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Congresul internațional
„CHIMIE ȘI PROGRES44

Cuvintarea de salut

a președintelui Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU
Onorată asistență,Stimați oaspeți,La deschiderea lucrărilor celui de-al 39-lea Congres internațional de chimie industrială doresc ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului. și al meu personal, să vă adresez un cald salut dumneavoastră, participanților la această prestigioasă reuniune științifică internațională, pe care o găzduiește în aceste zile Capitala patriei noastre.Congresul dumneavoastră — importantă manifestare internațională care reunește personalități de renume ale vieții științifice mondiale, precum și specialiști din domeniul practicii industriale din peste 20 de țări ale lumii — își axează lucrările pe o tematică cu profunde semnificații: „Chimia și progresul". Intr-adevăr, chimia — această ramură modernă a activi' '.ții științifice — pe lingă însemnătatea sa deosebită pentru a- profundarea cercetării fundamentale, a cunoașterii teoretice, are un rol de prim rang în perfecționarea forțelor de producție și accelerarea progresului tehnic în industrie, agricultură și în alte domenii de activitate, în sporirea și diversificarea creației de bunuri materiale necesare societății.Este știut că în zilele noastre, de amplă revoluție tehnico-științi- fică, care modifică în mod vertiginos condițiile creației materiale și amplifică într-o proporție ne- bănuită posibilitățile de valorificare a resurselor naturii în folosul omului, făurirea și dezvoltarea u- nei economii moderne, asigurarea progresului și prosperității generale a societății depind într-o măsură hotărîtoare de dezvoltarea potențialului științific al fiecărei țări, de eficiența și

*

operativitatea
în sala Palatului 

Socialiste România — _ .
tală s-a deschis luni cel de-al 
39-lea Congres internațional de 
chimie industrială.

Lucrările acestei reuniuni 
științifice de mare prestigiu, 
axate pe tema „Chimie și pro
gres", la care participă peste 
1 000 specialiști de renume din 
diferite ramuri ale chimiei și 
tehnologiei chimiei, reprezen
tanți ai Industriei și cercetării 
din peste 20 de țări ale lumii, 
se desfășoară sub înaltul patro
naj al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, ex
presie a prețuirii de care se 
bucură cercetarea științifică în 
acest domeniu in țara noastră, 
a importanței pe care o acordă 
România dezvoltării continue a 
relațiilor de colaborare dintre 
oamenii de știință, în scopul 
promovării progresului.

Organizarea la București a a- 
cestei manifestări științifice re
flectă prestigiul real pe care l-a 
dobîndit școala românească de 
chimie peste hotare, aprecierea 
succeselor obținute de țara noas
tră în domeniul industriei 
chimice, ramură cu bogate re
surse de materii prime, care în 
ultimii ani a cunoscut un înalt 
ritm de creștere, și al cercetării 
științifice.

Congresul, care continuă ve
chea tradiție a Societății de 
chimie .industrială, înființată la 
Paris în 1917 și din care face 
parte și tara noastră, va dez
bate probleme din cele mai im
portante direcții de cercetare și 
aplicație ale chimiei industriale.

Bucurîndu-se de o largă pat* 
ticipare de specialiști din Franța, 
Uniunea Sovietică, S.U.A., R.F. a 
Germaniei, Italia, India, Ceho
slovacia. Iugoslavia, Poloniși 
alte state, 
posibilitatea unui larg schimb 
de opinii 
re vor 
unor

congresul oferă

Și 
prilejui 

probleme

informații, ca- 
eluicidarea 
ce

(Continuare în pag. a V-a) 
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cu care sînt promovate în activitatea practică noile cuceriri ale științei și tehnicii. în cadrul științelor, chimia ocupă o poziție deosebită, conferită în primul rînd de larga ei aplicabilitate, de multitudinea utilizării datelor ei.Angajată plenar pe linia unor ample eforturi îndreptate spre făurirea unei economii avansate, dezvoltate multilateral, România acordă o atenție deosebită creației științifice și tehnice, asigură condiții materiale pentru desfășurarea cu bune rezultate a muncii în acest domeniu, pentru formarea de noi savanți și cercetători și perfecționarea continuă a acestora. Școala științifică românească — care are o frumoasă tradiție în domeniul chimiei — și-a adus și își aduce din plin contribuția la progresul general al țării, la sporirea avuției materiale a poporului român.în ansamblul economiei românești, industria chimică constituie cea mai dinamică ramură industrială a țării; față de anul 1938 — apreciat drept unul din anii cei mai prosperi ai României din perioada antebelică — producția a- cestei ramuri este astăzi de aproximativ 70 de ori mai mare. în ultimele două decenii, industria chimică din țara noastră s-a situat an de an printre ramurile cu cel mai înalt ritm de creștere — și în același ritm înalt se prevede să se dezvolte și în viitor. Statul român investește anual fonduri însemnate pentru a asigura dezvoltarea accelerată a acestei ramuri de importanță hoțărîtoare pentru progresul tehnic și economic al întregii țări și ridicarea nivelului de trai al poporului.Solicitată în mod nemijlocit de nevoile practicii, cercetarea românească în domeniul chimiei a marea progrese importante,
Republicii 

din Capi-

Intr-o pauză a congresului

PROLETARI DtH TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

intela HU

în domeniul

aducînd contribuții valoroase la îmbogățirea patrimoniului științific național. Ne exprimăm convingerea că referatele și comunicările ce vor fi prezentate în cadrul a- cestui congres de savanții și cercetătorii din România vor reuși să dea o imagine a progreselor înregistrate de știința românească în acest domeniu, a preocupărilor și obiectivelor de viitor ale cercetării în ramura chimiei industriale. Sîntem încredințați, de asemenea, că valoroasa participare a savan- ților de peste hotare la 'acest congres, dezbaterile ce vor avea loc vor da noi impulsuri atît cercetării românești, cît și creației științifice mondialechimiei. Faptul că la această reuniune iau parte — alături de oameni de știință — specialiști și conducători ai unor importante concerne și unități industriale din ramura chimiei va face ca lucrările congresului să îmbogățească cu noi date și concluzii valoroase nu numai cercetarea științifică, ci și însăși activitatea practică industrială din acest sector.Totodată, apreciem că prezența acestor specialiști și reprezentanți ai marilor întreprinderi chimice va constitui un bun prilej pentru noi contacte directe și înțelegeri între unitățile industriei noastre chimice și întreprinderile de peste hotare, în vederea dezvoltării relațiilor lor de colaborare și cooperare, intensificării schimburilor economice.Considerăm, stimați participanți la congres, că reuniunea dumneavoastră, care-și începe astăzi lucrările, va oferi posibilitatea de a adinei cunoașterea reciprocă, de a intensifica schimbul de opinii și colaborarea dintre dumneavoastră, spre binele și spre progresul general al științei, în folosul întregii

9

Colaborarea tot savanții și cer- țările, schimbul științifice și deastăzi o necesitate

societăți. în epoca contemporană, cînd știința a căpătat un caracter universal, nu se mai pot concepe desfășurarea izolată a muncii de cercetare, ignorarea evoluției gîn- dirii științifice din alte țări, a rezultatelor ce se obțin într-un domeniu sau altul al cercetării și practicii mondiale, mai strinsă dintre cetătorii. din toate frecvent de valori. opinii devine obiectivă, impusă de însuși progresul științei. Cercetarea științifică este unul din principalele domenii de afirmare a geniului creator al unei națiuni — și fiecare popor, fiecare țară, mare sau mică, poate aduce, prin savanții și oamenii săi de știință și cultură, o contribuție de preț la îmbogățirea tezaurului de gîndire și creație al omenirii.Considerăm, de asemenea, că în zilele noastre, cînd lumea se confruntă încă cu o serie de probleme grave, cînd pe diferite meridiane ale globului mai ard flăcările războiului, mai stăruie focare de încordare și conflicte, misiunea nobilă a științei este să servească eforturile omenirii de a salvgarda pacea, de a crea un climat de încredere și colaborare fructuoasă între națiuni, de a înainta tinuu pe calea progresului și lizației.îmi exprim convingerea că congres va marca un aport însemnat la dezvoltarea colaborării sa- vanților și cercetătorilor pentru progresul științei și, implicit, al producției materiale, în folosul întregii societăți, al vieții pașnice a popoarelor.Vă urez din toată inima să încununați ou .succes deplin lucrările congresului dumneavoastră !

con- civi-acest

NOI REALIZĂRI
IN INDUSTRIE

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" TRANSMIT
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RAFINĂRIA „CRIȘANA" din 
Suplacul de Barcău, județul Bi
hor, a atins parametrii proiec
tați înainte de termenul stabilit. 
Bilanțul primelor trei luni 
cînd rafinăria- din Suplacul 
Barcău lucrează la întreaga 
pacitate se concretizează 
realizarea, peste prevederile 
planului pe .anul în curs, a unor 
importante cantități de țiței.

FABRICA DE FURNIRE ES
TETICE din cadrul Combinatu
lui . de exploatare și industriali
zare a lemnului din Sighetpl 
Manmației și-a atins parametrii 
fizici și tehnici proiectați cu 4 
luni înainte de termen. Aici a 
foșt Tealiza'tă, pește planul Ia 
zi, o producție din care se pot 
fabrica circa 300 de garnituri de 
diferite tipuri de mobilă,

LA FABRICA DE HÎRTIE SI 
CELULOZA „RECONSTRUC
ȚIA" din Piatra Neamț, noua 
secție de drojdie, furajeră și-a 
atins, cu trei luni mai devreme, 
parametrii- proiectați. De reți
nut că toți, indicatorii economici 

, calitativi prevăzuți în proiett 
au fost îndepliniți și depășiți- 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă în pre- 

. ?ent. Ia acest, nou obiectiv, s-au 
produs peste prevederile pla
nului mai bine de 450 tone de 
drojdie furajeră destinată fer
melor zootehnice.

IN ZIARUL DE AZI
® Tn industria ușoară : 

rezerve de producti
vitate așteaptă, de 
mult, valorificarea.

O Casele creației popu
lare în așteptarea 
unei condiții cultu
rale certe.

o Concursul și festi
valul internațional 
„George Enescu".

® La Festivalul inter
național de la Dijon, 
ansamblul brașo
vean „Poienița", dis
tins cu două mari 
premii.

O SPORT - Echipajul 
românesc de schif 
2+1, campion mon
dial în Canada.

Alături de importantele succese ob
ținute în anii actualului cincinal în 
diverse ramuri ale economiei națio
nale se înscriu și realizările din sec
toarele de poștă și telecomunicații. 
Potrivit calculelor estimative, funda
mentate pe baza realizărilor înregis
trate în primele oot luni din acest 
an. cînd a fost obținut un volum su
plimentar de venituri de paste 450 
milioane lei, apreciem că prevederile 
planului cincinal de venituri ale mi
nisterului nostru vor fi realizate in
tegral încă in luna octombrie ; pînă 
la sfîrșitul anului, volumul supli
mentar de venituri va depăși o ju
mătate de miliard de lei.

Factorul principal care a condițio
nat această evoluție favorabilă în rea
lizarea planului cincinal îl constituie 
preocuparea intensă pentru moderni
zarea și lărgirea bazei tehnico-mate- 
riale a sectoarelor de telecomunicații 
și poștă, pe baza fondurilor sporite de 
investiții puse la dispoziție de stat. 
Numai în sectorul telefoniei urbane 
se pun în funcțiune în anii actualului

Intîlnire intre o delegație de partid 
și guvernamentala 

a Republicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 

și o delegație de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria, 

condusă de tovarășul Todor Jivkov mânia, se va întîlni cu o delegație ție partid și guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului da Miniștri al Republicii Populare• Bulgaria.

Potrivit înțelegerii stabilite anterior, în zilele de 11 și 12 septembrie a.c. o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro-
PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația de ziariști austrieciTovarășul Nicolae Ceaușescu,' secretar - - -■ munistsiliuluicialiste amiază, prezentînd principalele organe de presă din Austria, care a făcut o vizită în țara noastră.Au fost de față tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și tovarășul Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și ziariștii austrieci a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmo-

general al Partidului Co- Român, președintele Conde Stat al Republicii So- România, a primit, luni la o delegație de ziariști re

Ambasadorul R.P.D. CoreeneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit luni, 7 septembrie 1970, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
A

->

Ing. Mihai BALANESCU 
ministrul poștelor 

și telecomunicațiilor

cincinal, prin extinderea centralelor 
existente și instalarea de noi cen
trale telefonice automate, un număr 
de linii egal cu cel existent în în
treaga țară la sfîrșitul anului 1960 ; 
un fapt remarcabil este că, 
pînă la sfîrșitul acestui an. toate ora
șele reședințe de județ vor dispune 
de centrale telefonice automate. Prin 
depășirea cu circa 30 la sută a pre
vederilor planului cincinal de cablare 
a traseelor telefonice s-a creat posi
bilitatea ca încă în acest an toate re
ședințele de județ să fie conectate la 
magistrala de cabluri și radiorelee. 
Important pentru dezvoltarea rețelei 
telefonice este și faptul că s-a reali-

ABUZUL DE STATISTICI
Șl INSTRUCȚIUNI 

macină ti
Măsurile stabilite de conducerea 

partidului privind perfecționarea con
ducerii și planificării agriculturii au 
creat un cadru deosebit de favorabil 
afirmării inițiativei specialiștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură. Paralel cu măsurile care au 
avut ca scop îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii în coope
rativele agricole, perfecționarea acti
vității direcțiilor agricole și a uniu
nilor cooperatiste, conducerea parti
dului a indicat acestor organe să-și 
îmbunătățească stilul de lucru pen
tru a putea desfășura o activitate 
mai apropiată de nevoile producției. 
In cuvintarea la plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din 28 ianuarie 
1969, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat : „Trebuie să înțelegem, tova
răși că agricultura, cooperativele a- 
gricole nu pot fi conduse prin circu
lare și instrucțiuni, ci prin participare 
efectivă Ia viața cooperativei, prin- 
tr-un contact permanent și o legătură 
strinsă cu cooperativele. Lucrătorii u- 
niunilor cooperatiste și ai direcțiilor 
agricole județene trebuie să partîcine 
cu regularitate la adunările generale, 
Ia ședințele de consiliu, să sprijine 
cooperativele în organizarea muncii 
și a producției, să devină, într-ade- 
văr, organe de lucru, de îndrumare 
și de ajutor concret al cooperative
lor".

Este un fapt dovedit că s-au făcut 
pași serioși în ce privește îndruma
rea și sprijinirea directă a întreprin
derilor agricole de stat și coopera
tivelor agricole, a conducerilor și spe
cialiștilor din aceste unități de către 
organele agricole județene și centra
le. S-a urmărit, între altele, simpli
ficarea activității de birou, pentru a 

sferă cordială. La sfîrșit, ziariștii austrieci, exprimînd mulțumiri președintelui Consiliului de Stat pentru primire și pentru convorbirea avută, relevînd caracterul util și instructiv al vizitei făcute în România, au subliniat sentimentele prietenești pe care poporul austriac le nutrește față de poporul român, interesul deosebit cu care este așteptată în Austria vizita șefului statului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis poporului austriac, prin intermediul organelor de presă reprezentate, cele mai bune urări de succes în' activitatea pentru progresul țării, pentru prosperitate și pace.
Republicii Populare Democrate Coreene la București, Kang Iăng Săp, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială.

V

zat în anii acestui cincinal automati
zarea legăturilor interurbane între 13 
orașe ale țării, acțiune care va că
păta o extindere considerabilă în anii 
viitori. Pași importanți s-au făcut și 
în ce privește semiautomatizarea le
găturilor internaționale. Crearea în 
anii acestui cincinal a bazei materia
le pentru fabricarea în țară a echipa
mentului de comutare automată va 
permite încă de pe acum . sporirea 
ritmului de automatizare atît a legă
turilor urbane, cit și a celor inter
urbane.

însemnate fonduri de investiții au 
fost alocate în actualul cincinal și 
pentru dezvoltarea sectorului radio și 
televiziune. Din 1966 și pînă acum au 
fost date în funcțiune stații de ra- 
dioemisie de mare putere, care asi
gură integral recepția programului I 
și, într-o bună măsură, a programului

(Continuare în pag. a II-a)

minis-
sondaj
în ju
ca și

da posibilitate specialiștilor să sa 
ocupe de organizarea producției și a 
muncii. Un ordin al ministrului agri
culturii și silviculturii din decembrie 
anul trecut, de exemplu, obliga toa
te direcțiile și serviciile ministerului 
să reducă numărul de circulare,, in
strucțiuni și alte hirtii, reglementa 
mecanismul obținerii datelor statis
tice în așa fel incit să fie înlăturată 
posibilitatea unor cereri care nu sînt 
justificate de nevoile muncii 
ferului.

Ce se constată ? Un 
efectuat de redacția noastră 
dețele Ilfov, Suceava și Olt, 
constatările proprii ale ministerului 
scot în evidență faptul că volumul 
corespondenței purtate de minister 
cu direcțiile agricole s-a menținut a- 
proximativ la același nivel — ceea 
ce, evident, este rău — dar faptul cel 
mai negativ este că timpul afectat 
întocmirii situațiilor statistice a cres
cut in unele cazuri foarte mult, în 
loc să scadă.

în primele patru luni, la Direcția a- 
gricolă a județului Ilfov, de pildă, 
s-au înregistrat 401 corespondențe pri
mite de la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. Pînă la 1 septembrie, 
deci în alte patru luni, s-au mai pri
mit 379 adrese de la minister, plus 
100 telexuri. Situații asemănătoare e- 
xistă și în alte județe. De la începu
tul anului și pînă în prezent, de e- 
xemplu, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a trimis Direcției agricole

I. HERTEG, F. CEAUȘESCU 
I. MANEA, A. PAPADIUC

(Continuare în pag. a III-a)
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DIVERS] 
„Stins" j 

după...
două secole

Recent, cercetătorii de la fi- I 

Hala Arhivelor Statului din Iași i 
au descoperit un valoros docu- I 
ment. Datat din decembrie 1833, | 
documentul cuprinde mărturiile 
lui Gavril, mitropolitul Moldo- I 
vei, Ioanichie, episcopul Roma- I 
nului, și ale altor persoane pri- * 
vind marele incendiu care a cu- I 
prins lașul în 1766, cînd au are I 
mai multe mînăstiri, case bo- I 
ierești și ale unor orășeni. Po- . 
trivit mărturiilor, numai in | 
„bașca" de la mînăstinea Dancu | 
au ars patru lăzi de „odoare și ’ 
scrisori de moșii". Un document 1 
interesant care aduce noi amă- I 
nunte în legătură cu un eveni- I 
ment petrecut acum două se- ■ 
cole.

I Nu vor mai |
fi vecine

I

Ioana Chițu din comuna Crin- I 
puri (Dîmbovița) s-a hotărit, în- I 
tr-una din zilele trecute, să-i * 1 
facă o „vizită" vecinei sale, Se- I 
vastița Cioranu, in timp ce a- I 
ceasta lipsea de acasă. A răsco- I 
lit in grabă toată casa, a luat • 
ceea ce căuta și, la plecare, s-a I 
gindit să șteargă urmele lăsate. I 
A găsit un vas cu petrol, a stro
pit podeaua și a scăpărat un. I 
chibrit. Focul a fost stins rapid I 
de ceilalți vecini. Dar, pentru că • 
părea iscat prea din senin, i s-a I 
dat de urmă. In curind, Ioana I 
Chițu va trebui să răspundă a- | 
tit pentru „vizită", cit și pentru . 
incendiu.

II. De asemenea, se instalează o sta
ție pe unde metrice pentru emisiu
nile programului III. In aceeași pe
rioadă numărul stațiilor de televi
ziune intrate în funcțiune s-a du
blat, iar numărul translatoarelor s-a 
mărit de 3 ori, fapt care asigură prac
tic recepția programelor pe întreg te- 
ritoriul țării, cu excepția unor zone 
limitate, în special din regiunile mun
toase. Se continuă operația de aco
perire și a acestor zone prin mon
tarea de noi stații de televiziune și 
translatoare.

Ținînd seama de importanța tot 
mai mare ce o capătă în țara noastră 
sistemul informațional, de cererile 
numeroase ale unităților economice, 
în anii 1966—1969 capacitatea centra
lelor telegrafice automate instalate 
s-a dublat față de cea existentă în 
anul 1965.

