
parent fragilă, Ernst E- 
duard părea, prin firea 
lucrurilor, exclus din pe
rimetrul unei profesii care 
se transmitea în familia 
sa din tată in fiu.

anumite 
care nu 

Avînd

cirii în continuare a colaborării țări
lor membre ale C.A.E.R. Un exemplu 
al acestei colaborări îl constituie și 
organizarea în cadrul Tîrgului de 
toamnă al acestui an de la Leipzig 
a celei de-a 3-a Expoziții a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, da 
aparataj de tehnică nucleară, intitu
lată : „Atomul în slujba păcii". A- 
ceastă expoziție este organizată in 
comun de către : Uniunea Sovietică, 
Republica Socialistă România, R.P. 
Bulgaria, R.P. Polonă, R.S. Cehoslova
că, R.P. Ungară și R.D. Germană.

La Tîrgul din toamna acestui an 
de la Leipzig, Republica Socialistă 
România prezintă o selecție a pro
duselor sale destinate exportului. Un 
număr de 10 întreprinderi române 
de comerț exterior expun tn șase 
standuri, pe ramuri, pe o suprafață de 
circa 700 metri pătrați. întreprinderea 
„Chimimport“-București este prezen
tă cu materii prime și semifabricate 
pentru prelucrarea materialului plas
tic, îngrășăminte agricole, lacuri 
și vopsele. Mai sînt expuse fibre 
chimice și produse din cauciuc pentru 
industria mijloacelor de transport 
întreprinderile de comerț exterior 
„Tehno-forestexport", „ICECOOP" 
și „ILEXIM" expun mobilă com
pletă pentru camere de locuit, pre
cum și piese separate de mobilă. Pen
tru prima dată, întreprinderea „ILE
XIM" prezintă exponate din ra
mura articolelor de sport și alte pro
duse. La standurile românești mal 
sînt, de asemenea, expuse o gamă de 
produse agricole.

Această participare 1a tîrg va con
tribui, desigur, la lărgirea schimbului 
reciproc de mărfuri, la adincirea spe
cializării și la extinderea cooperării e- 
conomice între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

Doresc tovarășilor români, repre
zentanți ai comerțului, oameni de 
știință, tehnicieni, expozanți care 
participă la Tirgul de la Leip
zig din toamna anului 1970, mult 
succes în afacerile și contactele pr 
care le vor întreprinde cu prilejul a- 
cestei manifestări.

**
*
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Pe agenda oricărui turist 
care1 străbate meleagurile pi
torești ale patriei pe itinera
rele care leagă Timișoara de 
Delta Dunării, Constanța de 
Suceava, Bucureștiul de Hune
doara etc., CENTROCOOP re
comandă includerea unor po
pasuri pe cît de atractive, pe 
atît de reconfortante în noile 
hanuri turistice amenajate sau 
construite din temelii în locu
rile cele mai frumoase și ușor 
accesibile. Prin grija unități
lor cooperației de consum, 
noile hanuri turistice, înzes
trate cu crame proprii și bu
cătării în care se prepară nu
meroase specialități locale tra
diționale, au devenit repede 
cunoscute și apreciate de toți 
vilegiaturiștii români și străini 
care le-au fost oaspeți. Mulți 
dintre ei, încîntați de priveliș
tea înconjurătoare, mulțumiți 
de ospitalitatea și calitatea 
serviciilor, și-au prelungit se
jurul în hanurile turistice, pe- 
trecîndu-și aici o parte din 
concediul de odihnă.

Firește, spațiul nu permite 
să trecem în revistă toate a- 
ceste ideale locuri de popas 
organizate de CENTROCOOP. 
Citeva din ele atrag insă în 
mod deosebit atenția oricărui 
turist. Iată, bunăoară, noul 
han turistic ridicat în frumoa
sa stațiune balneoclimaterică

Sovata, denumit „Ursul ne
grul Construcția. este reali
zată in stil arhitectonic local, 
încadrindu-se armonios în pei
sajul montan din apropiere. El 
oferă condiții de cazare și ma
sa dintre

Pentru 
telor din 
popas la 
șești, pe drumul 
ceava de Vatra 
17, km 241), este pe cit de a- 
tractiv, pe at.it de reconfor
tant. Preparatele de stînă 
(bulz cu mămăligă, urs de mă
măligă cu brînză), pastrama de 
oaie și vinurile din podgoriile 
moldovenești adaugă un plus 
de interes sejurului la Ilișești.

De asemenea, renumit prin 
specificul său tradițional local 
este și hanul turistic amenajat 
în apropierea rîului Timiș (DN 
59, kilometrul 50). Vizitatorii 
au aici la dispoziție un restau
rant cu grădină, un camping 
cu căsuțe și corturi, precum și 
posibilitatea de a-Șl procura 
diverse obiecte de artizanat 
lucrate de meșteri vestiți de pe 
plaiurile bănățene.

Așadar: Sovata, Ilișești și 
Timiș — trei din punctele de 
atracție recomandate de coo
perația. de consum tuturor a- 
matorilor de popasuri turisti
ce dintre cele mai agreabile, 
recreative.

«HQ!

cele mai bune, 
vizitatorii monumen- 
nordul 
hanul

Moldovei, un 
turistic Di
ce leagă Su- 
Dornei (DN

lujean de felul 
lui, mai precis din 
Mănăștur, ingine
rul Gheorghe Cră

ciuneanu și-a înscris nu
prea ampla sa biogra
fie (e incă atît de tinăr !) 
pe un fel de hartă capri
cioasă și plină de mean
dre, harta șantierelor 
unde l-a purtat destinul 
de constructor. Specialist 
in betoane precomprima- 
te. a contribuit pînă

Intre Someș și Rodna
gie musculară. Pină la 
urmă a izbutit să impună 
și celor din jur ideea că 
el e anume făcut pentru 
munca în subteran și că 
altă meserie, de fapt, nici 
nu i se potrivește.

De 28 de ani, Ernst E- 
duard n-a mai părăsit 
mina. N-a lipsit nici o 
singură zi de la datorie. 
Vară, iarnă, pe arșiță sau 
pe ger — și era o vreme 
cind oamenii străbateau 
pe jos. dus și întors, cei 
zece kilometri ce despart 
orășelul minier de gurile 
de exploatare din Vajea 
Vinului — el se îndreaptă,

— Ernst Eduard — ni-1 
caracterizează 
maistrul loan 
aparține acelei 
de oameni-factotum, 
care noi ne bizuim 
unde se ivește o situație 
mai dificilă. Cînd un aba
taj .jscîrțîie", cînd într-un 
loc vina de zăcămînt 
pare stoarsă pînă la fund, 
îl trimitem pe Ernst 
Eduard cu echipa lui și 
sîntem siguri că el va ști 
să smulgă, vorba aceea, 
avuții din piatră seacă. De 
multe ori echipa lui ne-a 
scos din situații care pă
reau insolubile. Uite, de

lapidar 
Gog — 
categorii 

pe 
ori-

un asemenea fel de a 
munci îl dă celorlalți. E 
un spor infinit mai valo
ros : sporul de încredere 
in forțele proprii.

Ideea statorniciei, asu
pra căreia am stăruit în 
cuprinsul acestor
nări, nu are — să 
bine înțeleși — un 
restrictiv, de ordin 
geografic. E vorba de 
infinit mai adine si
fertil pe plan uman : de 
consecvența față de tine 
însuți și față de principi
ile de viață de Ia care te 
revendici.

însem- 
fim 

sens 
pur 

ceva 
mai

acum la ridicarea fabricii 
de bere din Pitești, a ce
lei de zahăr din Oradea, 
a combinatului de indus
trializarea lemnului din 
Comănești, a ansambluri
lor clujene de locuințe de 
pe Dragalina, de la Cetă- 
țuia. Cînd a fost numit, 
in 1969, directorul Direc
ției tehnice a Consiliului 
popular județean Bistrița 
mulți colegi l-au ‘felicitat 
cu un soi de Invidie. Nu
mai el se simțea cumva 
frustrat de un bun la care 
ținuse enorm și din care 
își făcuse cel mai bogat 
izvor de satisfacții : șan
tierul.

Nu trecuseră decît ci
teva luni de cînd își pre
luase postul in primire, 
cînd s-a prezentat la con
ducerea consiliului cu o 
cerere prin care solicita 
să fie transferat pe șan
tierul de la Sîngeorz-Băi, 
unde sc ridică două com
plexe balneare, unul de 
900 și altul de 600 de 
locuri, și unde, considera 
el, priceperea și experien
ța sa vor fi utile.

L-am găsit pe Gheorghe 
Crăciuneanu, lntr-o zi 
întunecată, cu dese des
cărcări pluvioase, gonind 
cu un GAZ care făcea 
adevărate acrobații prin 
noroaiele șantierului. Co
bora adesea din mașină, 
alerga cu niște cizme e- 
norme spre cite un 
de șantier, dădea 
pid, net, tranșant 
poziții, controla cu 
ochi de expert stadiul 
unei lucrări, pentru ca a- 
poi s-o pornească din nou.

Rodul acestei „pasiuni 
înalt calificate" — cum 
caracterizează el însuși e- 
sența profesiei de con
structor — este faptul că, 
în numai cîteva luni, am
bele complexe s-au înăl
țat binișor, că pentru în- 
tîia oară planul pe semes
trul întii a fost îndeplinit.

Dar mai presus de orice 
este spiritul nou pe care 
l-a insuflat șantierului, 
definit de coordonatele 
precise ale disciplinei, or
dinii, respectului față de 
termene.

— In orice meserie e-

colț 
ra- 

dis- 
un

ris- 
în 

pu-

xistă o raționalitate a 
cului — mi-a spus 
scurtul răgaz cît am r 
tut sta de vorbă. In con
strucții trebuie să știi, 
uneori, să-ți riști — rațio
nal, firește — autoritatea 
și competența punîndu-ți 
obiective de care alții se 
îndoiesc, dar pe care tu le 
consideri perfect realiza
bile. Cînd am pornit în
coace știam că e o opțiu
ne riscantă : puteam,
cum s-ar zice, să-mi frîng 
gîtul. Dar, vă întreb, se 
poate trăi omenește fără 
opțiune și responsabilita
te ?

— Și după ce se vor ter
mina aceste complexe 
balneare ?

— „După" înseamnă 
totdeauna, în vocabularul 
nostru, al constructorilor, 
„înainte". Numai aici, în 
județul acesta ne așteaptă 
în cincinal atîtea șantiere 
că nici nu vor fi sufici- 
enți ingineri constructori. 
Căci ce alt rost mai ome
nesc poate exista decît 
acela de a construi ?