Preocupările în domeniul activită
ții poștale au vizat dotarea cu mij
loace de transport și utilaje, con
struirea unor oficii poștale de tranzit, 
orășenești și rurale, precum și extin
derea mecanizării la o seamă de ope
rații. Toate aceste măsuri au 
urmărit un scop major : micșorarea 
timpului de parcurs între diferite lo
calități a trimiterilor poștale, in con
dițiile în care numărul lor a crescut 
cu aproape 30 la sută în anul 1969 
față de 1965.

Avind In față perspectivele gene
rale ale dezvoltării multilaterale a 
țării noastre în viitorul cincinal, pe 
baza directivelor Congresului al X-lea 
al partidului. Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor, în colaborare cu 
organele de sinteză și ministerele fur
nizoare, a elaborat principalii Indica
tori de dezvoltare, ținînd seama atit 
de măsurile ce trebuie luate pe în
treaga economie, cit și de cele speci
fice activității de poștă și telecomu
nicații. în acest sens, planul cincinal 
pe perioada 1971—1975 prevede o 
creștere a volumului de investiții cu 
circa 30 la sută față de nivelul alocat 
în actualul cincinal. Se preconizează 
sporirea însemnată a numărului de 
linii îft centralele telefonice. în 
provincie, aceste mijloace sînt desti
nate, în parte, trecerii de la sistemul 
manual de telefonie la cel automat 
în orașe cum ar fi Odorhei, Caran
sebeș. Caracal. Medgidia, Moinești, 
precum și pentru extinderea actua
lelor capacități in centralele telefoni-

Din ce 
perspectivă? |

De curind, la ieșirea din i 
Alexandria spre Roșiorii de I 
Vede, a început construcția unui • 
spital. Pe' măsură ce clădirea se a 
înalță etaj cu etaj, peste drum, I 
în fața ei, dțiva oameni demo- | 
lează însă alta aflată pină nu 
demult și ea tot în plină con- I 
strucție. Este vorba de un micro- I 
complex al cooperației meșteșu- • 
gărești ce fusese amplasat la i 
răscruce de drumuri pentru de- I 
servirea călătorilor care trec | 
spre Turnu Măgurele, Roșiori și 
Craiova. După începerea con- I 
strucției spitalului, cînd cele I 
două clădiri își profilau în linii ’ 
mari contururile, edilii locali I 
și-au dat seama că ele nu pot I 
sta față in față. S-au decis deci I 
să sacrifice complexul și să-l . 
mute în altă parte. Costul lucră- I 
rilor de construcții și al mate- I 
rialelor trece binișor de 100 000 
lei. Cine suportă lipsa de per- I 
spectivă 7 ;

Examen
...ratat

Orice candidat la obținerea I 
carnetului de șofer trebuie să ■ 
se prezinte in fața comisiei de ■ 
examinare cu o mașină, deoare- I 
ce proba de conducere nu poate | 
fi susținută decit la... volan ! . 
După ce a reflectat mai profund I 
asupra acestui adevăr, Ion Tă- I 
taru din Tg. Jiu s-a gindit să • 
facă din autoturismul său de ■ 
cursă lungă o mașină de... sus- I 
ținut examene pentru cei ce as- | 
piră la titlul de conducător . 
auto ! A pus ideea in practică și I 
a constatat că e bănoasă. Pe căi 1 
cu totul independente, a ajuns 1 
la aceeași concluzie și Dumitru I 
Nălbitoru, care, punind la dis- I 
poziția celor interesați autotu- I 
rismul l-GJ-879 (proprietatea > 
autobazei Rovinari), a înjghebat I 
o afacere și mai rentabilă. In | 
ziua de 1 septembrie a.c., de 
pildă, toți candidații s-au pre- I 
zentat la examen cu cele două I 
mașini „împrumutate" pentru I 
sume de 50—100 lei. La sfîrșit 
insă, cei doi buni „rivali" au 
fost invitați să-și facă publice 
sumele încasate. Pedepsele pe 
care le vor primi vor fi propor
ționale cu ele. Ca să nu fie în
tre ei nici un fel de supărare | 
nici din pricina asta !

Dați-i |
o busolă

De aproape un an, instalato
rul Dumitru Cîndea din Sibiu, 
str. Gladiolelor nr. 23, în vîrstă 
de 42 de ani (avind ca semn par
ticular o cicatrice pe obrazul 
drept), a plecat de acasă fără 
nici o țintă precisă. După cele 
patru condamnări executate, 
singura lui preocupare este să 
evite întilnirea cu altele trei 
care îl așteaptă : doi ani pen
tru abandon familial, doi ani și 
șase luni pentru furt și un an 
pentru înșelăciuni. în ultima 
vreme a trecut prin Tulcea și 
Medgidia. De aici nu se știe în
cotro și-a schimbat ruta. Dacă-1 
întîlniți. orientați-1 în direcția 
cuvenită, anunțînd în prealabil 
organele de miliție.
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Dintre citeva scrisori pe aceeași 
temă, una ne-a atras atenția cu deo
sebire. Dacă cineva, sugera autorul, 
ar vizita incognito citeva baze de 
contractare și achiziții de animale, 
ar avea ce să scrie !

Ideea nu era deloc rea.
îmbrăcat... după împrejurare, mi-am 

făcut apariția prin preajma bazei de 
contractări și achiziții de animale din 
Tirgoviște.

Peste drum de' bază, la bufetul 
„Cuibul veseliei", se chefuia. De-a- 
bia m-am așezat la masă, cînd s-a a- 
propiat un individ tuciuriu și spătos, 
pe nume Gogu. „Ai vreo vacă 7“ Am, 
vine-acum, e pe drum. „N-o da la 
bază, vinde-mi-o mie, ai bani ghea
ță". Păi, zic eu, nici n-ai văzut-o și 
vrei s-o cumperi 7 Mai bine o dăm la 
bază. „Cum vrei, spune el, da’ ești un 
fraier !“ Nu-i nimic, am zis în gînd, 
vom vedea cine-i fraierul (a doua 
zi, inspectoratul orășenesc de mili
ție efectua o cercetare, identifici n- 
du-i pe geambași).

Puțin mai tirziu aveam la masă, 
ca invitați, doi amatori de consuma
ție fără plată : Codiță, îngrijitorul de 
noapte de la bază, și Rosmarin, un 
individ cu cazier, care nici el nu știe 
cu ce se mai ocupă, în afară de spe
cula cu animale. Cumpără și revinde. 
De la ei am aflat tot ceea ce trebuia 
să aflu : anume că in jurul bazei de 
recepție a animalelor a înflorit un 
comerț clandestin. Feluriți geam
bași așteaptă țăranii, îi determină 
să le vîndă lor vitele, îi trag pe 
sfoară în fel și chip și pe urmă re- 
vînd marfa în oborul de vite. Și 

frustrați și țăranul Și
vind marfa 
astfel sînt 
statul.

Aceasta a __  .._________
Era dimineață, în zori. La 

similară din orașul Pucioasa, ani
mația nu mai contenea. Un cetățean, 
Vasile Dobre, venise cu un bou de 
351 kg, dar n-avea contract (și pre
țul încasat ar fi fost ceva mai 
mic). Omul este, în schimb, rudă cu 
Grigore Stanciu, cantaragiul bazei. Și 
acolo, pe loc, se perfectează o ilegali
tate : boul lui moș Dobre face un salt 
mortal pe contractul unui cetățean, 
Mihai Stoian, aflat „întîmplător" la 
bază, cu un contract fictiv în buzu
nar. Actele trec prin agenția C.E.C. 
din localitate, care onorează contrac
tul în bani peșin.

Mă reîntorc la bază, însoțit de 
plutonierul de miliție Ion Tiță.

Neștiind că am fost martor ocular 
și că dețin probe de necontestat, lua
te de pe actele întocmite, șeful bazei

(Urmare din pag. I) 

(Avram Cobianu) și cantaragiul (Gri
gore Stanciu) protestează vehement. 
Așa sînt oamenii incorecți : dacă le-o 
zici de la obraz, dar n-ai venit cu 
proba la tine — o probă zdrobitoare 
— te-nghit cu fulgi cu tot ! Dar noi 
aveam proba. Și, in cele din urmă, 
Mihai Stoian a recunoscut : „Nu, 
animalul nu era al meu. dar dacă ei nu 
m-au învățat ce 6ă zic“...

Tîlcul unor asemenea procedee 
incorecte ne-a fost lămurit, după 
aceea, la Banca agricolă din Tîrgo- 
viște : deoarece prețurile la contrac
tări sînt mai mari decit Ia achi
ziții, unii recepționeri de la baze a- 
cordă „privilegii" cunoștințelor, pre- 
luîndu-le vitele din achiziții pe con
tractele altor cetățeni, formal în
cheiate, urmînd ca plusurile astfel 
realizate pe seama statului să fie 
împărțite pe din două.

Deci, a doua concluzie: la baza 
din Pucioasa se comit ilegalități, unii 
producători fiind în mod fraudulos 
avantajați, în dauna statului.

La cooperativa agricolă din Țintea 
(Prahova) se recepționează un lot de 
animale. în acest scop s-a deplasat, 
cu mașina mică, însuși șeful centrului 
de contractări-abator de la Cîmpina, 
Mircea Ciușdel, însoțit de un maistru 
specialist

— Uite, astea sint vitele I — apu
ne președintele cooperativei. Unspre
zece tăurași.

Șeful bazei scoate un „da“ profesio
nal și adaugă s „Nu sînt prea stră
lucite..."

S-a cîntărit fiecare tâuraș în parte, 
s-a numerotat pe pulpă, după care 
cei doi de la bază au stabilit cali
tatea. Fără instrumente. Așa, după 
ochi : ăsta are coșuri pe nas, ăsta 
n-are... In concluzie, patru de calita- 

' tea I și șapte de-a H-a.
Părțile contractante scriu, semnea

ză (patru de-a întîia și șapte de-a 
doua) și mașina mică pleacă, urmînd 
ca lotul de tăurași să fie transportat 
a doua zi la abatorul din Ploiești, 
pentru „specialități". A doua zi, di
mineața, am revenit la cooperativa 
agricolă cu o nouă comisie de re
cepție, alcătuită la indicația orga
nelor locale de partid. Din comisie 
făceau parte : Valentin Rusu. inginer- 
principal zootehnist la Direcția a- 
gricolă județeană ; Valeriu Angeleecu. 
inginer zootehnist, șef-adjunct al 
Inspectoratului județean pentru În
treprinderile agidcole de stat, și me
dicul veterinar Ion Stan, de la ace
lași inspectorat

Pentru deplină obiectivitate, s-au 

ce automate din centre urbane cu so
licitări mari de noi posturi telefo
nice : Arad, Timișoara, Cluj, Tg. Mu
reș, Brașov, Craiova, Ploiești, Galați, 
Brăila, Bacău, Iași, Constanța și al
tele. Preconizăm ca cea mai mare 
parte din posturile telefonice noi să 
fie destinate populației ; astfel, pro
centul abonaților particulari față de 
totalul abonaților va crește de la 69 
Ia sută, proporția atinsă la sfîrșitul 
actualului cincinal, Jh 75 la 6ută in 
anul 1975.

Cu toate că anul trecut în munici
piul București numărul abonaților 
particulari la 100 familii a fost de

POȘTA Șl TELECOMUNICAȚIILE
IN ANII URMĂTORI

27,5, numărul cererilor pentru insta
larea de noi posturi telefonice, nesa
tisfăcute încă, s-a menținut la un ni
vel ridicat, întrucît anual sint pre
zentate circa 16 000 cereri. Tocmai a- 
ceastă dinamică ridicată a cererilor 
populației a determinat să se pre
vadă construirea în perioada 1971— 
1975 a unui număr sporit de linii. 
Prin realizarea acestora, numărul de 
abonați la domiciliu la 100 fa
milii în rețeaua Capitalei va fl de 
37 la sfîrșitul perioadei ; practic, deci, 
fiecare a trei^ familie va dispune de 
un post telefonic la domiciliu, iar 
ponderea abonaților particulari va a- 
junge la 84 la sută.

Concomitent cu dezvoltarea rețele
lor telefonice urbane, in cadrul ac
țiunii de dezvoltare și modernizare 
a rețelei interurbane, se va extinde 
automatizarea serviciului telefonic 
interurban prin conectarea a încă 16 
localități la rețeaua interurbană au
tomatizată. Numărul liniilor noi auto- 

izolat în padocul tăurașilor, invitînd 
pe cei din conducerea cooperativei să 
răspundă numai la întrebări. Comi
sia a constatat că tot 
male era, indiscutabil, 
litate.

★

Am vizitat doar trei 
multe, și în toate trei am dat de ur
mele unor abateri. Ceea ce ne deter
mină să punem serios întrebarea : în 
seama cui lăsăm contractările și a- 
chizițiile, valorificarea animalelor din 
sectorul agricol cooperatist și de la 
producătorii individuali — în seama 
unor indivizi cel puțin neserioși, ca 
să nu spunem altfel 7

Cînd se face verificarea oricărei 
gestiuni și se constată plusuri de 
marfă sau valorice, este limpede 
pentru oricine că nu-i lucru curat. 
Doar n-a adus gestionarul mărfuri 
de la el, numai ca să aibă plusuri în 
magazin. Și atunci, cum se face că 
barele de contractare și achiziții (a- 
parținînd Ministerului Industriei Ali
mentare) pe care le-am vizitat au 
întotdeauna plusuri substanțiale 7 De 
unde ? De la cooperativa agricolă 
Țintea, de unde se iau 11 tăurași de 
calitatea întâi și se plătesc ca atare 
numai patru. Un inginer de la o coo
perativă agricolă din Vaslui se plîn- 
gea deunăzi la minister : din 30 de 
bovine livrate .deodată, baza a stabilit 
că numai 7 corespund la calitatea 
întâi. Și cîte a decontat baza din a- 
celași loc, la calitatea întîi, după 
tăiere 7 Do-uă-zeci ! Iată plusul, in
corectitudinea.

Supunem atenției cîteva păreri ale 
unor oameni de specialitate, recol
tate în timpul sondajului. Pentru vi
tele livrate de cooperativele agricole, 
tăierea la randament — sau „preda
rea la cui", cum i se mai spune — 
pare singura soluție echitabilă ; di
recțiile agricole județene, ca organis
me principial interesate în dezvolta
rea zootehniei, să întărească manda
tul delegaților prerențî la actul re- 
cepționării animalelor. Pentru că, 
după părerea multora (și sondajul 
nostru o confirmă), s-au acordat 
drepturi nejustificat de mari achizi
torilor și valorificatorilor de la ba
rele de predare a animalelor.

N-avem pretenția de a fi epuizat 
problema în discuție. Cele relatate 
sînt doar un semnal, un îndemn la 
o analiză temeinică în domeniul res
pectiv.

matizate va fi de aproape patru ori 
mai mare decit cel în funcțiune in 
prezent.

Dezvoltarea rețelei Interurbane o- 
feră condiții pentru promovarea au
tomatizării și în rețeaua de abonați 
telegrafici (TELEX), rețea de mare 
importanță pentru asigurarea legătu
rilor operative între unitățile econo
mice la nivel național și internațio
nal. Aceste condiții favorabile vor fi 
valorificate prin dublarea față de a- 
nul 1966 a liniilor din centralele te
legrafice automate, precum și a nu
mărului de teleimprimatoare pentru 
echiparea posturilor la abonați. Ca 

urmare a ridicării nivelului tehnic 
și a eficienței economice in secto
rul telefonic, se creează premise fa
vorabile și pentru dezvoltarea tele
foniei în mediul rural.

Dezvoltarea continuă și într-un 
ritm din ce în ce mai accelerat a te
lefoniei ridică în fața ministerului 
nostru noi probleme ce decurg din 
necesitatea adoptării structurilor e- 
xistente Ia noile sarcini considerabil 
sporite. în acest fel, ca urmare a mă
ririi în viitorul cincinal a numărului 
de abonați în rețeaua telefonică a 
Capitalei — de aproape trei ori față 
de creșterea din actualul cincinal — 
în aceeași proporție va spori și vo
lumul lucrărilor de facturare a pres
tațiilor telefonice. Analiza tehnico-e- 
conomică a acestei probleme a arătat 
că trecerea la sistemul de prelucra
re a datelor și întocmirea facturilor 
cu ajutorul unui calculator electro
nic se impune in primii ani ai viito-

în aceste zile călduroase de toamnă stațiunile de pe litoral se află încă în plin sezon turistic. Zeci de mii de turiști își petrec aici zilele de concediu în condiții optime de cazare în hoteluri și vile confortabile, în căsuțe și campinguri moderne. Cei care vor să-și petreacă o parte din concediu pe litoral se pot a- dresa la orice agenție O.N.T., de unde își pot procura bilete la tarife reduse.

După participarea la recenta expoziție din Constanța, unde modelele au fost contractate integral de către organizațiile comerciale, Fabri
ca de mobilă din cadrul Com
binatului de industrializare a 
lemnului din Vaslui va fi prezentă în viitor în unitățile de desfacere de specialitate cu garnituri de mobilă moderne, estetice. Printre acestea se remarcă în mod deosebit garnitura dormitor „Elegant". Ea se compune din 16 piese realizate din lemn de calitate superioară, în combinație cu materiale plastice, plăci aglomerate, furnire profilate etc. Garnitura „Elegant" este prevăzută, între altele, cu două dulapuri interioare, două noptiere, două paturi cu somiere relaxa. E o garnitură practică, durabilă și, intr-adevăr, elegantă !

ruluî cincinal. In această direcție au 
fost luate măsuri pentru restructu
rarea procesului de prelucrare a da
telor ce stau la baza întocmirii fac
turilor, astfel ca la introducerea cal
culatorului electronic condițiile nece
sare folosirii eficiente a acestuia să 
fie asigurate.

Pentru sectorul poștal, alocarea 
fondurilor de investiții vizează extin
derea mecanizării principalelor faze 
ale procesului de prelucrare a trimi
terilor poștale. Astfel, va 
centru poștal mecanizat 
în orașul București și 
gradul de mecanizare 

fi creat un 
de tranzit 
va spori 
la 25 or

ficii poștale de tranzit în localitățile 
din provincie ; de asemenea, vor fi 
extinse dotațiile cu mijloace de trans
port mecanice. Aceste acțiuni vor a- 
sigura creșterea gradului de mecani
zare a transporturilor poștale de la 
65 la sută în 1970 la 85 la sută în 
anul 1975. In același timp, se va in
tensifica acțiunea de dotare a ofi
ciilor poștale cu utilaje de mică me
canizare, pentru mecanizarea opera
țiunilor la ghișeele poștale, în mare 
parte pe baza valorificării mai largi a 
cercetărilor aplicative, efectuate în 
acest domeniu la Institutul de cerce
tări pentru telecomunicații.

In sectorul de radiodifuziune și te
leviziune se vor îmbunătăți condițiile 
de recepție în centrele intens popu
late, prin creșterea corespunzătoare 
a puterii radiate. Principalele capa
cități ce vor fi puse în funcțiune 
cuprind stații de radio de mare .pu
tere pe unde hectometrice, stații pe

In apropierea orașului Blaj 
exista un minunat parc natural, de 
peste 10 hectare, asemănător par
cului „Trivale" din Pitești. Dar nu 
știu din a cui dispoziție, într-una 
din iernile trecute, parcul a fost, li
teralmente, devastat, prin tăierea 
celor mai frumoși copaci ai săi. Și, 
de atunci, oricine dorește, taie din 
el cit vrea, fără să-1 întrebe nimeni 
nimic. Nu cunoaștem intenția edili
lor orașului în ce privește soarta a- 
cestui parc, dar e firesc să ne în
trebăm : Nu-i păcat să se distrugă 
acest colț de natură care constituie 
pentru noi, orășenii, un apreciat loc 
de recreare 7

Ing. loan SIMU 
Blaj

o Apartamentul în care locuiesc 
este situat la subsolul imobilului. 
Cu cîtva timp în urmă, locatarul 
de la parter a construit un gard din 
zid chiar în dreptul ferestrelor de 
la locuința mea, din care cauză 
lumina solară nu mai poate pă
trunde în casă ; in același timp, 
gardul respectiv incomodează și 
pe ceilalți locatari. Am adus acest 
lucru la cunoștința consiliului popu
lar municipal, dar fără nici un 
rezultat. Cum este, oare, pasibil să 
se permită o astfel de construcție, 
fără a se vedea la fața locului ne
ajunsurile pe care le produce 7 |

Costicâ BADIU
str. Avfntului nr. 26, 
Galați

• Floroa Berbecaru din comuna 
Buzoești, județul Argeș, ,ne-a sesi
zat în luna mai că autobaza I.T.A.- 
Pitești (al cărei angajat a fost pină 
în luna iulie 1969, cînd s-a trans
ferat la altă întreprindere) refuză 
în mod nejustificat să-i plătească 
drepturile bănești ce i se cu
vin, în sumă de 2152 lei. Redacția 
a trimis această sesizare Consiliu
lui municipal al sindicatelor Pi
tești, care, în urma verificărilor fă
cute la autobaza respectivă, ne-a 
răspuns că cele sesizate se confir
mă și. în consecință, unitatea s-a 
angajat că „pină la data de 29 mai 
1970, Florea Berbecaru va. intra în 
posesia sumei de 2 152 lei".