*
...întrebarea aceasta 

suna ca o concluzie la iti
nerarul pe harta destine
lor umane a tînărului ju
deț Bistrița-Năsăud. Era 
de fapt răspunsul concret, 
material, prin fapte pal
pabile, pe care îl dau zil
nic oamenii meleagurilor 
bistrițene în harnica lor 
strădanie de a înfăptui 
obiectivele trasate de par
tid.
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Sub semnul 
luptei pentru 
decolonizare

• REZOLUȚIILE ADOPTATE LA REU
NIUNEA O.U.A. DE LA ADDIS 
ABEBA

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
Tn capitals Etiopiei s-au încheiat lu
crările celei de-a 15-a sesiuni a Con
siliului Ministerial al Organizației 
Unității Africane, la care au partici
pat reprezentanți din 41 state mem
bre ale O.U.A. Conferința s-a desfă
șurat sub semnul luptei pentru deco
lonizare. Astfel, pe ordinea de zi a 
dezbaterilor au avut prioritate pro
blemele în legătură cu eforturile 
popoarelor africane din Mozambic, 
Angola, Guineea Bissau de a scutura 
jugul colonialiștilor, precum și cele 
ale mișcării de eliberare națională 
din Rhodesia Și Republica Sud-Afri- 
eană, unde se află Ia putere regimuri 
minoritare rasiste. Rezoluția cu pri
vire la decolonizare condamnă răz
boiul dus de Portugalia in coloniile1 
sale din Africa, precum și sprijinul 
pe care guvernul de la Lisabona îl 
primește din partea unor țări mem
bre ale N.A.T.O. Documentul subli
niază, pe de altă parte, necesitatea 
soluționării problemei Namibiei, ad
ministrată în prezent în mod ilegal 
de autoritățile rasiste din Republica 
Sud-Africană.

Participanții la reuniunea de la 
Addis Abeba au adoptat, de aseme
nea, o rezoluție care condamnă orice 
vinzări de armament provenind din 
unele țări occidentale și destinate Re
publicii Sud-Afrieane. Rezoluția, pre
zentată de delegațiile Kenyei, Tan
zaniei și Zâmbiți, cere statelor mem
bre ale O.U.A. să întreprindă demer
suri în vederea încetării oricăror ac
țiuni de acest gen, menite să conso
lideze regimul rasist de la Pretoria.

URUGUAY

A ÎNCETAT SUSPENDAREA 
DREPTURILOR CIVILE

MONTEVIDEO 31 (Agerpres). — 
La miezul nopții de duminică spre 
luni a încetat suspendarea drepturi
lor civile impusă la 10 august a.c. 
în Uruguay in urma răpirii unor 
diplomați. Numeroși militari și for
țe polițienești participă in continuare 
la campania organizată de autorități 
in vederea descoperirii locului in care 
sînt deținuți consilierul american 
Claude Fly și consulul brazilian Dias 
Gomide, răpiți de membrii unei or
ganizații clandestine. în cursul rai
durilor întreprinse au fost arestate 
58 de persoane. După cum se știe, 
membrii organizației clandestine care 
i-au răpit pe Fly și Gomide au ce
rut eliberarea tuturor deținuților po
litici uruguayeni.

Opțiunile de pace și securitate 
ale tineretului european

Zeci de tineri veniți 
din toate colțurile Eu
ropei și-au dat în- 
tilnire duminică seara 
in piața Hakkaniemi, 
din capitala Finlandei, 
marcind, in cadrul unui 
impresionant miting, 
încheierea conferinței 
tineretului in proble
mele securității euro
pene. Timp de pa
tru zile, reprezentan
ții tinerei generații, 
care n-a cunoscut răz
boiul decit din aminti
rile părinților, au des
fășurat un dialog am
plu și util asupra pro
blemelor celor mai ar
zătoare ale continentu
lui nostru, di nd glas 
aspirațiilor lor de pace, 
dorinței de a-și aduce 
contribuția la instaura
rea in Europa și in lu
me a unui climat al 
securității, destinderii 
și încrederii, care să 
favorizeze dezvoltarea 
prieteniei și colaborării 
dintre popoare. Intere
sul tinerei generații 
față de problema asi
gurării unei păci trai
nice in Europa nu este 
întimplător. Tineretul, 
primul chemat pe tim
purile de luptă, primul 
nevoit să singereze in 
războaie, este vital in
teresat in realizarea a- 
cestul deziderat major 
al zilelor noastre.

Reuniunea de la Hel
sinki, continuare direc
tă a mesei rotunde de 
la Snagov, organizată 
anul trecut, din iniția
tiva Uniunii Tineretu
lui Comunist din Re
publica Socialistă Ro
mânia, a demonstrat 
că tineretul se mani
festă tot mai activ in 
viața internațională. Si 
in capitala Finlandei, 
ca și in capitala Româ
niei, s-au reunit tineri 
de cele mai diverse o- 
rientări politice, filo
zofice și religioase. 
Participanții și-au ex
pus in mod deschis o- 
piniile privind acele 
probleme care frămîn- 
tă tinăra generație și 
întreaga opinie publică 
de pe continent. Ca o 
dominantă a dezbate
rilor s-a impus subli
nierea punctelor de ve
dere comune, dorința 
unanimă de a promova 
spiritul înțelegerii, al 
stimei și respectului 
reciproc. In acest sens, 
mai mulți vorbitori

s-au referit la ceea ce 
este de acum cunoscut 
ca „spiritul Snagovu- 
lui" și anume, preocu
parea participanților la 
dezbatere de a găsi un 
limbaj comun, de a-și 
uni eforturile pentru 
realizarea marilor idea
luri ale tineretului eu
ropean.

O idee centrală, pre
zentă in numeroase cu- 
vîntări la conferință, 
a fost aceea că pentru 
asigurarea securității 
in Europa trebuie să 
se pornească de la rea
litățile create după cel 
de-al doilea război 
mondial, In această or
dine de idei, recenta 
semnare a Tratatului 
sovieto—vest-german a 
fost apreciată de par
ticipând ca un act po
zitiv de natură să faci-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL 

LA HELSINKI, 
RADU BOGDAN

liteze înaintarea pa 
drumul destinderii.

Evidențiind impor
tanța stabilirii intre 
toate statele de pe con
tinent a unui climat de 
pace și securitate, vor
bitorii au arătat că a- 
propierea și înțelegerea 
nu este posibilă decit 
prin dezvoltarea schim
bului de valori mate
riale și spirituale, prin 
dezvoltarea unor legă
turi întemeiate pe prin
cipiile unanim recunos
cute ale dreptului in
ternațional : suverani
tatea și independenta 
națională, egalitatea în 
drepturi, neamestecul 
în treburile interne, 
respectul reciproc. De 
la tribuna conferin
ței, tineri din Belgia, 
din țările nordice, din 
Italia au împărtășit din 
experiența lor în orga
nizarea unor acțiuni 
comune de condamnare 
a actelor .agresive ale 
imperialismului, pen
tru desființarea blocu
rilor militare și a ba
zelor militare străine.

O mare parte din 
dezbteri a fost consa
crată depistării căilor 
și mijloacelor prin care 
tineretul poate con

ORIENTUL APROPIAT
CIOCNIRI VIOLENTE IN CAPITALA IORDANIEI

AMMAN 31 (Agerpres) — In capi
tala Iordaniei s-au produs ciocniri 
violente intre grupurile de comando 
ale forțelor palestiniene și unitățile 
armatei iordaniene. Intr-un comu
nicat dat publicității de guvernul ior
danian se arăta că „mai multe gru
puri de comando palestiniene au a- 
tacat simultan cartierul general al 
armatei iordaniene și sediul servi
ciului de informații iordanian". Au 
fost semnalate numeroase victime de 
ambele părți și răniți din rîndul 
populației civile.

Comisia alcătuită din reprezentanți 
ai autorităților iordaniene și organi
zațiilor palestiniene s-a reunit luni 
la Amman pentru a examina situa
ția creată în urma incidentelor. Gu
vernul iordanian a fost reprezentat 
la reuniune de primul ministru, Abdel 
Moneim Rifai, și de miniștrii apără
rii, internelor, lucrărilor publice și 
bunurilor religioase. Delegația pales
tiniană, condusă de Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Central al 
Rezistenței Palestiniene, a cuprins 
pe conducătorii tuturor organizațiilor 
palestiniene din Amman.

Această reuniune a fost precedată 
de o ședință extraordinară a guver
nului iordanian consacrată examină
rii securității interne a țării. Tot 
luni, Comitetul Central al Rezisten
ței Palestiniene s-a reunit pentru a 
discuta situația creată în urma inci
dentelor.

agențiile de presă transmit:
Vizita președintelui Su

harto în Olanda a fost amî- 
nată sine die,a cicc!arat un pur
tător de cuvînt.al guvernului indone
zian. El a precizat că hotărîrea pri
vind amînarea călătoriei la Haga a 
șefului statului Indonezian se dato
rează incidentului care a avut loc 
luni în capitala Olandei, cind un 
grup de indonezieni dizidenți, care 
trăiesc în exil, au atacat reședința 
ambasadorului Indoneziei.

Comisia electorală fede
rală a MeXiCUlui a Proclamat 
în mod oficial alegerea lui Luis Eche
varria Alvarez în calitate de preșe
dinte al Mexicului. In Congresul na
țional (parlamentul), se arată în co
municatul Comisiei federale, au fost 
aleși 213 deputați, majoritatea locu
rilor — 178 — revenind Reprezen
tanților partidului, de guvernămînt.

tribui mai eficient la 
procesul general în
dreptat spre destinde
re și pace. Delegații 
din țările socialiste, in
tre care și delegația 
română, din alte țări 
ale Europei au evocat 
numeroase forme prin 
care este posibilă strin- 
gerea legăturilor dintre 
organizațiile de tine
ret, s-au pronunțat 
pentru organizarea u- 
nor acțiuni specifice 
ale tineretului, la care 
să fie atrase toate for
țele care manifestă in
teres in realizarea secu
rității' europene. Multe 
din aceste idei și-au 
găsit reflectare și in 
comunicatul conferin
ței, care reprezintă in 
esență o chemare și un 
îndemn la noi eforturi 
comune în lupta tine
retului pentru pace și 
securitate. „Conferința 
tineretului privind 
securitatea europeană 
— se arată în comuni
cat — a demonstrat că, 
în ciuda diferențelor 
ideologice, tinerii sînt 
uniți prin multe puncte 
comune în aprecierea 
problemelor securității 
continentului nostru. 
Evidențierea acestor 
puncte de vedere a de
monstrat că este posi
bil de a se coopera 
pentru o pace justă în 
lume și în Europa. 
Largul forum de la 
Helsinki a arătat că 
tineretul continentului 
este pregătit să-și u- 
nească eforturile și de 
a continua și de acum 
înainte lupta sa pen
tru realizarea acestor 
idealuri".

In această direcție, 
de o apreciere deose
bită s-a bucurat pozi
ția delegației tineretu
lui din țara noastră, în 
spiritul politicii pe plan 
extern, desfășurate cu 
înaltă consecvență de 
România. Ca partici
pant la întilnire am 
putut să constat sim
patia profundă de care 
se bucură pe arena in
ternațională România 
socialistă, politica sa 
externă, numeroși fiind 
de altfel delegații care 
s-au referit în inter
vențiile lor la contri
buția țării noastre in 
vederea promovării 
destinderii, cooperării 
și securității in Europa.

Ambasadorul Iordaniei la O.N.U., 
Mohammed al-Farra, a plecat spre 
New York după ce a avut consultări 
la Amman în legătură cu convorbi
rile în vederea unei reglementări po
litice a conflictului din Orientul A- 
propiat, deschise la Națiunile Unite 
sub auspiciile ambasadorului Gunnar 
Jarring.

r.iAiAYEziA Premierul 
Abdul Rahman 

și-a anunțat demisia
KUALA LUMPUR 31 (Agerpres).