Iată, însă, că au trecut de atunci 
trei luni și, așa cum ne informea
ză, printr-o altă scrisoare, cel în 
cauză nici pînă astăzi nu a intrat 
în posesia acestor bani. La auto
baza I.T.A.-Pitești există cumva o- 
bioeiul ca una să se spună și alta 
să se facă ?

Făuritorii de mașmi-unelte, mașini de cusut „Ileana" și de mașini de spălat „Alba- lux" de la Cugir au realizat noi produse care, de bună seamă, se vor bucura de interesul larg al cumpărătorilor. Ei au proiectat și asimilat pentru fabricație două noi modele de mașini de spălat: „Alba-lux“-9 și „Alba-lux“- 10. Noile modele de mașini de spălat au un înalt grad de finisare, sînt concepute în linii moderne și au randamente superioare. Primul lot din noile mașini de spălat „Alba- lux“-9 și „Alba-lux“-10 a trecut cu „foarte bine" toate controalele vizînd calitatea execuției.

1

unde metrice. Dată fiind importanța 
translatoarelor pentru realizarea unei 
acoperiri mai eficiente cu programe 
de televiziune, de curind s-a asimilat 
producția acestui utilaj într-una din 
întreprinderile ministerului, valorifi- 
cindu-se cercetările efectuate în in
stitutul nostru de specialitate. Ca ur
mare a acestei acțiuni, gradul de aco
perire cu programe radio va crește de 
1,5 ori pentru programul II și de circa 
3 ori pentru programul III.

După cum s-a subliniat la Congre
sul al X-lea al partidului, realizarea 
unui important volum de investiții 
în anii viitorului cincinal pune în 
fața ministerelor, a cadrelor din e- 
conomie sarcini sporite privind îm
bunătățirea suhstanțială a indicato
rilor de eficiență. în ramura noastră 
reducerea ponderii lucrărilor de con
strucții și montaje cu 11 la sută, ca 
urmare a creșterii gradului de folosi
re a suprafețelor existente și a celor 
ce 6e vor realiza in viitorul cincinal, 
precum și reducerea castului mediu 
specific la clădirile pentru centrale 
și oficii cu peste 14 la sută sînt două 
din căile principale de ridicare a e- 
ficienței economice. Acționind hotă- 
rît in acest sens, ca și in direcția re
ducerii sistematice a cheltuielilor și 
folosirii raționale a forței de muncă, 
ne-am propus să sporim în anii vii
torului cincinal volumul veniturilor 
cu 42 la sută față de creșterea numă
rului mediu de salariați cu 4,3 la 
sută. Ca urmare, cheltuielile la 1000 
lei venit vor scădea în anul 1975 față 
de 1970 cu circa 5 la sută, reducere 
de peste două ori mai mare decât cea 
obținută în perioada 1966—1970.

Transpunerea in viață a întregului 
complex de măsuri și acțiuni nrevă- 
zute pentru perioada 1971—1975 va 
ridica pe o treaptă superioară efi
ciența economică în activitatea de 
poștă și telecomunicații. Potrivit cal
culelor. scontăm în anii viitorului 
cincinal pe o creștere medie anuală a 
acumulărilor de 10.5 la sută, față de 
creșterile medii anuale de 2.3 la sută 
a investițiilor și de 7.5 la sută a vo
lumului de venituri. Dezvoltarea sec
torului de poștă și telecomunicații în 
cincinalul următor va avea astfel o 
contribuție substanțială Ia făurirea 
unul puternic sistem informațional, 
factor important în edificarea unei e- 
eonomii moderne, etrîns legată de pro
gresul tehnico-științific contemporan.

• In luna Iunie 1969 am cumpă
rat o pereche de pantofi de la un 
magazin de încălțăminte din orașul 
Cîmpulung. l-am încălțat doar de 
două ori și tălpile au început să 
se crape, tocurile s-au strîmbat. 
Am fost sfătuită să trimit pantofii, 
însoțiți de bonul de garanție, fa
bricii orădene „Solidaritatea", care 
i-a confecționat. Așa am făcut. La 
20 iunie i-am expediat printr-un 
colet poștal, a cărui primire mi-a 
fost confirmată de fabrică. Dar a 
•trecut de-atunci mal bine de un 
an și n-am primit nici măcar vreun 
răspuns, deși am revenit cu scri
sori și telegrame la fabrică. Să fi 
ajuns în miinile vreunui colecțio
nar de rebuturi 7

• Locuiesc într-un minunat colț 
de țară, cu care natura a fost deo
sebit de darnică — orașul Gura 
Humorului din județul Suceava. Pe 
aoeste meleaguri se află două din
tre vestitele monumente de artă ale 
Moldovei : mînăstirea Voroneț și 
minăstirea Humorului, care sînit vi
zitate zilnic de sute de turiști. Cum 
e și firesc, ei doresc să trimită ru
delor și prietenilor ilustrate cu ve
deri din această localitate sau din 
împrejurimi, dar acestea lipsesc. - 
desăvîrșire din rețeaua comercială. 
Ca lucrător poștal, care cunosc ce
rințele turiștilor în această privin
ță, propun organelor de resort să 
reia tipărirea ilustratelor atit de 
solicitate.

P. PUIU
Gura Humorului

• In luna februarie a.c. s-au ter
minat lucrările de instalație elec
trică la magazinul cu produse me- 
talo-chimice din satul nostru. Dar 
după ce s-au cheltuit mii de lei, 
aceasta nu poate intra în funcțiu
ne, pentru că nu e racordată la re
țeaua de alimentare ; din această 
cauză, o dată cu venirea serii se 
închide și magazinul. Culmea este 
că și unitatea cu pricina, și cei care 
au executat lucrările sint subor
donați aceluiași for — U.J.C.C. Bis- 
trița-Năsăud. Conducerea coopera
tivei din comună și cetățenii au fă
cut numeroase sesizări, dar în za-

Pitic", o apre
ciată marcă 

de încălțăminte 
pentru copiiMarca „Pitic", cunoscută și apreciată de numeroși beneficiari din țară și de peste hotare, însoțește modelele de încălțăminte pentru copii produse de fabrica „Timpuri 

Noi" din. Brașov. Pantofii și ghetuțele purtînd această emblemă sînt lucrate cu multă grijă și finețe. Ele sînt flexibile, comode, trainice.în momentul de față, colectivul fabricii brașovene se preocupă de crearea de noi modele de încălțăminte, precum și de îmbunătățirea formelor de calapoade, în așa fel îneît orice încălțăminte destinată micilor beneficiari să asigure piciorului un confort maxim și condiții de igienă.

locuințelorCovoare din p.c.v. pe suport textil, tapete lavabile și semi- lavabile pe suport textil |i de hîrtie, cartoane și pînze bitumate etc. — iată numai cîteva din produsele realizate de către întreprinderea de 
materiale izolatoare și finisaj din Turda, care și-a cîștigat un binemeritat prestigiu în fața numeroșilor săi beneficiari din țară și de peste hotare.Concomitent cu preocuparea pentru continua dezvoltare a producției, diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității lor, colectivul întreprinderii de materiale 1- zolatoare și finisaj din Turda acordă o deosebită atenție o- norării în termene, și chiar mai devreme, a tuturpr contractelor. De asemenea, ți- nind seama de preferințele beneficiarilor, unitatea livrează covoare p.c.v. în circa 15 modele și culori, iar tapetele pe suport de hîrtie — în peste 20 de modele. Materialele de finisaj fabricate la Turda și-au dovedit calitățile lor în numeroase construcții de locuințe din țară, precum și în finisajele de la ho- telele nou construite la Piatra Neamț, Brașov. Cluj, București etc.
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pagina economică
Pentru fiecare întreprindere și cen

trală, pentru fiecare ramură indus
trială, ridicarea susținută a producti
vității muncii prezintă o importanță 
majoră în realizarea planului econo
mic pe 1970 — s-a subliniat la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie anul tre
cut. Un nivel ridicat al acestui indi
cator calitativ permite nu numai în
deplinirea și depășirea cantitațjvă a 
planului de producție, ci are multiple 
consecințe favorabile asupra creșterii 
eficienței activității economice.

Colectivele din majoritatea între
prinderilor industriei ușoare au înțe
les bine necesitatea creșterii randa
mentului muncii. Prin această prismă 
trebuie apreciate rezultatele obținute 
de unitățile acestei ramuri, în pri
mele opt luni ale anului cînd, pe 
ansamblul Ministerului 
șoare, sarcina de creș
tere a productivității 
muncii a fost îndepli
nită în proporție de 
100,4 la sută, pe a- 
ceastă bază obținîn- 
du-se o producție pes
te plan de aproape 300 
milioane lei. Se esti
mează ca, la sfîrșitul 
acestui 
productivității 
să fie în întreprinde
rile industriei ușoare 
cu 38 la sută mai ri
dicat decît cel realizat 
în 1985.

Relevînd aceste re
zultate pozitive in an
samblu, nu putem o- 
mite totuși faptul că, 
din păcate, într-o se
rie de combinate și 
fabrici din această ra- 
îf; râ, rezervele de 
sporire a productivită
ții muncii nu au fost 
deplin puse în valoa
re. Bunăoară, la Com
binatul de bumbac nr. 
1 din București, în pe
rioada de la începutul 
anului, numărul me
diu scriptic de sala
riați stabilit prin plan 
a fost depășit cu 3,2 
la sută, la Combinatul textil din 
Arad — cu 3 Ia sută, la Combinatul 
de pielărie și încălțăminte din Cluj 
— cu 4,2 la sută, iar la Combinatul 
textil din Constanța — cu 2,6 la sută. 
Mai mult, la combinatele textile din 
Cluj și Oradea, producția industrială 
nu a crescut cel puțin într-o pro
porție egală cu numărul personalu
lui. în total, pe ansamblul industriei 
ușoare, s-au folosit în primele opt luni 
ale anului cu peste 3 000 salariați mai 
mult decît s-a planificat. Evident, a- 
cest surplus de forță de muncă a 
„tras in jos" curba productivității 
muncii.

Care sînt cauzele acestei situații ? 
După opinia dr. Ștefan Ștefănescn, 
director adjunct în Ministerul Indus
triei Ușoare, această stare de lucruri 
s-ar datora influenței unor factori 
obiectivi. „Volumul mare de concedii 
medicale, calamitățile naturale de 
acum cîteva luni etc. au determinat 
folosirea de forță de muncă supli
mentară, micșorarea nivelului pro
ductivității muncii" — a precizat in
ter icutorul.

Desigur, acești factori au acționat 
In mod nefavorabil asupra unor re
zultate economice în anumite între
prinderi și combinate. Dar, așa cum 
a rezulta*' în cursul anchetei noastre, 
o influență negativă decisivă asupra 
nivelului productivității muncii reali
zate în unitățile industriei ușoare au 
avut-o înseși neajunsurile existente în 
organizarea activității productive, în- 
cepînd de la aprovizionarea ou mate
rii prime, continuînd cu pregătirea 
fabricației, și pînă la finisajul produ
selor. „Furnizorii noștri nu-și res
pectă întotdeauna angajamentele con
tractuale — ne spunea ing. Gheorghe 
Guțiu, director tehnic al Combinatu
lui textil din Cluj. Ca urmare, pentru 
a nu întrerupe producția, sîntem’ ne- 
voiți uneori să lansăm în fabricație 
sortimente cu valori mai mici, dar a

Industriei U-

căror realizare pretinde cel puțin ace
lași volum de muncă. In luna iulie, 
de pildă, față de un plan de con
fecții de 47 800 costume, in valoare de 
30.3 milioane lei, am realizat 46 900 
costume în valoare de numai 25,5 
milioane lei deoarece am fabricat 
alte sortimente. Cauza ? Com
binatele textile din Buhuși, Pitești, 
Timișoara. Brașov, Sibiu și București 
nu ne-au livrat la termene utile sto
fele contractate pentru costumele 
planificate a fi produse și cerute de 
organizațiile comerciale".

O situație asemănătoare am întîlnit 
și lă Combinatul textil din Oradea. 
Aspectele amintite comportă însă o 
examinare suplimentară, mai ales 
avind în vedere faptul că există si
tuații opuse celei invocate de direc
torul tehnic al combinatului clujean.

Vorbind de gradul de utilizare a 
mașinilor trebuie spus că aproape 
15 000 ore stagnări s-au înregistrat la 
fabrica „Sameșul“-Cluj numai datori
tă apariției unor goluri în aprovizio
narea cu materie primă. Aceeași cau
ză a determinat staționarea utilajelor 
productive de la Combinatul textil 
Oradea timp de 230 000 ore-mașină. 
S-ar putea crede că în cele două 
unități a lipsit total, în unele pe
rioade, materia' primă. în realitate 
stagnările au fost provocate de sla
ba pregătire a lansării producției ' 
pentru care exista materie primă 
suficientă în depozite, de inexistența 
unui decalaj satisfăcător între sec
țiile primare și cele de finisaj. Un 
calcul simplu arată că dacă în orele 
pierdute din acest motiv s-ar fi lu
crat, s-ar fi putut obține o produc

muncii ridicarea calificării muncito
rilor. în pofida aoestei certitudini, în 
unele din Întreprinderile industriei 
ușoare nu se acordă cuvenita atenție 
perfecționării calificării personalului, 
chiar și în unitățile în care forța de 
muncă fie că se folosește neeoonomic, 
fie că este insuficientă. Așa e cazul, 
bunăoară, la Combinatul textil din 
Cluj, unde, datorită unei calificări 
scăzute, un mare număr de muncitori 
nu-și îndeplinesc sistematic normele 
de muncă.

Potrivit calculelor efectuate de ing. 
Liviu Homorezan, inginer principal 
in serviciul planificare al combina
tului, dacă cei circa 1 500 de mun
citori de Ia fabrica „Someșul" din 
Cluj, care lucrează lună de lună cu 
randamente scăzute, 
normele, s-ar

Succese de prestigiu

ale chimistilor ieșeni
9 1

an. nivelul 
muncii Rezerve

de productivitate 
așteaptă, de mult,
VALORIFICAREA

Dacă în cazurile de mai sus, reali
zarea unei productivități scăzute a 
muncii e datorată unor factori quasi- 
independenți de activitatea întreprin
derilor respective, trebuie spus că 
există numeroase situații în care ni
velul necorespunzător al acestui in
dicator calitativ este datorat acti
vității propriu-zise a unităților pro
ducătoare. Este vorba, în primul rînd. 
de folosirea incompletă a utilajelor 
productive. Cîteva date sintetice vor 
elucida mai bine problema. în primul 
semestru al anului, nici un utilaj din 
industria ușoară — cu excepția unor 
instalații din sectorul ceramicii și sti
clei — nu a funcționat în tot timpul 
planificat. Iată cîteva aspecte din 
sectorul textil : in filaturi, mașinile 
de filat au lucrat aproximativ 93 la 
sută din timpul prevăzut ; în țesăto
rii, războaiele de țesut, au fost utili
zate în proporție și mai redusă. Tim
pul de lucru neutilizat a fost deter
minat de defecțiuni interne ale pro
cesului de producție, de natură teh
nică și organizatorică.

Am remarcat în unitățile de in
dustrie ușoară situații cînd pentru 
formații de lucru cu același poten
țial productiv se planifică sarcini de 
producție diferite. De pildă, la Com
binatul de ciorapi și tricotaje 
din Sibiu, planul zilnic al lunii iu
lie a reprezentat numai 94,7 la sută 
din sarcina zilnică trimestrială, la 
Combinatul textil din Botoșani — 
doar 88,9 la sută, la Combinatul de 
piele și încălțăminte din Timișoara 
— 85.3 la sută, la Combinatul de 
piele și încălțăminte nr. 2 din Bucu
rești — 53,8 la sută. Ceea ce dove
dește că în aceste unități nu s-a re
nunțat la sistemul asaltului in pro
ducție, al programării unor sarcini 
superioare în ultima decadă a lunii 
și în ultima lună a trimestrului. De 
aici și depășirea numărului mediu 
scriptic prevăzut de salariați.

ție de milioane lei, care, pe lîngă că 
ar fi permis depășirea substanțială a 
sarcinilor de plan, ar fi justificat di
mensiunile potențialului forței de 
muncă existent.

Dar stagnarea un timp așa de 
mare a utilajelor a fost determinată 
și de calitatea adeseori necoresipun- 
zătoare a întreținerii lor și a repa
rațiilor capitale efectuate neglijent. 
Datorită reparațiilor survenite acci
dental dintr-o neatentă întreținere, 
8,9 la sută din timpul nominal de 
lucru al războaielor automate de țe
sut lină de care dispune ministerul 
nu a fost folosit în trimestrul II al 
anului. Peste 850 000 ore au stațio
nat din aceeași cauză în perioada 
amintită războaiele de țesut bumbac. 
Numai la fabrica „Someșul" din 
Cluj reparațiile accidentale au „ca
riat" timpul de lucru al utilajelor, 
in primul semestru, cu peste 17 000 
ore. Considerăm că această situație 
s-ar putea înlătura dacă serviciile 
mecanic-șef din întreprinderi și com
binate ar fi încadrate cu cei mai 
buni specialiști, dacă s-ar iniția ac
țiuni variate pentru creșterea inde- 
mînării profesionale a lăcătușilor. De 
altfel, această soluție a și fost veri
ficată în practica Combinatului de 
pielărie și încălțăminte nr. 1 din 
București. Pînă nu de mult, în a- 
ceastă unitate defecțiunile tehnice 
onreau deseori lucrul în secții și la 
benzi. Dar serviciul mecanic-șef a 
fost reorganizat, reîncadrat cu mun
citori și tehnicieni cu experiență. Ca 
urmare, mijloacele tehnice din dota
rea acestui compartiment lucrează 
la întreaga capacitate, iar reparațiile 
sînt realizate la timp și de bună ca
litate. Consecința ? Numai în primul 
semestru, prin eliminarea defecțiu
nilor accidentale, s-a obținut aici o 
producție suplimentară de aproape 
un milion lei.

Este cunoscută influența favorabilă 
pe care o are asupra productivității

și-ar realiza 
obține o economie re
lativă de aproximativ 
240 de muncitori. în a- 
celași timp, dacă cei
lalți salariați, printr-o 
mai bună organizare a 
producției, ar depăși 
normele de muncă cu 
numai 5 la sută — lu
cru pe deplin realiza
bil — ar rezulta o e- 
conomie de încă 100 
de muncitori.

încheiem aci inves
tigațiile anchetei noas
tre, 1 deși s-ar fi putut 
spune multe f 
despre lipsa i 
tate a unor 
acțiunea de 
re șf iințifică 
ducției și a 
despre încetineala cu 
care se introduc ade
seori unele tehnologii 
noi de fabricație, des
pre alte posibilități și 
rezerve de creștere a 
productivității muncii. 
Rămîne ca Ministerul 
Industriei Ușoare, con
siliile de administrație 
din combinate, comite
tele de direcție din în
treprinderi să ia mă
suri hotărîite și ime
diate pentru elimina

rea deficiențelor semnalate, pentru 
fructificarea tuturor rezervelor po
tențiale de majorare a randamentu
lui productiv al muncitorilor, în 
scopul creșterii eficienței activității 
industriale a întreprinderilor.

lucruri si 
de finali- 
studii în 
organiza- 

a pro- 
i muncii.