— Primul ministru al Malayeziei, 
Tunku Abdul Rahman, a anunțat, în- 
tr-o cuvîntare radiotelevizată, că a 
hotărit să demisioneze din postul său 
la data de 21 septembrie a.c. și l-a 
desemnat pe primul ministru ad
junct, Tunku Abdul Razak, drept 
succesor al său. El a declarat, tot
odată, că la 17 februarie 1971 parla
mentul se va reuni în prima ședință 
de la suspendarea lucrărilor sale, sur
venită la 31 mai 1969, ca urmare a 
unor tulburări izbucnite în țară.

Lucrările celei de-a 13-a Adunări generale a Fede
rației mondiale a veteranilor de războiau fost deschise luni i* 
Viena în prezența președintelui Austriei, Franz Jonas. Participă aproximativ 
350 de delegați din 50 de țări. Cuvintul de deschidere a fost rostit de pre
ședintele federației, H. M. van Lanschot, care a subliniat, între altele, nece
sitatea continuării eforturilor în vederea menținerii păcii. Printre probleme
le ce vor fi abordate în timpul lucrărilor se află evoluția situației din Orien
tul Apropiat și Indochina, interzicerea armelor chimice și bacteriologice, apă
rarea păcii și securității in lume.

La reluarea activității politice britanice

PE PRIMUL PLAN -
Șeful statului federal ni

gerian, generalul Yakubu 
Gowon, a început convor
birile cu președintele Con
siliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, 
Gaafar El Numeiry, c;i:°ita:a 
Sudanului, Khartum. Observatorii 
politici atribuie actualei vizite în
treprinse de Yakubu Gowon in capi
tala sudaneză o semnificație aparte, 
relevînd faptul că ea se încadrează 
într-o acțiune diplomatică mai vastă 
inițiată de Nigeria după reglemen
tarea crizei interne prin care a tre
cut timp de aproape doi ani și jumă
tate.

Un protocol Privind colabora
rea dintre Uniunea Ziariștilor din 
Republica Socialistă România și Uni
unea Ziariștilor din Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia a fost 
semnat luni la Belgrad de președinții 
celor două uniuni — Nestor Ignat 
și Aleksandar Alexiev. în aceeași zi, 
președintele Uniunii Ziariștilor din 
România a fost primit de secretarul 
de stat pentru informații al R.S.F. 
Iugoslavia, Dragoliub Budimovski.

Greva muncitorilor de la 
secțiile metalurgice ale 
șantierelor navale din por
tul Rotterdam, upu1 din cele 
mal mari din lume, s-a extins, ame- 
nințînd să paralizeze întreaga acti
vitate a acestei porți maritime a 
Olandei. Pini duminică seara, numă
rul greviștilor a ajuns la 30 000. în 
fața agravării situației provocate de 
această grevă și a amenințării ca ea 
să se extindă și în industria petro
chimică din Rotterdam, precum și 
în alte sectoare economice, guvernul 
olandez s-a reunit duminică într-o 
ședință extraordinară.

LIMA 31 (Agerpres). 
— Un studiu amănun
țit asupra dezastrului 
provocat de cutremurul 
din Peru, întocmit de 
geologii peruvieni in 
colaborare cu cei ame
ricani, a stabilit drept 
principală cauză a nu
mărului mare de morți 
și a pagubelor materiale

avalanșele ce s-au por
nit imediat după miș
carea telurică din ziua 
de 31 mai a.c. Acțiunea 
combinată a cutremu
rului propriu-zis și a 
avalanșelor, se arată în 
raportul întocmit de a- 
ceștia, a făcut să se în
registreze aici cel mai 
mare dezastru din isto

Astăzi se împlinește un an de la răsturnarea monarhiei și proclamarea 
republicii în Libia. în intervalul de timp care s-a scurs de atunci au fost 
lichidate bazele militare străine și au fost întreprinse o serie de măsuri 
vizînd limitarea sferei de acțiune a capitalului monopolist în exploatarea 
petrolului, valorificarea resurselor naționale în folosul propriu, diversifi

carea economiei etc. In fotografie : vedere din Tripoli.

UNESCO

Reuniunea miniștrilor 
educației naționale 

și culturii
VENEȚIA 31 (Agerpres). — La 

„Palazzo dei Dogi" din Veneția con
tinuă lucrările reuniunii interguver- 
namentale a miniștrilor educației na
ționale și culturii din țările membre, 
ale UNESCO. Luînd cuvintul în co
misia a doua a conferinței, care dez
bate problema „Cooperarea interna
țională culturală și rolul UNESCO in 
domeniul politicilor culturale", dele
gata română Zoe Dumitrescu-Bușu- 
Ienga a făcut unele propuneri în spri
jinul unor manifestări internaționale 
în domeniul folclorului și al educa
ției adulților. S-a sugerat, de aseme
nea, sprijinirea de către UNESCO a 
organizării unor manifestări culturale 
ale țărilor aflate în curs de dezvol
tare care să le permită acestora să 
includă în circuitul internațional u- 
nele din propriile lor valori culturale, 
cunoscute mai puțin în alte țări ale 
lumii. In spiritul propunerilor dele
gației române, reprezentanta noastră 
a subliniat misiunea ce ii revine 
UNESCO în ce privește schimbul de 
valori culturale în sensul încurajării 
circulației bunurilor spirituale in toa
tă lumea, într-un mod mult mai in
tens. în slujba unei cît mai bune cu
noașteri reciproce între popoare.