Pentru tînărul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri de la Uzina de fibre sintetice 
din Iași 1970 se realizate trecerea iectăți cu aproape prevedea planul și gice, tot Înainte de termen, a unor instalații din etapa a doua de dezvoltare a uzinei, pentru producerea de fire tehnice și textile.Așadar, celor 10 000 tone de fibre sintetice pe an li se adaugă acum alte peste 3 000 tone de fire tehnice și textile, care vor fi folosite pentru confecționarea de benzi transportoare, curele trapezoidale, tricotaje, perdele, diferite țesături.Prin caracteristicile sale superioare, TEROMUL ieșean se situează la nivelul celor mai bune fibre poliesteriee realizate pe plan mondial, cum ar fi : „Terylen", „Trevira", „Diolen", „Lavsan". Fibrele și țesăturile Terom sînt neșifonabile, au o durabilitate mare și sînt foarte rezistente la acțiunea detergenților, inclusiv a produselor alcaline care au efecte distrugătoare asupra linii și bumbacului natural. Fibrele uzina ieșeană se pot vopsi într-o riată de culori și nuanțe. Fibrele utilizate Ia țesături pentru costume femei și copii, pentru materiale din care se confecționează genți de voiaj, ciorapi, blănuri, articole tehnico-sanitare etc.Fără îndoială, noile fire tehnice și textile realizate aici se vor bucura de aceeași bună primire, ca și fibrele poliesteriee cu numele TEROM — marcă sub care sînt înregistrate organismele Internaționale de specialitate de Haga. în prezent, fibrele TEROM, realizate Uzina din Iași, sînt tot mai mult solicitate numeroși beneficiari din țară și de peste hotare. Ele înlocuiesc cu succes lina, mătasea și bumbacul, dovedindu-se un bun mesager al competenței, ingeniozității și hărniciei chimiș- tilor ieșeni.

(media de vîrstă — 25 de ani), anul înscrie cu în cadrulsocialistă : două importante obiective angajamentului luat în în- atingerea parametrilor pro- 9 luni mai devreme decît intrarea' în probe tehnolo-

produse de gamă va- Terom sînt de bărbați,
de la la de de

Don POPESCU 
Alex. MUREȘAN 
Aurel POP

in noua secție de ambarcațiuni de la C.I.L. Reghin S. Cristian
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a județului Suceava 1 008 de 
adrese și instrucțiuni, revenind cîte 4 
pe zi. La riadul său, direcția agricolă 
le-a multiplicat în alte mii și mii de 
exemplare, pe care le-a trimis spre 
luare la cunoștință și rezolvare.

Pe lîngă numărul mare de 
circulare, instrucțiuni, telexuri, cu 
ocazia convocărilor la ședințele de 
lucru la minister direcțiilor agricole 
li se cere să întocmească în termen 
scurt un mare număr de situații. 
De asemenea, in loc să se grupeze 
problemele în cadrul unor programe 
care să orienteze activitatea direc
țiilor agricole, se trimit multe in
strucțiuni și dispoziții pentru acțiuni 
similare la intervale scurte, care ne
cesită muncă de multiplicare și difu
zare la unități.

Rezultă că practica „conducerii 
prin hîrtii", prin circulare nu 
■ fost abandonată. Evident, nu 
avem în vedere ordinele și cir
cularele date de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii care vizează 
conducerea și planificarea, obligativi
tatea executării unor lucrări agricole, 
acțiunile desfășurate in zootehnie 
etc. Asemenea ordine și recomandări 
— absolut necesare — trebuie înde
plinite cu rigurozitate de către toate 
unitățile și cadrele din agricultură. 
Mai mult, am vrea să subliniem că 
este necesar să fie întărit controlul 
asupra modului în care sînt aduse la 
îndeplinire dispozițiile ministerului și 
combătute cu mai multă tărie unele 
manifestări de indisciplină, abaterile 
de la indicațiile date.

în ancheta de față ne vom referi 
la acele hîrtii care sint evident inu
tile, care răpesc timpul cadrelor, al 
specialiștilor din producție, la lucră
rile statistice neaprobate, care contra
vin ordinului din decembrie al mi
nistrului. Să ne oprim asupra cîtorva 
din ele. Direcția generală a produc
ției de cereale și plante tehnice a de
falcat și transmis județelor sarcini de 
fertilizare cu îngrășăminte chimice pe 
sortimente, pe fiecare cultură in par
te cu indicația ca și direcțiile agrico
le să întocmească aceeași lucrare pen
tru flecare unitate. Lucrarea n-a avut 
nici o utilitate, deoarece specialiștii 
din unități și-au Întocmit planuri de 
fertilizare proprii, în baza cantităților 
totale de îngrășăminte chimice repar
tizate simultan și in funcție de condi
țiile locale. La Direcția agricolă a ju
dețului Ilfov ni s-a spus că această 
lucrare întocmită pentru cele 288 de 
cooperative agricole din județ, care 
• cuprins un număr de peste 250 000

cifre de calcul, a rămas o simplă lu
crare decorativă. Tot la județul Ilfov 
aflăm că Direcția generală a produc
ției hortiviticole a cerut ca, în legă
tură cu producția legumicolă pe 
1970, -să desfășoare pe unități 
106 poziții de plan — între
gul sortiment de legume — cal
cule cu -privire la baza materială, 
felul și destinația lor. Aceasta a ne
cesitat 156 300 cifre de calcul. Pentru 
întocmirea acestei lucrări, 3 ingineri 
de la sectorul hortiviticol au lucrat 
peste 10 zile în paralel cu sectorul 
planificării care a defalcat sareinile 
din lucrarea primită pe cooperative

roase date fără utilitate și chiar in
certe, cum sînt cantitatea de cartofi 
propusă pentru încolțit, cantitatea de 
cartofi pusă la încolțit din care în 
camere încălzite^ în beciuri, în piv
nițe amenajate sau în încăperi de tip 
solar.

Cercetând arhivele de coresponden
ță ale direcțiilor județene, ai impresia 
că unele direcții din minister s-au 
luat la întrecere în a măcina timpul 
specialiștilor de la județe și din uni
tățile agricole de producție. Direcția 
generală a producției animale soli
cita — printr-o adresă trimisă tutu
ror județelor — evoluția efectivelor

la obligativitatea unor lucrări. Dar 
ce rost au indicațiile asupra unor 
probleme arhicunoscute repetate la 
intervale scurte de timp și care nu 
aduc nimic nou ? Numai de la direc
ția generală a producției animale s-au 
primit la direcția agricolă a județului 
Ilfov suooesiv * următoarele indicații 
în legătură cu 'baza furajeră : 
instrucțiuni — observații privind fo
losirea furajelor (3 pagini) ; instruc
țiuni cu reglementarea pășunatului în 
păduri (5 pag.) ; instrucțiuni cu or- 

j ganizarea și. amplasarea stațiilor de 
i uscat furaje verzi (5 pag.) ; indicații
I privind cultivarea furajelor pe tere-

ABUZUL DE STATISTICI 
Șl INSTRUCȚIUNI

agricole de producție. Dacă avem în 
vedere că această lucrare a fost în
tocmită în fiecare județ, ne putem da 
seama ce volum uriaș de muncă 
inutilă se depune, cîți specialiști sint 
sustrași de la activitatea de organi
zare și control a producției. La ce
rerea ministerului, specialiști din coo
perativele agricole Verești, Fîntînele 
și Dumbrăveni, județul Suceava, au 
lucrat vreo zece zile la întocmirea 
unui studiu cu privire la organizarea 
de ferme specializate in producerea 
semințelor de legume cind, din capul 
locului, se știa (sau poate la minis
ter nu se știa 7) că temperatura scă
zută din această zonă nu este favo
rabilă obținerii semințelor de legume 
la speciile preconizate a se cultiva.

Tot de la direcția producției 
hortiviticole a. plecat o circulară 
prin care se cerea să se în
tocmească „fișa de analiză a sta
diului pregătirii producției de car
tofi pe anul 1970". Ea cuprinde peste 
60 elemente de informare și care a 
trebuit să fie întocmită de unități în 
3—5 zile. Prin această lucrare care s-a 
centralizat la direcția generală a pro
ducției hortiviticole s-au cules nume-

de ovine în cooperativele agricole de 
producție in anul 1970. Această lucra
re a cuprins peste 20 indicatori care 
nu aduc elemente noi față de cei cu- 
noscuți din planurile de producție. în 
schimb, întocmirea ei a încărcat mun
ca specialiștilor în mod inutil. Numai 
că acest gen de situații a degenerat 
in forme care pun în discuție com
petența și seriozitatea celor care le 
elaborează și aprobă. Astfel, balanța 
efectivelor de miei obținuți în coope
rativele de producție în 1970 și a ovi
nelor adulte reformate cuprinde 28 de 
poziții de calcul in care se repetă ma
joritatea datelor din lucrarea amintită 
mai sus. în plus, s-au cerut direcții
lor agricole să raporteze elemente cu 
un grad mare de incertitudine: previ
zibilul de miei ce vor muri după ,30 
aprilie, efectivul de miei ce nu se va 
putea valorifica pînă la 30 decembrie, 
consumul intern de miel pînă la 10 
aprilie a.c. Cum se putea prevedea 
cu săptămîni înainte cîți miei vor 
muri în aprilie. Acestea sint de-a 
dreptul absurdități.

Așa cum am mai arătat, sint ne
cesare aceia indicații care se referă

nuri în pantă și alte terenuri impro
prii. -

Să răsfoim cîteva dosare cu in
strucțiuni aflate la întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii. Bu
năoară, circulara cu nr. 1412 din 7 
martie 1970 a Direcției agricole a 
județului Olt se referă, în 20 de 
puncte, la sarcinile Ce revin între
prinderii pentru îndeplinirea planu
lui de producție pe primul trimestru, 
în perioada cînd a fost trimisă a- 
ceastă circulară, toate punctele pe 
care le cuprindea erau incluse în 
planul operativ de lucru al conducerii 
întreprinderii, dovadă — dacă mai 
era nevoie de o asemenea dovadă — 
că oamenii cunosc asemenea pro
bleme, și fără ajutorul hîrtiilor venite 
de sus. Mai mult, în adresa cu nr. 
8594 din 26 decembrie 1969, retrans
misă după cea primită de la minis
ter, se arată, printre altele, că pentru 
toată perioada de iarnă să se asigure 
deszăpezirea incintei unității și a 
drumurilor de acces... Mai trebuia 
indicat și unde să se adune zăpada. 
O altă circulară a aceleiași direcții 
județene (nr. 3 906 din 23 iu
nie 1970) care Înșiră, in nu

mai puțin de 31 de punate, sarcinile 
primite la teleconi'erința Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii din 22 
iunie. Ce li se spune inginerilor a- 
gronami din unități 7 Că trebuie res
pectată densitatea la culturile prăși- 
toare, că recoltarea cerealelor să se 
facă atunci cind au 18—19 la sută u- 
miditate, că pentru vacile care nu 
sînt scoase la pășunat să se asigure 
50—70 kg masă verde, iar pentru cele 
ce pășunează 20—30 kg suplimentar 
etc., etc., etc. De ce trebuie să i se 
spună toate aceste lucruri unui ingi
ner agronom ? Dacă direcția din mi
nister sau direcția județeană se simt 
datoare să-i spună în scris, an de an, 
inginerului agronom cit fin mănîncă o 
vacă,- de ce mai avem agronomi în u- 
nități ? De ca trimit direcțiile agrico
le asemenea circulare în zeci de 
puncte 7 Nu ar fi mai de folos dacă 
acestea ar fi transmise direct, 
efectuîndu-se în acest timp îndru
mare concretă și control în unități ?

Uneori prin asemenea circulare si 
ordine specialiștii din unități sînt 
puși să facă treburi despre care se 
știe de la bun început că nu au nici 
un rost. Printr-o circulară a minis
terului, însoțită de formulare și însu
șită în mod mecanic de către Direc
ția agricolă a județului Suceava, in
ginerii agronomi din unitățile agri
cole au fost obligați să facă evalua
rea culturii griului mult mai devre
me fără să țină seama că plantele se 
aflau abia în floare. Or, există o ho- 
tărîre a Consiliului de Miniștri care 
stabilește cu precizie momentul efec
tuării acestor operațiuni, adică atunci 
cînd griul este în pîrgă. Dar specia
liștii nu au avut încotro și s-au con
format celor cuprinse în circulară, lu- 
crînd fiecare cite 3—5 zile fără rost 
și cu multe erori de calcul, deoarece 
pină la pîrguirea griului au apărut o 
seamă de fenomene care au schim
bat datele problemei.

în efortul general care se face 
pentru conducerea directă a produc
ției, pentru stăvilirea hîrtiilor inutile 
care circulă între diferitele niveluri, 
este necesar ca și Ministerul Agricul
turii și Silviculturii să pună ordine in 
ce privește elaborarea circularelor și 
instrucțiunilor, să-și îmbunătățească 
sistemul informațional. Este nece
sară o asemenea informare care să 
facă cu putință luarea unor măsuri 
practice menite să ducă la înlătura
rea defecțiunilor dintr-un sector sau 
altul al agriculturii. Eliberindu-se de 
povara hirtiilor, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, direcțiile agri
cole vor putea conduce mai opera
tiv și eficace activitatea de produc
ție în agricultură.
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CONTRASTE

In luna august, 
na „Electronica" 
Capitală nu și-a înde
plinit sarcinile de 
plan la producția de 
televizoare' cu 2,1 la 
sută. De-ar fi fost 
numai atit ! Dar „se
rialul" continuă : și la 
aparate de 
cepție s-au 
restanțe 
mărimi.
tul" s-a produs da
torită precarei organi
zări a fabricației pe 
benzile de asamblare, 
în „transfocator" ar 
mai trebui să fie luate

și organele 
litote din 
Comerțului 
Inspectoratul 
de stat pentru 
trolul calității produ
selor, care și-au or
ganizat activitatea 
după alte „programe", 
întîrziind recepționa- 
rea unui însemnat nu
măr de televizoare. 
Acum ponoasele le 
trage uzina. N-ar tre
bui ca pe același e- 
cran să intre și cei
lalți vinovați 7 Chiar 
și pe „micul ecran" e 
loc destul...

Neglijenței față de 
soarta materialelor a- 
flate in gospodărirea 
șantierului 3 Câmpu
lung al întreprinderii 
de construcții-montaj 
Pitești, vizată și în- 
tr-un articol publicat 
în ziarul nostru, i s-a 
găsit leac. Iată cum : 
o comisie de specia
liști din Ministerul 
Construcțiilor Indus
triale s-a deplasat 
grabnic la fața locu
lui și a hotărît... des
ființarea depozitului 
cu pricina. Ca să nu 

' se mai întîmple nici
odată așa ceva ! O a- 
testă scrisoarea expe
diată redacției de tov. 
Anton Predescu, 
rector al direcției de

control din minister. 
Tot din scrisoare mai 
aflăm că acest caz 
este izolat și nesemni
ficativ. Ca dovadă, 
după ce s-a făcut un 
riguros inventar al 
materialelor găsite în 
dezordine au rezultat 
numai 4 mustrări și un 
avertisment. De unde 
atita drastică severi
tate, nu înțelegem. 
Mai ales că, după cal
culele comisiei, nici 
n-ar fi existat pier
deri. Geamurile spar
te. cărămizile deterio
rate, prefabricatele 
distruse nu sînt pagu
be ci... perisabilități. 
Așa-i betonul, se mai 
strică de la sine, la 
fel ca salamul !

La Băilești, județul 
Dolj, se construiește un 
mare complex al I.A.S. 
în care se vor crește 
3 340 vaci și 1 500 vi
țele. Se preconizau toa
te condițiile necesare 
unei producții mari de 
lapte. în construcția 
complexului a interve
nit însă o serie de 
greutăți... Documenta
ția tehnică prevedea 
executarea pereților 
din cărămidă. Numai 
că I.S.C.M.-Craiova a 
cerut ca soluția cons
tructivă să fie schim
bată, urmînd ca pereții 
să fie făcuți din prefa
bricate de beton. 
Schimbarea documen
tației a consumat o 
parte din timpul desti
nat execuției, iar zida
rii s-au apucat de să
pături și alte munci

necalificate. După a- 
ceea, s-a descoperit că 
lipseau posibilitățile 
de procurare a prefa
bricatelor. Ca urmare, 
s-a revenit la cărămi
dă, cu care de altfel 
s-au și ridicat opt graj
duri de vaci. Alte 16 
grajduri au fundația 
gata și stîlpii de susți
nere montați, dar pe 
șantier nu au sosit 
mult promisele și aș
teptatele prefabricate. 
Lipsesc și materiale 
pentru acoperiș, iar în 
curînd vin ploile și ză
pezile... Se impune, de
sigur, o soluție de ur
gență : ori să se facă 
de urgență ordine pe 
șantier — ori, dacă nu, 
să se cumpere din 
timp paltonașe pentru 
vițelușe, să nu răcească 
la iarnă !

La cooperativa agri
colă Slobozia-Conachi, 
județul Galați, s-a rea
lizat numai... 17,5 la 
sută din producția de 
legume prevăzută în 
solarii. Chiar și aceasta 
— cu întîrziere și de o 
calitate necorespunză
toare. Motive se invocă 
destule, dar cauzele 
reale se datorase defi
ciențelor în construcția 
solariilor. La început 
cooperativa a procurat 
material lemnos neco
respunzător care, ne- 
putind fi prelucrat, a 
fost vîndut. Apoi s-au 
cumpărat materiale 
pentru scheletul meta
lic de susținere. Da'r, 
după ce acestea au fost

La jumătatea lunii 
august a.c., la. între
prinderea „Marmura" 
din Simeria, imobili
zările în stocuri supra- 
normative se ridicau la 
aproape 9,5 milioane 
lei. Cum s-a ajuns la 
un asemenea „record"? 
în primul rînd, prin 
producerea și fabrica
rea în continuare a 
unor sortimente — 
dale mozaicate, placa
je de marmură, placa
je de piatră — pentru 
care nu existau înche
iate contracte de des
facere. Adică, produc
ție pentru... magazie. 
Apoi, prin aprovizio
nări de materii prime, 
materiale și obiecte de 
inventar făcute 
nici o socoteală, 
pildă, capitolul chel
tuieli ăl întreprinderii 
este serios grevat de 
faptul că numai în a- 
cest an s-au adus de

montate și a fost așe
zată o parte din polie
tilenă. s-a constatat că 
amplasarea solariilor 
este greșită — ceea ce 
a determinat schimba
rea poziției acestora pe 
direcția nord-sud, în 
loc de est-vest. Moti
vul : vînturile domi
nante puternice din a- 
ceastă direcție făceau 
vraiște prin foliile de 
polietilenă. Toată a- 
ceastă operație a ln- 
tirziat plantarea răsa
durilor cu circa 40 de 
zile, iar cheltuielile ne
productive însumează 
zeci de mii de lei. Vor
ba cîntecului : bate 
vintul, latră făinii — 
dar cine plătește ?

150 de ori mai multe... 
căciuli și de 17,5 ori 
mai multe... haine vă
tuite față de necesarul 
pentru un an întreg. 
Nu se pot lichida aces
te imobilizări ? Ba da. 
Au dovedit-o rezulta
tele obținute cu prile
jul unei recente inter
venții a organelor de 
oontrol și revizie din 
Ministerul Finanțelor, 
cînd — în numai 3 zile 
— s-a reușit reduce
rea stocurilor imobili
zate cu circa 650 000 
lej. Se poate, deci. Ar 
trebui însă ca, fără 6ă 
mai aștepte concursul 
factorilor externi, con
ducătorii întreprinderii 
„Marmura" din Sime
ria să acționeze și ei, 
energic. O fi vorba de 
marmură, dar nu se 
poate conduce stind ca 
„stane" de piatră. în
mărmurește și mar
mura !
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Situate la interferența cadrului or- 
ganizatoric-instituțional cu manifes
tarea spontană a talentului popular, 
caselor creației populare le este cu 
atît mai greu, dar și cu atît mai ne
cesar să-și găsească un profil distinct, 
să se autodefinească cu claritate, 
pentru a-și putea împlini rosturile. 
Desigur, orientările nu lipsesc, s-a 
acumulat o experiență destul de bo
gată, dar se pare că ne aflăm în 
momentul în care tocmai nivelul a- 
tins de viața spirituală a poporului 
nostru pretinde perfecționarea — ș> 
pe alocuri chiar reconsiderarea — 
multiplelor fațete ale prezenței ca
selor creației populare în sistemul 
activității culturale de masă.

Firesc ar fi fost ca la ora actuala 
să ne fi putut lămuri mai bine exa- 
minînd regulamentul cu o vechime 
apreciabilă al acestui tip de Institu
ție. Vechiul regulament fiind, proba
bil, socotit depășit în unele părți 
ale sale, s-a elaborat un pro
iect a cărui definitivare trenează 
însă de aproximativ un an și jumă
tate. Un motiv în plus să ne îndrep
tăm atenția mai puțin asupra hîrtii- 
lor (cărora, în cazul de față, li _s-ar 
fi cuvenit totuși ceva mai multă a- 
tenție din partea forurilor în drept) 
și mai degrabă asupra realităților 
terenului, asupra opiniilor și năzuin
țelor formulate de aceia care acti
vează în înseși instituțiile de acest 
gen. Astfel, se vor putea mai exact 
defini profilul caselor creației popu
lare, menirea lor, ,se vor stabili în 
cunoștință de cauză condițiile, crite
riile potrivit cărora acestea urmea
ză a-și desfășura activitatea.

— „O dată cu constituirea lor și pe 
parcursul activității — ne-a spus 
Teodor Nicolau, directorul Casei ju
dețene a creației populare din Bra
șov —, ni s-a atribuit rolul de a cer
ceta și valorifica folclorul, de a acor
da asistență metodică de specialitate 
mișcării artistice de amatori. Sub 
presiunea dificultăților inerente a- 
Cestui domeniu, dar și datorită unor 
practici lipsite de orizont și unor 
confuzii neînlăturate la timp, au că
pătat zi de zi mai multă pondere 
Barcinile de organizare, de inspecție, 
de impresariat, care au afectat și a- 
fectează menirea fundamentală a ca
selor creației populare. Ca urmare, 
acestea au fost solicitate în acțiuni 
care nu corespund profilului lor și 
pentru care nici nu sînt dotate cu 
personalul necesar (pregătirea și a- 
ducerea unor formații artistice pen
tru diferite spectacole, probleme fi- 
nanciar-administrative ale competiții
lor și chiar controlul asupra tuturor 
aspectelor activității culturale de 
masă din localitățile unde erau tri
miși metodiștii de specialitate). In 
schimb, au rămas neacoperite alte 
sectoare, în care era firesc să fim mai 
mult prezenți. Ne referim la păstra
rea fondului folcloric, la definirea 
zonelor și subzonelor folclorice, cu 
întreaga lor bogăție specifică, și la 
relevarea autentică a acestei bogății 
prin intermediul mișcării artistice de 
amatori. Asistăm la o întrepătrunde
re de influențe în ceea ce privește 
creația populară din diferite zone, la 
care se adaugă înrîurirea artei culte 
și a unui anumit mod de a se inter- 
?reta folclorul la radio și televiziune.

n acest proces pot dispare anumite 
valori cizelate de-a lungul secolelor, 
și tocmai aici ar trebui, cred, să In
tervină casa creației populare".

Asemenea observații—care coincid 
în mare măsură și cu punctul de ve
dere al altor lucrători ai caselor 
creației populare — ne îndreptățesc

Zilele filmului
din R.P. Bulgaria

Cu prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
din Bulgaria, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă a organizat luni 
seara, la cinematograful „Republi
ca" din Capitală, în deschiderea zi
lelor filmului din R.P., Bulgaria, un 
spectacol de gală cu filmul „Clipa de 
libertate", producție a studiourilor 
bulgare.

Au participat Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
cineaști, reprezentanți ai vieții cul
turale bucureștene, ziariști, un nume
ros public. Au fost de față Spas Gos- 
podov, ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alti membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, actrița Dana 
Comnea a vorbit despre dezvoltarea 
cinematografiei din țara vecină și a 
prezentat asistenței filmul galei.

Din partea delegației de cineaști 
bulgari, care se află cu acest prilej 
în țara noastră, a mulțumit, organi
zatorilor regizorul Peter Kaișev. 

să afirmăm că rațiunea de a 
fi a acestor instituții este să impri
me mișcării artistice de amatori o a- 
semenea orientare, incit să fie valori
ficate la un înalt nivel atît talentele 
care o compun, cit și tezaurul folclo
ric pe care ele sînt chemate să-1 păs
treze nealterat. In acest sens pleda, 
de pildă, Petre Stanciu, directorul Ca
sei județene a creației populare din 
Constanța, insistînd asupra necesi
tății „fundamentării științifice a 
activității acestor așezăminte spe
cializate, prin investigarea realității 
folclorice și prin scoaterea la lumină 
a acesteia, atît pe cale spectaculară, 
cit și pe cale editorială".

Nu toate propunerile, solicitările 
concrete făcute în acest scop de că

CASELE CREA ȚIEI 
POPULARE 

in așteptarea 
unei condiții 
culturale certe

tre unele case ale creației populare 
întrunesc adeziunea specialiștilor. în 
numeroase anchete s-au făcut ob
servații autorizate în legătură cu 
vehicularea improvizată, lipsită de 
răspundere, a unor bunuri artistice 
inestimabile, transformate de in
structori necompetenți în pretexte 
scenice, cu abundență de podoabe, 
cu pași de dans de „virtuozitate atle
tică", cu inflexiuni muzicale de inspi
rație revuistică — toate acestea du- 
cînd chiar la înstrăinarea interpre
tării amatoricești de filonul autentic 
al creației populare. Or, tocmai în 
această direcție unele dintre insti
tuțiile de care ne ocupăm aici nu nu
mai că nu acționează în interesul 
păstrării nealterate a folclorului, dar 
contribuie (sau sînt puse să contri
buie) la căutarea în grabă a unor e- 
fecte spectaculare care numai în a- 
parență sint de sorginte folclorică,, 
în fapt ele constituind intervenții 
neartistice în lumea plină de far
mec a creației populare.

Care sînt cauzele acestui fenomen ?
Mulți dintre interlocutorii noștri 

au semnalat, în afară de tendințele 
amintite care duc la deformarea pro
filului, și o serie de greutăți și 
inadvertențe de ordin material și or
ganizatoric.

CLIPA DE LIBERTATE"

Ivanka Grabeeva ; cu i S. Mazgalev, V. Mihailov, M. Mihailov, T. Co- 
lev, N. Randjeva și „BĂTRÎNUl' — regia : P. Kaișev; cu : D. Panov, 
D. Tonceva, A. Gorcev, St. Iliev.

Producție a studiourilor din R. P. Bulgaria. Filmul — prezentat 
ieri și la deschiderea zilelor filmului din R. P. Bulgaria — inspirat din 
evenimente petrecute în anii luptei împotriva cotropitorilor fasciști, 
se compune din două povestiri : „VREAU SA TRĂIESC" — regia t

Astfel, o dată cu înființarea în 
fiecare județ a cite unei case a 
creației populare, nu au fost acope
rite in suficientă măsură cerințele 
de dotare cu aparatură tehnică, de 
selecționare și calificare a cadrelor, 
de statuare a condiției de instituție 
metodică de specialitate și nu de 
anexă oarecare a comitetului jude
țean pentru cultură și artă, menită 
să-1 sprijine in materie de inspecție 
și control. Apare inexplicabil — așa 
cum remarca și Ion Zăvoi, directorul 
Casei județene a creației populare 
din Tg.-Jiu — de ce, în ce privește 
dotarea și mijloacele financiare de 
care dispun, aceste instituții au fost 
împărțite în categorii, deși volumul 
lor de activitate este prin definiție 

același. Situația apare cu atît mai 
paradoxală, cu cit unele dintre noile 
case ale creației populare — întru- 
cît îndeosebi acestea au fost vitregit 
clasificate — sint situate în vetre 
folclorice de veche și bogată tradiție 
(Gorjul, Vîlcea, Vrancea, de pildă). 
Se pare că nu s-a meditat îndeajuns 
nici asupra faptului că repartizarea 
geografică a creației populare nu 
coincide neapărat cu organizarea ad- 
minist^tivă a țării. Ca atare, noua 
rețea a caselor creației jx>pulare ar 
putea fi astfel călăuzită, incit să nu 
se piardă din vedere unitatea unor 
zone și subzone folclorice. Se pot 
număra pe degete acțiunile de cer
cetare și valorificare întreprinse îm
preună, asupra unor asemenea zone, 
de case ale creației din județe înve
cinate. Dacă practica ar fi fost pre
văzută inițial și ar fi beneficiat de 
o coordonare pe plan central, cu 
concursul direct al Institutului de 
etnografie și folclor, nu ar fi scăpat 
atenției, în acești ani, investigarea 
integrală a unor vetre folclorice de 
deosebită valoare. Inițiative din 
ultima vreme (dintre care am 
putea aminti simpozionul și festiva
lul folcloric „Cîntecele Oltului", 
„Nedeta munților" etc.), atestă un 
început. Apare însă neîndoios că 
trebuie întreprins mult mai mult 

pentru o mai exactă stabilire a ariei 
de activitate a fiecărei case a crea
ției în parte și a unor grupuri de 
case ale creației in colaborare. In 
acest scop, aportul specialiștilor și 
nevoia unui contact de lucru între 
Institutul de etnografie și folclor și 
instituțiile județene specializate apar 
ca necesități imperioase și imediate. 
Ele ar fi, de fapt, factorii determi- 
nanți ai îndrumării ce se cere exer
citată pe plan central, pentru conso
lidarea caselor creației populare în 
toate județele țării, pentru formarea 
în spirit științific a lucrătorilor lor.

— Intr-adevăr, domeniul acesta de 
activitate, cuprinzînd creație și in
terpretare artistică — ne-a spus 
Nicoiae Nistor, directorul Casei cen
trale a creației populare — nu poate 
fi săpînit și dirijat prin decizii for
male. întîmplătoare. Nici un ne pro
punem aceasta. De aici rolul com
plex al caselor creației populare și 
rigorile stilului lor de muncă. 
Relevînd pașii înainte pe care unele 
dintre casele creației populare i-au 
făcut, îndeosebi prin înmănun- 
cherea unor talente remarcabile 
în valoroase ansambluri folclo
rice, considerăm însă că trebuie in
tensificat ajutorul acordat calificării 
metodiștilor și precizate mai nuanțat 
atribuțiile lor de către comitetele 
pentru cultură și artă. Tocmai aici 
ar trebui căutate rădăcinile acelor 
inadvertențe și confuzii de profil pe 
care le sesizează unii dintre acti
viștii caselor creației populare.

De acord cu asemenea cerințe, 
vom remarca însă, la rîndul nostru, 
că aportul instituțiilor centrale care 
constituie focare de îndrumare pen
tru casele creației populare ne a- 
pare insuficient ; cele cîteva cursuri 
de scurtă durată și schimburi de ex
periență nu pot satisface cerințele 
foarte mari de pregătire științifică și 
artistică a metodiștilor ca pedagogi 
și cercetători ai creației populare și 
ai mișcării artistice de amatori. De 
cînd Institutul de etnografie și fol
clor a trecut în subordinea Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
este cu atît mai firesc ca între acest 
institut și Casa centrală a creației 
populare să se manifeste o conlu
crare mult mai concretă, mai rod
nică. Cele două foruri ar trebui să 
cerceteze mai bine posibilitățile 
de a acționa unitar în îndrumarea 
caselor județene ale creației popu
lare, țransformîndu-le în centre de 
investigare, păstrare și preluare se
lectivă a zăcămintelor folclorice, de 
potențare a talentelor amatorilor, de 
formare a bunului gust artistic al 
publicului așezămintelor culturale. In 
acest spirit va trebui gîndit și pro
iectul noului regulament al caselor 
creației populare, pornindu-se de la 
experiența și concluziile desprinse în 
urma unei îndelungate activități, de 
la dorința de a înlătura formalis
mul, rigiditatea unor ințiative ar
tistice și editoriale datorate ca
selor județene ale creației popu
lare, luîndu-se în considerație 
punctele de vedere științifice, emise 
deopotrivă de specialiștii și de prac
ticienii acestui domeniu. în așa fel 
încit profilul activității caselor crea
ției populare, competența și profe- 
sionalitatea activităților ce le iniția
ză, eficiența lor culturală să le im
pună ca instituții care-și află rațiu
nea existenței în ajutorul ce-1 aduc 
în realizarea noilor sarcini ce se pun 
în fața activității culturale de masă.

Al. N. TISESCU 
Teodor GHEORGHIU

Concursul și Festivalul

internațional
„GEORGE ENESCU"

HENRYK SZERYNG 
sau pasiunea lucidității
Henryk Szeryng este un muzician- 

poet. Pare inegal cînd, aplecat cu fre
nezie asupra viorii, cind detașat, asi- 
gurind doar cursivitatea impecabilă 
a frazelor. II descoperi cufundat, sub
jugat de armonii, ca peste o clipă 
să-i remarci luciditatea cu care-și 
dozează accentele. Muzica sa este de 
o mare limpezime. Nimeni dintre cei 
care l-au ascultat pe Szeryng la cea 
de-a doua ediție a Festivalului

„George Enescu" nu-I poate uita. 
A fost o seară memorabilă în care 
trei concerte — Bach, Beethoven, 
Brahms — au sunat simplu sub arcu
șul violonistului mexican. Este consi
derat „unul dintre cei trei mari vio
loniști ai continentului american" și 
orice întîlnire cu arta sa convinge.

Acum, în recitalul din cadrul ac
tualei manifestări, l-am ascultat in- 
terpreitînd din nou Beethoven, Bach, 
Brahms... După un Beethoven aspru 
la început, domolit pe parcurs însă 
și de tonul cald, catifelat al pianis
tului Rudolf Buchbinder, concis, dar 
distant spre final, căldura Sonatei 
nr. 1 în sol minor de Bach era de 
necrezut. Apoi, în aceeași tensiune, 

tălmăcirea unui „adagio" mozartian 
pe care solistul a închinait-o lui Enes
cu a fost ca o continuare firească, ca 
o recunoaștere a părerilor pe care 
muzicianul român le-a afirmat ou 
privire la opusurile lui Mozart, la 
măestria pe care trebuie s-o ai a- 
tunci cînd îi interpretezi lucrările.

„Henryk Szeryng este o natură mu
zicală excepțional de dotată. Cintă 
la vioară ca un maestru..." — scria 
în 1935 Enescu, cu un an înainte de 
a-și începe violonistul mexican stu
diile la conservatorul din Paris.

Mai puțin în Brahms, sau în Ju
lian Carillo, dar foarte pregnant în

AGENDA FESTIVALULUI
• Ieri, Sala mică a Palatului 

Republicii a găzduit un concert 
de muzică românească de ca
meră. Programul s-a deschis cu 
Sonata pentru clarinet și pian 
de Alexandru Hrisanide, lucra
re distinsă in anul 1965 cu pre
miul Fundației memoriale „Lili 
Boulanger", in interpretarea 
clarinetistului Aurelian Octav 
Popa și a compozitorului. In 
continuare, Ia pupitrul tinerei 
formații clujene „Ars nova", 
compozitorul și profesorul Cor
nel Țăranu a prezentat o lu
crare proprie intitulată „Dialo
guri" — cinlată și editată și 
peste hotare, piesa „Episoade" 
a altui compozitor clujean, Va
sile Herman, Simfonia de ca
meră, unul dintre cele mai re
cente opusuri ale lui Dan Con- 
stantinescu, și Piesă pentru 13 
instrumente de Tiberiu Olah.

• La Opera Română, in seara
aceleiași zile, a avut loc un spec
tacol unind, ..........................
dintre lucrările 
ce ale baletului 
„La piață" de 
„Priculiciul" de 
— și versiunea

alături de două 
devenite clasi- 

românesc — 
Mihail Jora și 
Zeno Vancea 
coregrafică a 

unei partituri din noua noastră 
literatură muzicală — „Preludiu 
simfonic" de Ion Dumitrescu. 
Pe genericul spectacolului, diri
jat de Anatol Kisadji, au figu
rat unele dintre cele mai de 
scamă nume de regizori, core
grafi. scenografi, soliști ai ba
letului românesc.

• După Filarmonica „George 
Enescu", care a susținut o se-

Oaspeți despre festival
MAGDA TAGLIAFERRO, 

membră a juriului de pian 
(Brazilia)

„Este întotdeauna o mare 
bucurie pentru mine să revin la 
București, unde mă simt ca la 
mine acasă. Festivalul a început 
foarte strălucitor și luînd in con
siderație programul general sint 
sigură că va însemna un imens 
succes. In ceea ce privește con
cursul, deocamdată ii ascultăm 
cu mare atenție și nu de puține 
ori cu emoție pe tinerii candi
dați și nutrim speranța descope
ririi unor mari talente".

Sonata de Debussy, s-au reliefat su
plețea, subtilitatea cu care Szeryng 
știe să construiască o atmosferă învă
luitoare, armonii inefabile, să dea 
expresie unui climat de finețe și spi
rit pe care numai un mare artist il 
putea surprinde. , ,

Szeryng nu a ajuns în tot timpul 
acestui recital la cea mai împlinită 
formulă de exprimare ; dar în Bach, 
Mozart și, fără îndoială, în Debussy, 
am simțit cum emoția gindiurilor sale 
dominau vioara.

Smaranda OȚEANU

rie de concerte in zilele prece
dente, pe agenda festivalului a 
apărut luni seara și numele Or
chestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii și al dirijorului său, 
Emanuel Elenescu. Formația a 
avut ca solist, in concertul din 
Sala mare a Palatului Republi
cii, pe violonistul mexican 
Henryk Szeryng, pe care melo
manii bucureșteni l-au aplaudat 
cu o seară inainte în cadrul re
citalului susținut in aceeași 
sală.
• Azi, in cea de-a treia zi a 

primei etape a Concursului in
ternațional „George Enescu", 
se vor prezenta in fața juriilor 
următorii 18 candidați ai celor 
trei secții. Vioară : Wolf Dieter 
Batzdorf (R.D. Germană), Kon
rad Other (R.D. Germană), Sally 
O’Reilly (S.U.A.), Eugen Sirbu 
(România), Jela Spitkova (Ce
hoslovacia). Pian : Radu Toes- 
cu (România), Mack McCray 
(S.U.A.), Crimhilda Cristescu- 
Variu (România), Anatol Dub 
(România), Kristina Bruno 
(Spania). Canto : Dan Serbac 
(România), Krisztina Laki (Un
garia), Dan Zancu (România), 
Konstantin Plujnikov (U.R.S.S.). 
Mufide Ogziic (Turcia), Rodica 
Mitrică (România), Eugenia 
Moldoveanu (România), Maria 
Kwiatkowska (Polonia). Sălile 
in care se desfășoară concursu 
sint : pentru vioară Sala Mică 
a Palatului Republicii Socialiste 
România, pentru pian- Ateneul 
Român, iar pentru canto Sala 
U.G.S.R.-Lipscani.

1OVAN GLIGORIJEVIC, vice
președinte al juriului de canto 
(R.S.F. Iugoslavia)

„Mă aflu pentru prima oară 
in România și sînt fericit să pot 
spune că acest concurs este ex
celent organizat. Ceea ce ne-a 
încintat, in primul rind', este a- 
cest public românesc care iubeș
te muzica. Am impresia că mu
zica este pentru români tot atît 
de necesară ca aerul și apa. Am 
apreciat pină in momentul de 
față citeva tinere talente, precum 
și o orchestră filarmonică exce
lentă, demnă de a purta numele 
marelui George Enescu".

t V
J8.00 Deschiderea emisiunii. Ml- 

croavanpremleră. 18,05 Lumea co
piilor. „Familia năzdrăvană la 
mare" cu Iurie Darie șl Mihaela 
Istrate. Emisiune de Erica Pe- 
trușa șl Tatiana Sireteanu. 18,30 
Actualitatea în economie • Sim
țul perspectivei. Dezbaterea pla
nului cincinal în întreprinderi
• Conducerea prin obiective. Ex
perimentarea unei noi metode de 
organizare a producției la Uzina

Pollcolor" • La noul loc de 
muncă. Reportaj despre tinerii 
absolvenți care au fost repartizați 
în producție în județul Gorj.
• Hazard sau neglijență 1 Pe ur
mele cazurilor de nerespectare a 
normelor de protecție a muncii. 
19,00 Concursul șl Festivalul In
ternațional „George Enescu". So
liștii Filarmonicii din Varșovia. 
Cvartetul cu pian în Re minor, 
op. 30 de George Enescu. Trans
misiune din Sala Mică a Pala
tului 19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector. 20,15 Clasici ai dra
maturgiei universale : „Tartuffe" 
de Mollăre. Film-spectacol reali
zat de studiourile de televiziune 
franceze. Regia — Jean Meyer. 
22.05 Itinerar bulgar. Jerov- 
na — Tîrnovo — Plovdiv — chipul 
nou al unor vechi așezări. Do
cumentar realizat cu sprijinul 
Studioului de televiziune din So
fia. Imaginea Hristo Valev — Bul
garia. O emisiune de Nicoiae Hol- 
ban. 22.15 Telejurnalul de noapte. 
22.35 Muzicorama T.V. — Revista 
actualităților de muzică ușoară. 
Tn cuprins : • Ecouri de turneu : 
Orchestra de muzică ușoară a Ra- 
d’otelevlziunli în Uniunea Sovie
tică •> Invitați în studio: I.lviu 
Tonescu, Dan Gherasim, Petre 
Geambasu •> în exclusivitate : 
formația „5 th Dimension" <* Trei 
minute fără vedete : ..Mihai Con- 
stantinescu • Telegrame muzicale 
de Jean Baez • Interpretul prefe
rat Jean Claude Pascal, Aurelian 
Andreescu • Aplauze la scenă 
deschisă : Emil Djmitrov — Bulga
ria. Emisiune de George Limbăsa- 
nu și D. Cihodaru. 23,15 închide
rea emisiunii.