Primul ministru al Repu
blicii Arabe Yemen, Mohsen 
Al Aini, care se află într-o vizită ofi
cială în Republica Arabă Unită, a a- 
cordat, la 31 august, un interviu zia
rului egiptean „Al Ahram", în care 
declară că au fost obținute succese 
importante pe drumul reconcilierii na
ționale și că întreg teritoriul yemenit 
este controlat în prezent de regimul 
republican. Primul ministru sublini
ază că regimul republican a fost re
cunoscut de Arabia Saudită și că re
lațiile Yemenului cu această țară se 
transformă în raporturi de bună ve
cinătate. Pe de altă parte, premierul 
face cunoscut că in Republica Arabă 
Yemen va fi elaborată o nouă consti
tuție.

La Saraievo a fost înre
gistrat duminică un cutre
mur de pămînt 3 cărui inten- 
sitate a fost la epicentru de gradul 
5. Agenția Taniug precizează că în 
ultimele patru zile acesta este al 
doilea cutremur de pămînt înregis
trat în zona orașului Saraievo.

Mai mulți ofițeri britanici 
ar putea compărea în fața 
unor tribunale militare,fiind 
acuzați de participare la un trafic 
ilicit de muniții, a declarat un in
spector de poliție cu ocazia judecă
rii lui Peter Jones, locotenent în re
zervă. Peter Jones a fost condamnat 
la 6 luni închisoare, cu suspendarea 
pedepsei, fiind acuzat de a fi po
sedat ilegal și Vîndut unui club de 
tir 7 000 de cartușe de calibru 9 și 
7,62 mm. în această afacere ilicită 
cu muniții sînt implicați și alți 
ofițeri și subofițeri. Recentele dez
văluiri intervin la numai cîteva zile 
de la vasta acțiune de cercetare în
treprinsă de Scotland Yard, soldată 
cu descoperirea a numeroase stocuri 
de arme.

ria emisferei vestice. 
Din acest raport rezul
tă că și-au pierdut viața 
70 000 de persoane, au 
fost rănite alte 50 000 și 
au fost distruse 186 000 
de locuințe, reprezen- 
tînd 80 la sută din con
strucțiile aflate în re
giunea afectată de cu
tremur.

GHANA

Din nou un președinte civil
Colegiul electoral ghanez l-a desemnat pe Edward Akuifo- 

Addo în funcția prezidențială

ACCRA 31 (Agerpres). — Edward Akuffo-Addo a fost ales luni președin
te al Republicii ghancze. El a fost desemnat cu 123 de voturi pentru, 35 îm
potrivă și 6 abțineri de Colegiul electoral ai Ghanei, alcătuit din membri al 
Parlamentului și șefi de trib.

Edward Akuffo-Addo este primul 
președinte civil al celei de-a doua 
Republici' ghaneze. El a deținut pină 
în prezent funcția de președinte al 
Curții Supreme.

După obținerea independenței țării, 
primul președinte al Republicii Gha
na a fost Kwame Nkrumah, înlăturat 
de la putere în februarie 1966 de o 
lovitură de stat militară.

In anul 1969, o Adunare Constitu
antă a adoptat o nouă constituție în

COMUNICAT COMUN 
IUGOSLAVO - CONGOLEZ

BELGRAD 31 (Agerpres) — La în
cheierea vizitei în R.S.F. Iugoslavia 
a președintelui Republicii Democra
tice Congo, Joseph Deșiră Mobutu, 
a fost dat publicității un comunicat 
cu privire la convorbirile purtate cu 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito. Cele două părți, se arată 
în comunicat, salută eforturile de
puse in vederea înțelegerii și găsi
rii unor soluții pașnice și de durată 
problemelor politice importante ale

PROBLEMELE
LONDRA 31 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : începutul lunii septembrie 
marchează și reluarea activității 
politice britanice, după o vacanță 
de vară întreruptă deseori de eve
nimente neașteptate, cum au fost 
greva generală a celor 47 000 de 
docheri, înrăutățirea situației din 
Irlanda de Nord, deteriorarea si
tuației economice. Abia întors din 
vacanță, primul ministru Edward 
Heath și-a început consultările cu 
membrii cabinetului conservator a- 
supra principalelor probleme de ac
tualitate. Dintre acestea, pe primul 
plan se situează cele economice.

După cum se știe, în ultimele săp- 
tămini economia britanică a fost 
supusă unor grele' încercări la ca
pătul cărora — după părerea co
mentatorilor rubricilor economice 
ale principalelor ziare — apare 
pericolul inflației și al unei noi 
devalorizări a lirei sterline. Ca 
urmare a agravării situației econo
mice (stagnarea producției, reducerea 
investițiilor, creșterea numărului șo
merilor), costul vieții a marcat un

Un turneu care menține încordarea 
în Asia de sud-est, 

care contravine intereselor păcii
Pentru a doua oară în acest an, vi

cepreședintele S.U.A., Spiro Agnew, 
ș-a deplasat in cadrul unui turneu 
în Asia de sud-est, cu escale în ca
pitalele Coreei de sud, Taivanului, 
Vietnamului de sud, Cambodgiei și 
Tailandei. Spre deosebire de vizita 
efectuată cu 8 luni în urmă, care a 
avut un caracter de „observare și 
culegere de impresii cu privire la 
politica S.U.A. in această regiune", 
turneul abia încheiat a fost legat di
rect de transpunerea în practică a 
„doctrinei de la Guam". După cum 
este știut această doctrină prevede, 
în esență, reducerea, într-o oarecare 
măsură, a efectivului forțelor armate 
terestre ale S.U.A. in Asia de sud- 
est, paralel cu sporirea substanția
lă a ajutorului militar american că
tre regimurile reacționare locale 
pentru ca ele să pună la dispoziție 
mai multă carne de tun în scopul 
menținerii și apărării influenței și 
intereselor americane în această 
„zonă critică" a politicii Washingto
nului, sprijinirii agresiunii ameri
cane.