Mult solicitată, sala 
„Apollo" nu poate fi 
gazda tuturor celor ca
re o invocă, o vi
sează... Poate fi însă 
pe rind sanctuar 6au 
oficină, templu sau 
bazar. Aceasta în func
ție de conștiința ar
tistică și civică a cre
atorului, în funcție de 
gradul de responsabi
litate al organizatori
lor de expoziții și, în 
ultimă instanță, de 
reacțiile publicului, 
organism plin de vi
talitate, care acceptă 
sau respinge, participă 
sau rămine indife
rent. Iată deci un 
motiv de temeinică re
flecție pentru cei ce 
vor să-i treacă pra
gul pentru a beneficia 
de onorurile ei.

DuDă o pauză de un 
an (1969 — Sala Dal
les), sibienii — în nu
măr de șase — ex
pun din nou la Bucu
rești : Nicoiae Ior- 
ga, Constantin Ilea, 
loan Chișu, Imre Gy- 
enge, Simion Florea 
și Ion Cărămidar. Ar
tiștii, deși expun îm
preună, n-au nimic 
comun decît spațiul 
sălii, concetățenia și 
participarea la biena
lele cu caracter repu
blican. Barierele ate
lierului se simt din 
plin.

Nicoiae Iorga, re
marcat printr-o densă 
activitate expoziționa- 
lă, ne face să întreză
rim în lucrările auto- 
selectate un nou de
mers al picturii sale. O 
fază, poate, eliberată 

din schemele anterioa
re. Din poziția incomo
dă, subordonată care- 
lajului grafic, culoarea 
irumpe mai întîi timid, 
pentru a triumfa apoi 
în lucrări intitulate 
„Toamna", „Crepus
cul", „Icar“. Față de 
perioada anterioară în 
care Iorga transpunea, 
prin intermediul culo
rilor telurice, realita-

Cronica plastică

Artiști sibieni la Galeriile „APOllO"
tea mai mult știută 
decît imaginată, sfi- 
dind parcă fragilitatea 
suportului și calitățile 
uleiului prin adaosul 
diferitelor materiale 
(praf de marmură, ni
sip etc.) — pictu
ra actuală receptea
ză din realitate doar 
scheme cromatice co
respunzătoare regis
trului emoțional al ar
tistului. De data acea
sta nu numai exterio
rul impresionează crea
ția, ci tumultul dinlă
untru! pictorului, acu
mulările în timp încep 
să mijească și impun 

un alt tip de organi
zare, o altă structurare 
plastică. Tema favori
tă: orașul medieval, 
sau orașul industrial 
contemporan („Cetate 
I“, „Cetate II“, „Așe
zare I“, „Așezare II“, 
„Evocare"...) ne apare 
sugerată in ambele 
ipostaze. Pentru a evi
ta pericolul mimării u- 
nui salt (oricît de spec

taculos ar fi), pe un te
ritoriu încă necunos
cut, artistul recurge 
la vechea manieră de 
lucru (desen riguros, 
materie onctuoasă, 
compartimentare a- 
proape geometrică 
etc.).

Colegului său, Simion 
Florea, dihotomia con- 
cret-abstract nu-i mai 
stînjenește preocupă
rile. Ofensiva culorii 
este stimulată prin tușe 
largi, explozive, ca 
niște erupții vulcanice, 
ori din contră, este stă
vilită prin duetul rigid 
al liniei („Metal III", 

„Metal II"). Curba și 
verticala („Zidurile Si
biului IV") își dispută 
prioritatea, se declină 
pină la dispariția to
tală. Ordinea căutată, 
lucidă, cedează în fa
voarea gestului impul
siv.

In grafica-pictură a 
tinărului Constantin 
Ilea simțim impulsurile 
primilor doi și — de ce 

să n-o spunem ? — ale 
multor altora. La Ilea 
există contradicții ne
rezolvate. Secțiunile 
din realitatea pe care 
artistul o forjează se 
încalecă, se suprapun 
sau se resping. Recep
tivitatea juvenilă îi 
deschide nenumărate 
orizonturi dar, in ace
lași timp, ii suprimă 
posibilitatea aprofun
dării. Dominantă rămî- 
ne încercarea de a-și 
structura plastic pro
priile căutări. Pictura 
lui Ilea este — așa cum 
sună titlul unei lucrări 
— o „cochilie în deve

nire", un traseu sinuos 
prin zona formelor 
geometrice, cu cearcă
ne de lumină („Verti
cale albe dominante", 
„Fior de albastru", 
„Peisaj final perife
ric").

loan Chișu practică 
Intr-o tonalitate pro
prie, nu întotdeauna 
reușită, pictura anti- 
septică. Ecranele de 

culoare pură, care nu 
se topesc unele într-al- 
tele, acționează asupra 
simțurilor privitorului 
aproape metodic, dună 
o schemă bine stabili
tă, programatică. Al
bastrul, verdele, roșul, 
galbenul... nu ating 
doze de saturație și 
sînt, fiecare în parte, 
soliști ai partiturii cro
matice, pină cînd se 
produce acea reacție in 
lanț, acea fuzionare, cu 
scopul stabilirii unei 
ierarhii imuabile. Re
zultanta va avea de a- 
cum înainte rolul con
ducător. După cum se 

vede, un mecanism 
destul de complicat, 
care solicită mai mul
tă precizie și rigoare 
din partea creatoru
lui.

Sala „Apollo" adă
postește și lucrările a 
doi sculptori sibieni : 
Ion Cărămidar și Imre 
Gyenge. Primul, mer- 
gînd pe ideea „cupluri
lor", a „inseparabile
lor", tradusă fie în pia
tră fie în metal, recur
ge la stilistica popula
ră din zonele învecina
te Sibiului. Proiectelor 
sale de monument 
(„Permanențe", „înfră
țire") le lipsește însă 
tocmai ceea ce vizea
ză : monumentalitatea. 
Sculptura lui Gyenge 
se rezumă la leiț-mo- 
tivul omul-coloană. 
Desigur că arhitec
tura țărănească, moti
vul ornamental încrus
tat în lemn îi oferă 
prețioase puncte de re
per. Mixajul, corelarea 
accentelor dramatice 
cu suprafețele calme ii 
aparțin. Lucrările în 
piatră aspiră la starea 
incipientă de monolit. 
Avem totuși impresia 
unui drum oprit la ju
mătate.

De altfel, această în
tîlnire cu publicul ră- 
mîne doar parțial 
semnificativă, expo
zanții — cu nuanțările 
de rigoare — nefăcînd 
dovada unor definitive 
clarificări artistice, a 
existenței unui univers 
plastic memorabil prin 
originalitatea și au
tenticitatea sa.
Ruxandra NĂDEJDE

LA FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TOAMNĂ DIN DIJON

Ansamblul brașovean
„POIENIȚA"

La Dijon, capitala 
Bourgognei, s-a des
fășurat recent cea 
de-a 25-a ediție — ju
biliară — a festivalu
lui internațional de 
toamnă. De un sfert 
de secol, an de an. cu 
prilejul tradiționalei 
sărbători a culesului 
viilor, unele dintre 
cele mai reprezentative 
ansambluri folclorice 
din lumea întreagă se 
întrec pentru cucerirea 
trofeelor acestui mare 
festival : colierele de 
aur, argint și bronz și 
premiul Academiei 
Charles Cros „Discul 
de aur".

Duminică seara, la 
citirea palmaresului a- 
cestui festival s-a au
zit de două ori numele 
României : ansamblul 
„Poienița" din Brașov 
a cucerit „Discul de 
aur" și „Colierul de 
argint", remareîndu-se 
prin calitatea artistică 
a programului său 
printre primele an
sambluri selecționate 
dintre 16 formații 
străine și aproximativ 
30 de formații fojclo- 
rice autohtone.

Di jonul. orașul în
frățit cu Clujul româ
nesc, își face din fes

tivalul său, desfășu
rat întotdeauna în 
prima jumătate a 
lunii septembrie, un 
titlu de glorie. Folclo
ristul Abbe Garnier, 
unul dintre organiza
torii festivalului, ne 
declara : „Folclorul,
cu costumele lui, cu 
melodiile lui și cu 
muzica sa plină de o- 
riginalitate, cu dansul, 
al cărui limbaj este 
inspirat din arta popu
lară, reprezintă puri
tatea sufletului popoa
relor. Prin el comu
nitățile umane își dez
văluie tot ce au mai 
valoros în , comorile 
lor de artă, in senti
mentele lor pe care 
țin să le împărtă
șească cu generozitate 
omenirii întregi. Tn 
competiția noastră pri
matul artistic este cri
teriul principal dună 
care se face selecția 
celor mai bune an
sambluri din palma
res. Din acest punct de 
vedere „Poienița" și-a 
meritat din plin pre
miile obținute".

„Discul de aur" ofe
rit de Academia Char
les Cros pentru valoa
rea deosebită a mu-

distins 
premii

zicii prezentate tn 
concurs și a calității 
superioare a inter
pretării, oferă tot
odată posibilitatea u- 
nei largi difuzări a 
acesteia prin inter
mediul înregistrărilor 
fonografice. Cele trei 
coliere de aur, argint 
și bronz se acordă de 
către juriu, prin vot 
secret, primelor echipe 
clasate în palmares, pe 
baza unui punctaj 
în care se ține cont 
de calitatea artistică 
a programului pre
zentat, de originali
tatea sa. de fideli
tatea față de arta 
populară proprie, de 
mesajul său general 
uman. în fața unor 
astfel de exigențe și 
a unei strinse concu
rențe în competiție 
succesul artiștilor noș
tri brașoveni la Dijon, 
capătă semnificații 
deosebite, impunind 
încă o dată valorile 
artei noastre popu
lare pe plan interna
țional.

loan GRIGORESCU

Paris', 7



SCÎNTEIA — mărfi 8 septembrie 1970 PAGINA 5
■sanKans

Congresul international
„CHIMIE Șl PROGRES"

(Urmare din pag. I) tisfacția că lucrările congresului

intîlnire
LA C.C AL P. C. R

îmbogăți atît cercetarea științifică 
cit și activitatea practică industrială.

Cel de-al 39-lea Cojngres Interna
tional de chimie industrială de la 
București este organizat de Consi
liul Național al Cercetării Științifice, 
ministerele industriei chimice, pe
trolului, industriei alimentare, in
dustriei ușoare, industriei miniere 
și geologiei, învățământului, Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia, in colaborare cu Societatea de 
chimie industrială.

Primiți cu vii aplauze de parti- 
cipanți, în prezidiul congresului au 
luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Manea Mănescu, precum 
și membri ai guvernului, conducă
tori ai unor organisme internațio
nale, institute de cercetări și socie
tăți de chimie, personalități de pres
tigiu în lumea chimiei din țară și 
de peste hotare. Printre cel prezenți 
Ia festivitatea de deschidere a lucră
rilor congresului se aflau ministrul 
industriei chimice al R.P. Polone, 
Zawada Edward, și Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București.

Deschizând lucrările congresului, 
acad. Cristofor Simionescu, președin
tele comitetului de organizare, a sa
lutat în numele participanților pre
zența președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a adus 
mulțumiri pentru bunăvoința de a fi 
acceptat ca lucrările acestei presti
gioase reuniuni științifice să se des
fășoare sub înaltul 6ău patronaj.

Tema congresului, „Chimia și pro
gresul", a menționat vorbitorul, oferă 
cadrul pentru un larg schimb de in
formații, pentru dezbateri utile și 
fee ide, menite să mohilizeze noi e- 
nergil și valori în beneficiul socie
tății. Aceasta cu atît mai mult cu cit 
cele aproape 400 de comunicări știin
țifice înscrise în programul congre
sului nostru aparțin în cea mai 
«nare parte chimiei aplicate. Con
gresul va constitui, desigur, o puter
nică manifestare a convingerilor 
noastre că știința și industria chimi
că modernă sînt indisolubil legate de 
progresul general al umanității. A- 
cestei nobile cauze merită să-i slu
jim cu toată pasiunea și priceperea 
noastră.

In aplauzele celor prezenți a luat 
cuvîntul președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul de salut al președintelui 
Consiliului de Stat a fost 
cu viu interes și aplaudat 
de întreaga asistență.

A luat apoi cuvintul prof.
Fleury, președintele Societății inter
naționale de chimie industrială.

Exprimînd mulțumiri președintelui 
Consiliului de Stat pentru participa
rea sa la ședința inaugurală a con
gresului, vorbitorul a spus : Sîntem 
profund impresionați față de acest 
interes- pe 
stat 1 fi manifestă-- fajS de'i»șifi-; 
ipța șl de artefe' imimi'cei caVă 
— prin nentfffiăratele lof ""repGftrrt 
«iuni asupra deit+ătării Industriei ■■si 
contribuie atît de mult la bunăsta
rea popoarelor. Referindu-se la fap
tul că este pentru prima oară cînd 
Societatea de chimie industrială își 
tine 'tohgresul său internațional în 
România, Georges Fleury a subliniat 
că aceasta se datorește contribuției 
active pe care chimiștii români o 
aduc de mulți ani Ia diversele activi
tăți ale societății, la progresul in
dustriei chimice, climatului propice 
pe care l-a creat cercetării în do
meniul chimiei dezvoltarea impe
tuoasă a industriei chimice române. 
Congresul din 1970, a spus în în
cheiere vorbitorul, va constitui o 
ocazie fericită de a realiza și întări 
schimburi rodnice între reprezen
tanții industriei, savanți și cercetă
tori din diferite țări, fapt, care, ne
îndoielnic, v® aduce o contribuție sub
stanțială la progresele neîncetate ale 
chimiei, pentru a pune în slujba 
omului noi produse de o deosebită 
utilitate.

Salutînd deschiderea la București 
a unui for atit de reprezentativ al 
oamenilor de știință chimiști din di
ferite țări ale lumii, A. I. Kalinin, 
Secretar științific la Academia de 
Științe a U.R.S.S., a spus : Nu este 
intimplător faptul că prezentul con
gres s-a întrunit în România, țară 
care în ultimii ani a obținut succese 
importante în dezvoltarea producții
lor chimice. în prezent, chimia și in
dustria chimică reprezintă ramuri de 
seamă ale economiei oricărei țări. 
Succesele chimiei industriale aduc o 
contribuție remarcabilă la progresul 
.și prosperitatea întregii populații de 
pe glob, întrucît progresul în chimie 
determină mersul înainte al întregii 
omeniri.

în mesajul adus congresului din 
partea Societății de chimie a Franței. 
Guy Pannetier, secretar general al 
Societății de chimie din Franța, pro
fesor la Facultatea de științe din Pa
ris, a subliniat bunele sentimente pe 
care întreaga Franță le nutrește față 
de poporul român și dorința ca legă
turile care unesc cele două țări — le
gături ce se bizuie pe afinități de ori
gine și limbă — să devină mai vii, 
iar întâlnirile dintre chimiștii români 
și francezi mai frecvente, pentru a 
contribui, prin vigoarea și spiritul lor 
creator, la îmbogățirea tezaurului de 
valori ale științei.

Referindu-se la interesul deosebit 
acordat chimiei în România, vorbito
rul a spus : Conducătorii acestei țări 
au înțeles că, în măsura în care chi
mia este pusă în slujba omului, a- 
ceastă disciplină poate contribui la 
progresul general, poate să aducă o- 
mului mai multă bunăstare materia
lă. Clarviziunea politică a Domrtiei- 
Voastre, domnule președinte al Con-' 
siliului de Stat, a spus vorbitorul, a 
înțeles perfeot că fără chimie — 
știință a transformării materiei — nu 
există industrie, fără industrie nu e- 
xistă comerț, nici schimburi și. in cele 
din urmă, nici progres și nici bună
stare pentru om. Vă sîntem deci re
cunoscători că ne-ați primit și ne-ați 
oferit atît de generoasa dumnea
voastră ospitalitate.

Luind cuvintul, Tadeusz Urbanski, 
membru al Academiei de Științe din 
Polonia, profesor la Institutul poli
tehnic din Varșovia, a spus : în ulti
mele două decenii, noi am urmărit cu 
mare admirație progresele deosebite 
ale României, în toate domeniile 
vieții. Am urmărit, totodată, dezvol
tarea deosebită a științei chimiei și 
în consecință progresele aproape mi
raculoase ale industriei chimice ro
mânești. Trebuie să subliniez, a spus 
vorbitorul, că această dezvoltare n-ar 
fi fost posibilă fără activitatea și 
concepția economică a guvernului 
român. Consiliul Societății de chimie 
industrială și-a exprimat toată stima 
wi pentru chimia română alegând 
orașul București ca loc al reuniunii 
noastre. Vorbitorul și-a exprimat sa-

ascultat 
îndelung

Georges

care un șef de

tisiacția ca luiararile congresului ee 
bucură de înaltul patronaj al preșe
dintelui Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, care se inte
resează direct de dezvoltarea indus
triei chimice, precum și a cercetării 
in acest domeniu.

A vorbit apoi Donald F. Othmer, 
profesor la Institutul politehnic din 
Brooklyn — New York, șeful Depar
tamentului de inginerie chimică. Cu 
oarecare modestie stau aici reprezen
tând marea industrie americană, a 
spus vorbitorul, cind mă gîndesc la 
lunga istorie a contribuțiilor aduse 
științei și industriei noastre de Ro
mânia și de chimiștii săi. Interesul 
nostru, al tuturor, este astăzi obținerea 
de produse tot mai multe și mai bune 
din petrol. încă Înainte de acest se
col, industria petrolieră românească 
a fast dintre cele mai avansate din 
lume și a exportat „KnoW-how" ști
ința și tehnologia și in țara noastră, 
ajutând astfel începuturile unor în
treprinderi industriale care au deve
nit cele mai mari. Astăzi, noi consta
tăm în țara dumneavoastră un inte
res deosebit și un sprijin deosebit 
acordate chimiei, ramură a științei 
pusă in slujba tuturor, pentru o viață 
mai bună. Realizările chimiștilor 
dumneavoastră sînt recunoscute in 
publicațiile chimice ale lumii, unde 
apar lucrări de mare interes pentru 
chimia teoretică și industrială scrise 
de autori români. Din aceste contri
buții, cu toții devenim mai bogați. 
Programul de conferințe, comunicări 
și schimb de idei in cadrul congre
sului, a spus apoi vorbitorul, consti
tuie o stimulare și polenizare a min
ții fiecăruia cu lucrările și 
tora și aceasta constituie 
important beneficiu al

Luni după-amiază, tovarășul Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Cîroei și Stana Drăgoi, membri 
ai C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
s-au întâlnit cu delegația Alianței 
Populare din Islanda, care la invita
ția C.C. al P.C.R. face o vizită în

țara noastră. Din delegație fac parte î 
Svavar Gestsson, conducătorul dele
gației, Gudmundur Gudmundsson, 
Gudrun GudvarcLardotrtir și Ingi 
Heigasan, membri ai Comitetului Po
litic, Svandiș Skoladottir și 
Sigurbjornsdottir, membri ai 
liului partidului.

întâlnirea și discuțiile care
vut loc cu acest prilej s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Hulda 
Consi-

ap a-

Sosirea in Capitală a președintelui
Vecei Executive a R. S. Serbia

La invitația vicepreședintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Iosif Banc, luni 
după-amiază a sosit la București pre
ședintele Vecei Executive a R.S. Ser
bia, Milenko Boianici, împreună cu 
soția.

Oaspetele iugoslav este însoțit de 
Radivoi Marcovici, membru al Vecei 
Executive a R.S. Serbia, Dușan Gaici, 
membru al Vecei Executive a Regiu
nii Autonome Voivodina, și de alte 
persoane oficiale. •

La sosire, pe Aeroportul interna
țional „București-Otopeni" oaspeții 
au fost întâmpinați de tovarășul Iosif 
Banc, cu soția, de alte persoane ofi
ciale. precum și de ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, Iso 
Njegovan, și de membri ai ambasa
dei.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri a oferit apoi un dineu în 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

O delegație a C. C. al U. T. C. 

a plecat în R. P. D. Coreeană
ideile al- 
cel mai 
întâlnirii

noastre.
Rostind câteva cuvinte la 

rea acestui congres internațional de 
chimie industrială, congres cu o temă 
atit de importantă — chimia și pro
gresul — a spus Heinrich Sondhei- 
mer, profesor la Universitatea din 
Kartsruhe, directorul departamentu
lui de chimia apei din Institutul pen
tru tehnica gazelor, încălzire și chi
mia apei al Universității Karlsruhe 
din R. F. a Germaniei, vreau să re
marc faptul că România are o indus
trie in plin avânt și, în special, o in
dustrie chimică in plină dezvoltare, 
iar pentru mine ca chimist aceasta 
înseamnă, categoric, progres.

Sânt sigur că cel de-al 39-lea Con
gres de chimie industrială, a spus îm 
încheiere vorbitorul, va facilita in
tensificarea legăturilor între oamenii 
de știință și inginerii din toate dome
niile tratate de acest congres ; astfel, 
reuniunea noastră poate constitui o 
piatră de marcaj în drumul spre un 
viitor în care chimia și industria chi
mică vor contribui la progresul ra
pid al tuturor, al țărilor noastre.

în numele Consiliului popular al 
municipiului București și al cetățe
nilor Capitalei, Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al consiliului, a adre
sat un călduros salut participanților 
la oel de-al 39-lea Congres de chimie 
industrială și urări de succes lucră-: 
rfloc congresului.. Vochitorul a arătat, 
că Bucureștiul. gazda, prestigioasei, 
manifestări științifice, este, în ace
lași timp, și un puternic centru al 
industriei chimice, iar rezultatele ob
ținute aici sînt dovada certă a aten
ției deosebite pe care statul român 
o acordă acestei importante ramuri 
industriale, fără de care nu poate fi 
concepută o economie modernă.

Prezența la congres a numeroșilor 
oaspeți de peste hotare, a spus în 
încheiere prim-vicepreședintele Con
siliului popular al Capitalei, va con
stitui, în același timp, un prilej de 
cunoaștere atit a orașului, cit și a. 
marilor înfăptuiri ale poporului ro
mân, a hotărârii sale ferme de a pro
mova căile ce conduc la progres și 
colaborare fructuoasă între popoare.

După ședința festivă de deschidere 
a congresului, în prima plenară a 
lucrărilor, ministrul industriei chimi
ce, ing. Alexandru Boabă, a prezen- 

~ ’ și progresul". :
au continuat 
in ședințe pe

tat conferința „Chimia 
Lucrările congresului 

In cursul după-amiezii 
secții de specialitate.

deschide-

(Agerpres)

Luni a părăsit Capitala, Indreptîn- 
du-se spre Phenian, o delegație a Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de Ion Ili
escu, prim-secretar al C;C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, care, la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Mun
citoresc Socialist din R.P.D. Core
eană, va face o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, erau de fată 
secretari ai C.C. al U.T.C., membri ai 
Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C. 
și ai Comitetului Executiv al U.A.S.R.

Au fost prezenți Kang. Iăng Săp,

cu pereți portanți
începând de luni, lașul este timp 

de 3 zile gazda unei importante ma
nifestări științifice cu .caracter in
ternațional : reuniunea de lucru a 
Comisiei de clădiri cu pereți portanți 
din cadrul UNESCO.

La manifestare participă specialiști 
din Anglia, Belgia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Franța, Italia, R.P. Po
lonă, Suedia, U.R.S.S. Țara noastră 
este reprezentată de cercetători de 
la Institutul de sistematizare, arhi
tectură și tipizare (I.S.A.R.T.) și 
I.N.C.E.R.C.

Luni dimineața au început in Ca
pitală lucrările simpozionului „E- 
ducația prin muncă și pentru muncă", 
organizat de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Cen
trul de cercetări pentru problemele 
tineretului în colaborare cu Ministe
rul învățământului, Ministerul Mun
cii și Institutul de științe pedagogice. 
La manifestare participă cercetători 
științifici, cadre didactice, lucrători 
din sistemul Ministerului învățămîn- 
tului, Ministerului Muncii, reprezen
tanți ai organizațiilor de pionieri și 
ai Uniunii Tineretului Comunist, 
specialiști.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de Ovidiu Bădina. membru 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice, directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele tineretului. 
Au luat apoi cuvintul Traian Pop,

• ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

în drum spre Phenian, delegația 
Comitetului Cental al Uniunii Ti
neretului Comunist a făcut o escală 
la Moscova, unde a fost salutată de 
Boris Pugo, secretar al C.C. al Kom- 
somoiului, Ion Ciubotaru, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al României în 
Uniunea Sovietică, Kang Chui Geun, 
ministru consilier al ambasadei 
R.P.D. Coreene în Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Reuniunea prilejuiește un am
plu schimb de experiență în dome
niul proiectării și executării clădiri
lor cu pereți portanți, pe baza celor 
mai noi rezultate obținute pe plan 
internațional, precum și elaborarea 
unor recomandări privind dimensio
narea, alcătuirea constructivă a 
structurilor cu pereți portanți și ale
gerea celor mai eficiente soluții din 
punct de vedere t.ehnico-economie.

(Agerpres)

pentru muncă"
adjunct al ministrului învățământu
lui, Anton Andronic, adjunct al mi
nistrului muncii, și Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., care au 
subliniat însemnătatea și actualitatea 
preocupării școlii, familiei, organiza
țiilor de tineret și a tuturor celor
lalți factori în educarea prin muncă 
și pentru muncă a tineretului.

In continuare au fost prezentate 
comunicări în ședință plenară și pe 
secții despre teoria și metodologia 
educației prin muncă și pentru mun
că, sistemul de Învățământ și educa
ție. privite din aoest punct, de ve
dere,- practica educației extrașcolare 
prin muncă și pentru muncă, orien
tarea profesională.a tineretului șl in
tegrarea sa profesională.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

Informații
Luni dimineața a plecat in R.D. 

Germană o delegație condusă de 
Vaier Giurgiu, primarul municipiu
lui Sighișoara, pentru a lua parte la 
lucrările celui de-al 5-lea colocviu 
al primarilor și delegaților comunali 
din Europa, ce se va desfășura la 
Dresda intre 8 și 11 septembrie.

★
A sosit In Capitală o delegație a 

Camerei de Comerț din Slough — 
Marea Britanie, condusă de dl. C. 
W. Bulgess, membru în conducerea 
acestei organizații, care va face o 
vizită In țara noastră.

îp cursul zilei de luni, oaspeții au 
avut o întrevedere la Camera de Co
merț cu vicepreședintele Mareei 
Popeșcu. în continuare membrii de
legației vor purta convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Exterior, la u- 
nele ministere economice și între
prinderi românești de comerț exte
rior și vor vizita diferite obiective 
industriale.

★
In cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate dt UNESCO, luni 
după-amiază a avut loc la Casa prie
teniei rcmâno-sovietice din Capitală 
o manifestare organizată de Consi
liul General ARLUS și Uniunea Scri
itorilor, consacrată scriitorului A. I. 
Kuprin, de la a cărui naștere se îm
plinesc 100 de ani.

După cuvântul de deschidere, rostit 
de acad. Mihai Beniuc, scriitorul Li- 
vlu Călin, redactor-șef al editurii 
„Mihai Emineseu", a făcut o exegeză 
a vieții și operei clasicului rus.

Artiștii «meriți Ileana Predescu și 
Nicolae Brancomir au citit apoi din 
proza lui Kuprin.

în continuare, asistența a vizionat 
filmul artistic „Brățara de granate", 
realizat după o povestire a aceluiași 
autor.

Printre cei prezenți la manifestare 
se aflau Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General ARLUS, activiști 
ai ARLUS, scriitori, alți reprezentanți 
ai vieții culturale bucureștene, zia
riști.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres)

Cronică
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Dumitru Dogaru a fost numit 
în funcția de președinte al Departa
mentului Cultelor.

Deservire la
domiciliu eu• ••

manuale școlare
Librăria centrala „Cartea 

prin poștă" — unitate a Coo
perației de consum din Bucu
rești, (str. Sergent Nuțu Ion 
nr. 8—12, sector 6), a pus în 
vinzare pentru elevii de la 
cursurile serale și iără frec
vența, precum și pentru alți 
•oliaitanți din mediul rural, 
manuale școlare pentru cla
sele a IX—Xll-a. Comanda se 
poate face printr-o simplă 
carte poștală, iar plata — la 
primirea coletului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9. 10 și 11 septembrie. In țară : 
Vremea se va încălzi treptat și va fi 
in general frumoasă, mai ales in 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea și 
dimineața. Ploi locale se vor semnala 
in nord-vestul țării, la sfîrșitul inter
valului. Minimele vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar maximele intre 
18 și 28 de grade. Ceață slabă. In 
București : Vreme in general fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slaib, pînă la potrivit. 
Temperatura in creștere treptată.

Plecarea la Moscova
a tovarășului Gheorghe Rădulescu

Luni la amiază a plecat la Mos
cova tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele în funcțiune al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, pentru 
a prezida lucrările Comisiei de re
dactare, constituită de Comitetul 
Executiv al C.A.E.R., pentru pregă
tirea materialelor recomandate de se
siunea a XXIII-a (specială) și de a 
XXIV-a sesiune a consiliului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășul Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, miniștri, conducători ai u- 
nor instituții centrale.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii 
pești, și membri

Sovietice la Bucu- 
ai ambasadei.
★

Șeremetievo dinLa aeroportul
Moscova, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a fost salutat de Mihail Lese- 
ciko, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Uniunii Sovietice la C.A.E.R., Ni
kolai Faddeev, secretar al C.A.E.R., 
Ion Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României în Uniunea 
Sovietică, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Adunare cu prilejul celei 
de-a XXII-a aniversări

a proclamării R. P. D. Coreene
Cea de-a XXII-a aniversare a Zilei 

naționale a Republicii Populare De
mocrate Coreene a prilejuit organi
zarea, luni după-arpiază, a unei adu
nări festive la Clubul sindicatelor sa
nitare din Capitală, manifestare la 
care au participat reprezentanți ai 
Ministerului Sănătății, ai sindicatelor 
lucrătorilor din instituțiile sanitare, 
un numeros public.

Au luat, de asemenea, parte Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și membri ai am
basadei.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit dr. Ioviță Stănescu, direc
torul spitalului „Dr. Ion Cantacuzi- 
no“. Vorbitorul a arătat, printre al
tele, că poporul român își exprimă 
satisfacția față de succesele obținute 
de oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, în cei 22 de ani 
de la eliberare. El a trecut în revistă 
realizările R.P.D. Coreene în dezvol
tarea economiei naționale, a învăță
mântului, științei, artei și culturii, in 
creșterea nivelului de trai, dorind 
succes deplin poporului coreean în 
lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de unificare a patriei, de progres pe 
calea socialismului.

în cuvintul său, ambasadorul R.P.D. 
Coreene, Kang Iăng Săp, a arătat că 
Republica Populară Democrată Co
reeană a parcurs un drum glorios în

consolidarea unității politice și ideo
logice a maselor, în crearea unei baze 
economice solide care asigură satis
facerea nevoilor crescânde ale po
porului. După ce a mulțumit pentru 
ajutorul material și moral acordat de 
România in zilele grele din timpul 
războiului pentru eliberarea patriei 
sale, cit și în timpul reconstrucției 
țării, vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite între popoare
le coreean și român se vor dezvolta 
și inai mult, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, în interesul popoare
lor celor două țări, al cauzei socialis
mului.

*
în cadrul manifestărilor prilejuita 

de Ziua națională a R.P.D. Coreene, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat 
luni, la Casa de cultură a institutului, 
o seară culturală.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de artă și cultură, zia
riști, public.

Erau prezenți Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, membri ai ambasadei, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Directorul general al Agenției internaționale 
pentru energia atomică (A.I.E.A.) 

a părăsit Capitala
Luni diupă-amiază a părăsit Capi

tala dr. Sigvard Eklund, directorul 
general al Agenției internaționale 
pentru energia atomică — A.I.E.A. — 
care, la invitația Comitetului de stat 
pentru energia nucleară, a făcut o 
vizită in țara noastră.

Pe Aeroportul internațional Bucu
rești-Otopeni, oaspetele a fost condus 
de prof. Ion Ursu, președintele Co
mitetului de stat pentru energia nu
cleară, acad. Horia Hulubei, ministru 
consilier la Consiliul de Stat, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de știință.

înainte de plecare, dr. Ek
lund a făcut următoarea declarație 
redactorului Agenției Române de 
Presă „Agerpres", Mircea S. Ionescu: 
Sînt foarte, impresionat de faptul că 
președintele Consiliului de Stat al 
României, domnul Nicolae Ceaușescu, 
și-a făcut timp să adreseze o cuvin- 
tare de salut la deschiderea celui 
de-al XVI-lea Congres internațional 
de fizică AMPERE, și apoi să se în
tâlnească cu participa.nții la această 
reuniune științifică de mare presti
giu internațional. Sînt de asemenea 
foarte impresionat de faptul că dom
nul președinte este ațît de familiari
zat cu problemele Comitetului de stat 
pentru energia, nucleară și ale Agen
ției internaționale pentru energia a- 
tomică, ale activității acesteia în ge
neral, și privește înainte cu încredere

programul lor de dezvoltare. Am a- 
vut, de asemenea, ocazia să mă în- 
tîlnesc cu ministrul afacerilor ex
terne al României, cu președintele 
Comitetului de stat pentru energia 
nucleară, cu membri ai comitetului 
și să discut probleme de interes co
mun ale comitetului și agenției. Vi- 
zițînd Institutul de fizică atomică din 
apropierea Bucureștiului, am fost pus 
la curent cu programul de dezvoltare 
al Comitetului de stat pentru ener
gia nucleară, pe care îl consider 
deosebit de interesant. Doresc să re
marc cu satisfacție că Institutul de 
fizică atomică s-a dezvoltat mult din 
anul 1964. cind l-am văzut pentru 
prima dată.

cinema
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LA „MONDIALELE" DE CANOTAJ ACADEMIC DIN CANADA La Poligonul Tunari

ECHIPAJUL ROMÂNESC DE SCHIF 2 +1

CAMPION AL LUMII
Canotajul academic românesc a 

obținut un succes strălucit la cam
pionatele mondiale din acest an, ad- 
judeeîndu-și prima medalie de aur 
din istoria sa, pe pistele de apă de 
la St. Catharines, In îndepărtata Ca- 
nadă. Meritul acestei îndelung aștep
tate victorii este al echipajului nostru 
de schif 2-f-l (singurul de altfel care 
he-a reprezentat la campionate) al
cătuit din Ștefan Tudor, Petre Cea
pura și Gheorghe Gheorghiu (antre
nor Dumitru Popa). Primii In serii 
și in semifinale, cei trei schifiști ro
mâni — care se pregătesc în cadrul 
clubului Dinamo București — nu 
s-au dezmințit nici în finală, unde a- 
veau de luptat cu puternicele echi
paje ale R.D. Germane, U.R.S.S., I- 
taliei etc.

Dar iată cum s-a desfășurat finala. 
Din start, conducerea a fost luată de 
echipajul R.D. Germane talonat de 
sportivii români și sovietici. La 500 m, 
R.D. Germană este cronometrată cu 
l’43”49/100, iar la jumătatea cursei 
cu 3’38”63/100. în acest moment al 
întrecerii, echipajul român se află în 
poziția a treia, fiind întrecut de cel 
sovietic care refăcuse puternic. în 
lupta pentru primele locuri intră a- 
poi și echipajul Italiei, campioană o- 
limpică la Ciudad de Mexico în a- 
ceastă probă. La 1 500 m, R.D. Ger
mană se menține în frunte, urmată 
de U.R.S.S. și România. Pînă la linia 
de sosire mai sînt 500 de metri. Vâs
lașii români atacă puternic, refăcînd 
încetul cu încetul handicapul. Pe ul
tima sută de metri, după un scurt 
„umăr la umăr" cu echipajul R.D. 
Germane, se detașează și ciștigă.

Clasamentul probei : 1. România — 
7’25”30/100 ; 2. R.D. Germană —
7’26”86/100 ; 3. U.R.S.S. — 7’ 28”22/100 ; 
4. Italia — 7’32”15/100 ; 5. Ceho
slovacia — 7’ 36”36/100 ; 6. R.F. a Ger
maniei — 7’36”97/100.

Comentind victoria echipajului ro
mân, corespondentul Agenției France 
Presse, Mac Thibauld, serie : „Pro- 
priu-zis, nu este vorba de o surpriză 
In proba de doi plus unu. Românii

Ștefan Tudor, Petre Ceapura și 
Gheorghe Gheorghiu au confirmat, 
aici in Canada, o superioritate care în
cepuse să se contureze încă de la re
gatele internaționale din acest an. 
Succesul românilor nu a fost totuși 
o simplă formalitate. Ei au trebuit 
să lupte, să dea întreaga măsură a 
talentului lor intr-un final de cursă 
ultra-rapid, pentru a întrece echipa
jul R.D. Germane, 
cea mai mare parte a cursei".

După terminarea întrecerii, echi
pajul român a făcut tradiționalul tur 
de onoare al învingătorului, culegînd 
ovațiile celor peste 10 000 de specta
tori prezenți în tribune. în loja ofi
cială se afla primul ministru al Ca
nadei, Pierre Eliott Trudeau, care a 
înmînat medaliile de campioni mon
diali.

care condusese

Iată clasamentul primilor trei cla
sați în celelalte probe : schif simplu 
— 1. Demiddi (Argentina) 7’16”54/100 ;
2. Draeger (R.D. Germană) 7’18”21/100
3. Hellebrandt (Cehoslovacia) 
7’19”37/100 ; doi fără cîrmaci — 1. R.D. 
Germană 6’57”81/100 ; 
7’00”23/100 ; 3. R.F. a

2. Polonia 
, , ...... _ Germaniei

7’01”15/100 ; patru plus unu — 1. R.F. 
a Germaniei 6’28”55/100 ; 2. R.D. Ger
mană 6’31 ”32/100 ; 3. Norvegia
6’32”26/100 ; patru fără cîrmaci — 1. 
R.D. Germană 6*23”15/100 ; 2. R.F. a 
Germaniei 6’26”03/100 ; 3. Danemar
ca 6’29”50/100 ; dublu vîsle — 1. Da
nemarca 6’28”68/100 ; 2. R. D. Ger
mană 6’31”35/100; 3. S.U.A. 6’32”68/100; 
opt plus unu — 1. R. D. Germană 
5'36”10/100 ; 2. U.R.S.S. 5’38”20/100 ; 
3. Noua Zeelandă 5’38”40/100 .

Noii campioni mondiali la schif 2+1 — românii Ștefan Tudor, Petre Cea
pura și Gh. Gheorghiu — în ambarcațiunea cu care au cîștigat titlul suprem 

la St. Catharines (Canada) Teiefoto: Agerpres

La Poligonul Tunari a avut loc ieri 
duipâ-amiază deschiderea festivă a 
campionatelor europene de talere. La 
actiuala ediție a competiției participă 
sportivi din Austria, Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Franța, R. D. Ger-

mană, R. F.
Italia, Liban, 
lonia, Portugalia,
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și România. 

Astăzi, de la ora 8,00, încep între
cerile probei de talere aruncate din 
șaniț.

a Germaniei, Grecia, 
Norvegia, Olanda, Po- 

Spania, Suedia,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CAMPIONATELE EUROPENE DE 

NATAȚIE DE LA BARCELONA. în 
turneul de polo pe apă, echipa Ro
mâniei a întâlnit selecționata Bel
giei, pe care a învins-o cu scorul de 
11—2 (3—6, 3—1, 3—1, 2—0). Alte re
zultate : U.R.S.S. — Finlanda 12—0 
(2—0, 4—0, 3—0, 3-0 ; Olanda — 
Austria 13-0 (3—0, 4—0, 3—0, 3—0). In 
clasamentul grupei B, pe primul loc 
se află echipa U.R.S.S. cu 6 puncte, 
urmată de România cu 4 puncte.