Periplul asiatic al lui Agnew s-a 
desfășurat într-un moment cînd opo
ziția față de războiul din Indochina 
și, în genere, față de prezența tru
pelor S.U.A. în Asia a atins cote din 
cele mai ridicate, atît în rîndul con
gresmenilor, cît și dincolo de zidu
rile Capitoliului, în rîndurile mase
lor populare, ale unor cercuri cuprin- 
zînd cele mai diferite categorii so
ciale. Presa americană insistă asu
pra „eforturilor susținute" de
puse de Agnew, în cadrul tratati
velor purtate în cele cinci capita
le, pentru a-i convinge pe „aliați" că 
prevăzutele reduceri ale numărului 
trupelor americane din Vietnamul 
de sud, Coreea de sud și Tailanda, 
nu înseamnă nicidecum diminua
rea interesului S.U.A. in Asia 
de sud-est sau a angajamentelor mi
litare față de regimurile fidele Ame- 
ricii și că măsurile anunțate nu sem
nifică cituși de puțin schimbarea ve
chii politici americane față de această 
regiune, ci continuarea ei prin noi tac
tici și metode, în scopul de a putea 
rezista presiunilor tot mai puternice, 
ale opiniei publice americane și in
ternaționale pentru încetarea războiu
lui din Indochina și abandonarea po
liticii agresive promovate de Was
hington în această parte a lumii. 

baza căreia au fost organizate ale
geri legislative. In acest scrutin vic
toria a fost obținută de Partidul 
progresului, iar’ în funcția de prim- 
ministru a fost desemnat Kofi Busia. 
Președinția țării a fost încredințată 
provizoriu unui „Consiliu preziden
țial" — triumvirat format din membri 
al fostului Comitet de eliberare. 
Acest consiliu a fost dizolvat la 7 
august anul acesta.

lumii contemporane. Președinții Re
publicii Democratice Congo și R.S.F. 
Iugoslavia au abordat probleme le
gate de colaborarea dintre cele două 
țări, căzînd de acord că există posi
bilități de a se lărgi cooperarea bila
terală, în special în domeniile comer
cial, științific și tehnic, cultural, al 
navigației maritime și aeriene.

Președintele Iosip Broz Tito a ac
ceptat invitația de a vizita Republica 
Democratică Congo.

ECONOMICE
ritm ascendent. Față de această si
tuație sindicatele au cerut majora
rea salariilor, amenințind cu declan
șarea unor greve de mari proporții 
în cazul nesatisfacerii revendicărilor 
lor. Guvernul și-a anunțat însă in
tenția de a bloca majorarea salariilor.

Activitatea guvernului britanic va 
fi reluată și pe plan extern. Este 
prevăzută, în primul rînd, o vi
zită la Bonn a ministrului Joffrey 
Rippon, care Va conduce delegația 
britanică la negocierile cu Piața co- 
1 ană. La Londra se menționează că 
I ippon nu va discuta la Bonn nu- 
i tai problemele legate de aderarea 
Angliei la Piața comună, ci și pe 
cele privind relațiile bilaterale. în 
continuare, agenda internațională 
prevede o serie de vizite ale unor 
miniștri de externe' țărilbr din 
Commonwealth care, In drumul lor 
spre O.N.U., urmează să se oprească 
în capitala britanică. Cu acest prilej 
se crede că cei mai mulți dintre ei 
vor exprima opoziția guvernelor lor 
față de intenția Londrei de a livra 
arme Africii de Sud.

Cu toate acestea, atît la Saigon cît 
și la Seul, Taipe, Bangkok sau Phom 
Penh, vicepreședintele S.U.A. s-a 
izbit de neliniștea profundă a expo- 
nenților regimurilor reacționare res
pective, care simt că le fuge terenul 
de sub picioare, care au intrat în pa
nică la anunțarea doar a intenției 
americane de reducere a efectivelor 
militare — dovadă din cele mai grăi
toare a șubrezeniei acestor regimuri, 
a faptului că existența lor depinde 
exclusiv de prezența baionetelor 
străine.

Tocmai pentru a potoli panica fide
lilor săi aliați, Agnew a promis, la 
Seul, de pildă, sporirea „ajutorului 
militar" anual de la 140 de milioane 
la 200 milioane dolari anual, precum

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDRO A1E 
........ 
și transferarea unor baze aeriene din 
Okinawa in Coreea de sud. A reținut, 
de asemenea, atenția, vizita neaștep
tată la Pnom Penh, vizită care, după 
cum s-a anunțat, a fost precedată de 
măsuri de securitate excepționale, dat 
fiind că forțele populare de rezistență 
cambodgiene desfășoară ample acțiuni 
ofensive la 15 km de capitală. Cu 
acest prilej, Agnev a reafirmat pro
misiunea că Statele Unite „vor face 
tot ce este posibil pentru a ajuta re
gimul Lon Noi".

Este limpede că 
măsuri în acest 
de a contribui la 
de încordare din

declarații și 
spirit, departe 
încetarea stării 
Asia de sud-

est, a războiului de agresiune împo
triva poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina, sînt me
nite să alimenteze tensiunea, să per
petueze operațiunile militare, punîn- 
du-i pe „asiatici să lupte împotriva 
asiaticilor", cum se exprimă cu cinism 
comentatorii care reflectă vederile 
cercurilor celor mai reacționare ame
ricane. Aceste măsuri contravin spi
ritului și literei acordurilor de la Ge
neva sau, în cazul Coreei de sud, 
prevederilor acordurilor de armisti
țiu de la Panmunjon. Ele reprezintă 
un amestec inadmisibil în treburile 
interne ale popoarelor asiatice, care

Lovitură de teatru 
în campania 

electorală 
de la Bordeaux

Un fapt senzațional a încheiat 
duminică noaptea campania 
preelectorală pentru alegerile 
parțiale din cea de-a doua cir
cumscripție girondeză de la Bor
deaux. Cu un sfert de oră îna
inte de sistarea depunerii de 
candidaturi, după trei săptă
mâni de tensiune și „suspense" 
in viața politică franceză, după 
numeroase discuții și tatonări 
pentru realizarea unității așa- 
zisei stingi necomuniste, după 
retragerea candidaturii lui Alain 
Savary, secretar general al par
tidului socialist, care n-a întru
nit sufragiile republicanilor, 
„bomba" a explodat : J. J. Ser- 
van Schreiber, secretarul parti
dului radical, și-a depus propria 
candidatură, declanșînd astfel 
ceea ce se anunță un duel elec
toral foarte strîns cu primul 
ministru Chaban-Delmas. Zia
rele pariziene de luni dimineața 
au consemnat aceasta prin ti
tluri senzaționale pe întreaga 
manșetă: „Western electoral" 
(L’AURORE), „Stingă necomu- 
nistă: de la dezacord la confuzie" 
(LE FIGARO), „Lovitura de tea
tru a lui J. J. Servan Schreiber" 
(COMBAT). Subliniind că electo
ratul francez se găsește în fața 
unui fapt politic care depășește 
importanța unor alegeri pacț’ile, 
angrenînd in meandrele lut, ,_„i- 
tă dispută în jurul pc’‘"ttii in
terne și externe a actualului gu
vern francez, majoritatea come..- 
tăriilor critică vehement pe Ser
van Schreiber pentru maniera „& 
l’americaine" de a-și desfășura 
activitatea politică.

Ce s-a întimplat ? După tenta
tiva eșuată a realizării unei uni
tăți de campanie a stingii neco
muniste, Servan Schreiber, depu
tat de Nancy, risca o descalifi
care in ochii opiniei publice. Toc
mai această perspectivă l-a de
terminat la gestul său de ultim 
moment. Legislația electorală 
instituită de cea de-a V-a Re
publică permite unui deputat în 
parlamentul francez să-și de
pună candidatura și intr-o altă 
circumscripție, in eventualitatea 
alegerii sale fiind însă obligat 
să renunțe la unul din mandate. 
Declarînd că in fața candidaturii 
primului ministru trebuie să se 
ridice o personalitate de impor
tanță națională, Servan Schrei
ber a anunțat că, dacă va fi a- 
Ies, va demisiona imediat, ră- 
minînd deputat de Nancy. Ros
tul acestei manevre, după cum 
arată întreaga presă franceză, 
este acela de a discredita, în caz 
de succes, pe actualul premier 
și a precipita astfel o criză gu
vernamentală.

Ca atare, campania elector--"* 
pentru Bordeaux se anunță Șa 
deosebit de strinsă, ca un i Ci
tabil test pentru actualul gu
vern Chaban-Delmas. Și -ște 
semnificativ că -majoritatea ob
servatorilor arată că, îlT^acest 
context, unica platformă solidă 
de unitate a opoziției este cea 
oferită de partidul comunist.
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revendică tot mai hotărit retragerea 
tuturor trupelor americane și înlătu
rarea regimurilor marionetă, asigu
rarea dreptului de a-și organiza sin
gure destinele, potrivit propriei 
voințe, potrivit intereselor naționale.

Reintorcîndu-se în S.U.A., vicepre
ședintele Agnew a refuzat să facă 
vreo declarație presei. O serie de 
ziare americane pun însă la îndoială 
utilitatea acestui turneu, desfășurat, 
după cum scrie „WASHINGTON 
POST", „într-o atmosferă de dificile 
și chiar disperate tirguieli între bo
gata super-putere occidentală și gu
vernele ciienților ei asiatici, a căror 
solvabilitate și supraviețuire sînt 
menținute numai datorită ajutorului 
american". Prin prisma acestor târ
guieli trebuie privit și anunțul auto
rităților de la Bangkok că nu vor mai 
trimite unități de mercenari în aju
torul guvernului reacționar de la 
Pnom Penh și că își vor retrage, pe 
etape, unitățile aflate în Vietnamul 
de sud. Unii comentatori consideră 
acest anunț ca un reflex al adoptării 
în Senatul S.U.A. a rezoluției prin 
care se interzice finanțarea de către 
Pentagon a unor detașamente de mer
cenari pentru a fi trimise în Cambod- 
gia și Laos. După cum au relatat co
respondenții de presă americani, Ag
new și-a luat însă în fața guvernan
ților de la Bangkok, ca și în fața 
guvernanților din celelalte capitale 
vizitate, angajamentul că va menți
ne, ba chiar spori „ajutorul" militar 
și economic.

Făgăduielile pe care vicepreședin
tele american le-a făcut în cursul 
turneului său de peste 5 000 km și 
care se reduc la relația „dolari con
tra carne de tun" în vederea înfăp
tuirii planurilor de „asiatizare" a 
războiului din Indochina, întîmpină 
însă opoziția tot mai hotărită a nu
meroși membri democrați și republi
cani cu vederi liberale din ambele 
camere ale Congresului, al întregii 
opinii publice progresiste din S.U.A. 
și din celelalte țări ale lumii, care 
cer curmarea neîntârziată a acestui 
război, retragerea tuturor unităților 
militare americane, încetarea orică
ror imixtiuni in treburile interne ale 
popoarelor Asiei de sud-est, ca fiind 
condiția imperios necesară în vede
rea instaurării unei păci durabile în 
această zonă, atît de greu încercată.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î București, Piața „Sctnteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa SctntelL «0 36»