In întrecerile de Înot au fost atri
buite noi titluri de campioni ai Eu
ropei : 100 m spate femei î— Tina 
Lekveisvili (U.R.S.S.) 67”8/10 (nou re
cord european); 400 m mixt femei — 
Evelyne Stolze (R.D. Germană) 5’07” 
9/10 (nou record european); 100 m 
bras masculin — N. Pankin (U.R.S.S.) 
66’8/10.

Suedezul Gunnar Larson a cîști- 
gat medalia de aur in proba de 400 m 
liber, stabilind și un nou reooi’d mon
dial : 4’02’’6/10. In proba de 100 m 
fluture, vest-germanul Hans Lamjie 
a stabilit un nou reedrd european : 
de 57”5/10. Proba feminină de 100 m 
liber s-a încheiat cu victoria Gabrie- 
lei Wetzko (R.D. Germană) cronome
trată în 59”6/10 (record european e- 
galat).

grupe (a 4-a) s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate : Italia — Sue
dia 1—0 (3) ; Danemarca — Fllipine 
3—0 (1) ; Ungaria — Liban 3,5—0,5. 
In clasament conduce Ungaria cu
7.5 puncte, urmată de Rqmânia —
5.5 puncte (1), Suedia 3.5 puncte (3) 
etc.

ATLETISM. — Desfășurată la Hel
sinki în prezența a peste 50 000 de 
spectatori, întilnirea internațională de 
atletism dintre selecționatele (mascu
line și feminine) de atletism ale Fin
landei și Suediei s-au încheiat cu 
scorul general de 227—182 puncte în 
favoarea gazdelor. Cea mai bună per- 

■ formanță a concursului a fost obți
nută de cunoscutul campion finlandez 
Pauli Nevala, învingător în proba de 
aruncarea suliței 
zultat de 92,64 m 
recordul mondial 
triotul său Jorma

cu excelentul re- 
(la numai 6 cm de 
deținut de compa- 
Kinnunen).

FOTBAL. — în etapa a treia a cam
pionatului olandez de fotbal, echipa 
Feynoord Rotterdam (viitoarea ad
versară a formației U.T.A., în „Cupa 
campionilor europeni**) a învins cu 
2—1 pe Go Ahead Deventer.

ȘAH — în runda a doua a Olim
piadei masculine de șah, care se 
desfășoară la Siegen (R.F. a Ger
maniei), echipa României a Intîlnit 
formația Irlandei, in fața căreia con
duce cu scorul de 3—0, o partidă 
fiind întreruptă. în cadrul aceleiași

HANDBAL.— La Tatabanya s-au 
tntilnit într-un meci amical repre
zentativele masculine de handbal ale 
Ungariei și R.D. Germane. La capă
tul unui joc spectaculos handbaliștii 
din R.D. Germană au terminat învin
gători cu scorul de 24—21 (15—9).

• Sunetul muzicii t PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Intîlnirea : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3423) — 17,15, FES
TIVAL — 9; 12; 15,30; 18,15; 21, 
STADIONUL DINAMO — 19,30.
• O părere deosebită : REPUBLI
CA — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
• Mayerling : LUCEAFĂRUL — 
9; 12,30; 16; 19,45, FEROVIAR — 9; 
12,15; 15,30; 19, EXCELSIOR — 
10,30; 13,45; 17; 20,15, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, GRĂDINA DOI
NA — 20,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse: 
TOMIS — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30, la grădină — 19,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, ARENELE RO
MANE — 20.
O In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, PARCUL HERĂSTRĂU —
19.30,
• Această femeie : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Monștrii : DRUMUL SĂRII —
15,30; 17,45; 20, COTROCENI —
15,30: 17,45; 20.
• Clipa de libertate : CENTRAL
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20,30.
• Mireasa era în negru : LUMI
NA — 9—15,45 în continuare; 18,15;
20.45.
O Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Jurnalul unei cameriste : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 8,45— 
20,15 în continuare.
• Miracolul lupilor : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Dragoste și viteză î GRIVITA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la gră
dină — 20.
• Argoman superdiabolicul : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20, VITAN — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Așa am venit : BUZEȘTI — 18. 
a Dreptul de a te naște ; BU- 
ZESTI — 15,30, la grădină — 20,15, 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Tiffany memorandum : DACIA
— 8,45—20,30 în continuare, FLO- 
REASCA — 15,30: 18; 20,30, MIO
RIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
a» Intîlnire la vechea moschee : 
BUCEGI — 16; 18, ARTA — 16; 18, 
la grădină — 20.

Dragoste la Las Vegas : GRA
DINA BUCEGI — 20.
• Salariul groazei : UNIREA — 
15,15; 18, la grădină — 20.30.
a Petrecerea : LIRA — 15.30; 18,
Ia grădină — 20. PROGRESUL - 
15.30; 18. GRADINA PROGRESUL 
PARC — 20.
« Jandarmul se însoară : GIU- 
LESTI — 15.30; 18; 20,30. VOLGA
— 16: 18.15- 20.30.
a Asteantă pînă se întunecă : 
VIITORUL — 16: 18.
• Asul de nică : VIITORUL — 20. 
a Profesorul infernului : MOȘI
LOR — 15,30: 18, la grădină — 20. 
a Noul aneajat : FLACĂRA — 
15,30; 18: 20 30.
a (Va botărîtoare : MUNCA — 10. 
0 Mărite vacanțe : MUNCA — 
16; 18; 20.

/
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DUPĂ ULTIMELE 
DETURNĂRI 

DE AVIOANE
• AVIONUL COMPANIEI
„PAN AMERICAN" ARUNCAT 
ÎN AER • ULTIMATUM
ADRESAT DE F.P.E.P. GU

VERNULUI ELVEȚIAN

După cum s-a mai anunțat, în 
ounsul zilei de ieri s-au efectuat trei 
deturnării de avioane, pentru care și-a 
asumat răspunderea Frontul Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei 
(F.P.E.P.). Un avion „Boeing-7470 al 
companiei americane „Pan Ameri
can" a fost obligat să aterizeze dumi
nică seara la aeroportul din Am
man. Ulterior, avionul a decolat 
din nou, fiind îndreptat spre 
Cairo. La opt minute după ateri
zarea pe aeroportul capitalei egip
tene, avionul a .fost aruncat în aer. 
Pasagerii au reușit să se salveze.

Celelalte două avioane — un 
„DC-8" al campaniei „Swissair" și un 
„Boeing-707" al societății americane 
TWA — sânt reținute împreună cu cei 
288 de pasageri și membri ai echipa
jelor într-o localitate situată în de
șertul Iordaniei. Cabinetul iordanian, 
întrunit într-o sesiune extraordinară, 
a examinat situația creată ca urmare 
a răpirii și reținerii pe teritoriul ior
danian a celor două avioane.

O altă tentativă de deturnare a 
unui avion al societății israeliene 
„El-Al" a eșuat.

Agenția France Presse relatează că 
F.P.E.P. a adresat guvernului elve
țian un ultimatum în care cere auto
rităților de la Berna să elibereze trei 
deținuți palestineni arestați și jude
cați în Elveția în cursul anului tre
cut tot pentru acte de piraterie ae
riană, în schimbul punerii în liber
tate a pasagerilor. Reunit de urgență, 
guvernul elvețian a hotărât să-i pună 
în libertate.

Din londra, agenția Reuter trans
mite că F.P.E.P. a cerut guvernului 
britanic să elibereze, în decurs de 72 
de ore, pe unul din cei doi autori ai 
tentativei de deturnare a avionului 
„Boeing-707". Pe de altă parte, se 
anunță că ministrul afacerilor exter
ne al Marii Britanii a cerut Consi
liului de Comerț al țării să mențină 
la londra avionul companiei israe
liene „El-Al", care a făcut obiectul 
tentativei eșuate, pentru a putea des
chide o anchetă asupra incidentului. 
După cum s-a anunțat, în timpul 
luptei angajate la bordul avionului, 
unul din cei doi răpitori a fost ucis.

Luni dimineață, F.P.E.P. a dat pu
blicității o declarație, reluată de a- 
genția Reuter, în care se confirmă 
condițiile comunicate la Berna și 
Londra pentru eliberarea pasagerilor 
și echipajelor. Declarația afirmă, de 
asemenea, că pasagerii de naționali
tate israeliană vor fi reținuți ostateci 
pînă la eliberarea unui număr de pa- 
testineni deținuți în Israel.

(Agerpres)

INDIA

Anularea privilegiilor 
maharajahilor

DELHI 7 (Agerpres). — Președin
tele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, 
a semnat luni decretul guvernamental 
în baza căruia este anulată recunoaș
terea maharajahilor ca „guvernatori 
nominali" ai teritoriilor care le apar
ținuseră înainte de obținerea inde
pendenței Indiei, în 1947. Această mă
sură a fost adoptată în urma respin
gerii de către Consiliul Statelor (Ca
mera superioară a Parlamentului in
dian) a amendamentului constituțio
nal propus de guvernul prezidat de 
Indira Gandhi, privind desființarea 
privilegiilor și a stipendiilor plătite 
maharajahilor.

Observatorii politici subliniază că 
decretul menționat are, din punct de 
vedere legal, același efect ca și apro
barea de către parlament a amenda
mentului la constituție, deoarece pri
vilegiile de care se bucurau foștii 
conducători feudali ai Indiei de
curgeau din funcția lor de „guverna
tori nominali".

După cum s-a mai anunțat, aboli
rea privilegiilor nobiliare pe întreg 
teritoriul Indiei degrevează bugetul 
central al țării și cel al statelor care 
compun federația indiană de cheltu
ieli apreciate anual la 6,4 milioane de 
dolari

Delegația U.G.S.R. în Austria
VIENA 7 — Corespondentul Ager

pres Petre Stăncescu transmite : 
Delegația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Florian Dănălache, preșe
dintele Consiliului Central al U.G.S.R., 
care face o vizită în Austria, a avut 
luni, la sediul Uniunii Sindicatelor 
din Austria (O.G.B.), o întîlnire cu 
membrii Prezidiului uniunii. Au par
ticipat președintele Uniunii Sindi
catelor din Austria, Anton Benya, vi
cepreședinții Erwin Altenburger, Hans 
Bock, Rudolf Hauser, vicepreședinte 
al uniunii vicecancelar și ministru 
pentru problemele sociale ale Aus
triei, Erich Hofsteter și Alfred Stroer, 
deputați, secretari coordonatori ai

uniunii, Karl Wedenig, secretar al 
fracțiunii sindicatelor creștine din ca
drul O.G.B., și Paul Koch, secretar al 
Secției internaționale a O.G.B.

In cadrul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a procedat la o informare reciprocă 
privind activitatea sindicatelor din 
cele două țări.

La prînz, conducerea Uniunii Sindi
catelor din Austria a oferit o masă în 
cinstea delegației sindicale române.

‘în cursul aceleiași zile, delegația 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România a vizitat orașul Viena, iar 
seara a vizionat, la Opera de Stat, 
spectacolul „Flautul fermecat" de 
Mozart.

Azi se deschide la Lusaka

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
A ȚARILOR NEANGAJATE

LUSAKA 7 (Agerpres). — In aju
nul Conferinței la nivel înalt a țărilor 
neangajate, în capitala zambiană a 
avut loc duminică și luni o reuniune 
a miniștrilor de externe ai statelor 
participante. Aceștia au analizat pro
blemele ce urmează să fie dezbătute 
în cadrul conferinței la nivel înalt și 
au făcut, de asemenea, o serie de pro
puneri ce vor fi analizate cu ace
lași prilej. Printre documentele exa
minate s-au aflat proiectele de rezo
luții care condamnă colonialismul 
portughez, apartheidul practicat de 
regimurile din R.S.A. și Rhodesia, 
precum și sprijinul acordat acestora 
de unele țări occidentale. In legătură 
cu aceste probleme, s-a propus ini
țierea unei acțiuni comune în vederea 
excluderii R.S.A. din toate instituțiile 
specializate ale O.N.U., adoptarea 
unor măsuri similare împotriva Por
tugaliei și convocarea în următorii 
doi ani a unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., consa
crată decolonizării.

Un alt document important, exami
nat în cadrul reuniunii miniștrilor de 
externe ai țărilor neangajate, se 
referă la problema dezarmării.

Proiectul de rezoluție în acest sens, 
care va fi prezentat in cadrul Confe
rinței la nivel înalt de la Lusaka, 
cere încetarea oricăror experiențe nu
cleare și elaborarea unei convenții 
internaționale în vederea interzicerii 
folosirii armelor chimice și bacte
riologice.

Eforturile necesare pentru întărirea 
Organizației Națiunilor Unite, pre
cum și propunerile de creare a unei 
„zone a păcii" în regiunea Oceanului 
Indian s-au aflat, de asemenea, prin
tre subiectele abordate de miniștrii 
de externe ai țărilor amintite.

Concomitent cu reuniunea ministe
rială, în capitala zambiană au avut 
loc întruniri ale celor două comitete 
— politie și economic — create în 
vederea pregătirii proiectelor de de
clarații ce vor fi supuse spre exa
minare în cadrul Conferinței la nivel 
înalt a țărilor neangajate. Comitetul 
politic elaborează, printre altele, pro
iectele de rezoluții referitoare la 
situația din Orientul Apropiat și din 
Peninsula indochineză, iar cel econo
mic pregătește documentele privind 
colaborarea in domeniul economiei 
între țările neangajate.

Ziua internațională 

a alfabetizării
La 8 septembrie se 

împlinesc 5 ani de la 
deschiderea lucrărilor 
primului Congres mon
dial pentru lichidarea 
analfabetismului. Or
ganizat in capitala I- 
ranului, Teheran, sub 
auspiciile UNESCO șl 
din inițiativa șahinșa- 
hului Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, congresul 
s-a bucurat de o 
amplă reprezentare 
(la lucrările sale 
au luat parte delegați 
din 87 de state, prin
tre care și România). 
In „Carta alfabetiză
rii", care a fost adop
tată la congres, s-a 
menționat pe drept 
cuvint că alfabetiza
rea trebuie să devină 
parte integrantă a pla
nurilor de dezvoltare 
a statelor in cauză. 
In anii ce s-au scurs 
de la congres, o serie 
de state au pășit pe 
calea dezvoltării inde
pendente, iar în altele 
au avut loc prefaceri 
sociale cu caracter 
progresist, factori ce 
au facilitat în mare 
măsură lupta pentru 
lichidarea neștiinței de 
carte pe plan mondial. 
In multe țări s-au 
obținut rezultate re
marcabile. In Iran, de 
exemplu, . eforturile 
statului s-au soldat cu 
rezultate efective : nu
mai in cursul anului 
trecut au fost instruiți 
un milion de adulți 
analfabeți.

Statisticile arată că

numeroase țări slab 
dezvoltate consacră 
fonduri procesului de 
alfabetizare însumând 
pină la 3—4,25 la sută 
din venitul național; 
altele, însă, neglijează 
această problemă.

Remarcind succesele 
de necontestat ce au 
fost dobândite pe tări- 
mul alfabetizării in 
lume, un bilanț în
tocmit de UNESCO 
anul trecut relevă tot
odată o situație para
doxală. In ciuda fap
tului că, in general, 
procentul neștiutorilor 
de carte a scăzut din 
anul 1960 cu 4,5 la su
tă, numărul analfabe- 
ților in lume a înre
gistrat o creștere, in 
cifre absolute, de circa 
70 de milioane de a- 
dulți. Pentru anul 1970, 
un raport UNESCO 
consemnează uriașa ci
fră de 800 de milioane 
de analfabeți. Această 
situație se explică, in
tre altele, prin rata de 
creștere a populației, 
mult mai mare decit 
cea a copiilor școlari
zați. .Potrivit datelor 
aceleiași organizații, 
doar unul din patru 
copii ai lumii benefi
ciază de invățămintyl 
primar, iar cit privește 
cel secundar, numai li
nul din 12 copii îl poa
te urma. Intr-o de
clarație făcută la 
Rabat, cu ocazia des
chiderii Anului inter
național al invățămin- 
tului, Reni Maheu,

directorul general al 
UNESCO, a subliniat 
că „cea mai mare și 
mai scandaloasă irosi
re a resurselor umane 
o constituie neștiința 
de carte, care afectea
ză o treime din popu
lația globului". Pro
grese mari s-ar reali
za in direcția diminuă
rii flagelului analfabe
tismului, dacă numai o 
parte din uriașele su
me irosite pentru 
înarmare ar fi afecta
te invățămîntului.

Legat de problema 
instruirii, anul acesta 
au avut loc o serie de 
manifestări interna
ționale consacrate li
chidării analfabetis
mului și dezvoltării 
invățămintului pe glob. 
Printre altele, mențio
năm Seminarul inter
național de la Khar
tum, privind lichida
rea analfabetismului 
in rindul femeilor, Re
uniunea de la Veneția 
a miniștrilor educației 
naționale și culturii, 
Reuniunea rectorilor 
universităților europe
ne, inițiată și organi
zată de Universitatea 
din București, și Con
ferința internațională 
a educației de la Ge
neva, reuniuni la care 
țara noastră și-a adus 
o contribuție substan
țială prin propuneri 
privind îmbunătățirea 
și extinderea invăță
mîntului și educației 
în lume.

C. BUȚURA

Vizita delegației militare 
române în R. D. Germană

BERLIN 7 (Agerpres). — Luni, 
membrii delegației militare române, 
condusă de general-colonel Ion loni- 
ță, după ce au vizitat punctul de 
transbordare de la Sassnitz, au fost 
oaspeții flotilei comandate de con
traamiralul Gustav Hesse.

In continuare, delegația a vizitat 
școala de ofițeri ai Marinei popuiare 
a R.D.G. „Karl Lieoknedit" din dtral- 
sund, unde a avut loc o adunare con
sacrată frăției de arme dintre For
țele Armate ale Republicii Socialiste 
România și Armata Populară a R.D. 
Germane.

Au participat general de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apărării 
naționale al R.D.G., amiral Waidemar 
Verner și general-locotenent Sieg
fried Weiss, adjuncți ai ministrului, 
viceamiral Willi Ehm, comandantul 
Marinei populare, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
generali, amirali, ofițeri și militari 
din garnizoană.

Luind cuvintul, general de armată 
Heinz Hoffmann a salutat delegația 
militară română, în numele C.C. al 
P.S.U.G. și al primului său secretar, 
tovarășul Walter Ulbricht, în numele 
Ministerului Apărării Naționale a 
R.D.G. „Ca prieteni și frați de arme 
— a spus vorbitorul — au venit la 
noi reprezentanții României socia
liste. Ca prieteni și frați de arme i-am 
primit în R.D.G. Ca prieteni și frați 
de arme îi salutăm azi, cu prilejul a- 
cestei întîlniri".

Referindu-se la relațiile de priete
nie și colaborare dintre Republica So
cialistă România și R.D. Germană, ge
neral de armată Heinz Hoffmann a 
arătat că ele se adîncesc neîncetat. 
„Formele multiple de colaborare pe 
plan economic, cultural și militar — 
a subliniat vorbitorul — își găsesc ex
presie în acțiunea comună pe plan 
politic. Republica Socialistă România 
duce o activitate deosebit de impor
tantă pentru asigurarea păcii în Eu
ropa, acționează cu perseverență pen
tru recunoașterea, pe baza dreptului 
internațional, a R.D.G. și pentru pri
mirea ei în O.N.U. Aceasta ne bucură 
foarte mult. Privim vizita dv., dragi 
tovarăși români, ca o verigă în lan
țul relațiilor principiale dintre statele 
noastre, ce se aprofundează mereu".

La rindul său, general-colonel Ion 
Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, a 
transmis militarilor Armatei Popu
lare, oamenilor muncii din R.D.G., un 
cald și tovărășesc salut din partea 
militarilor, din partea tuturor oa
menilor muncii din România. Refe
rindu-se la succesele pe care R.D.G. 
le-a obținut în toate domeniile de ac
tivitate, în cei 21 de ani de existență, 
vorbitorul a spus : „Poporul român, 
profund atașat idealurilor de liber
tate și progres, a fost din primul mo
ment alături de oamenii muncii din 
R.D.G., în lupta lor pentru construirea 
socialismului, pentru consolidarea 
primului stat al muncitorilor și țăra
nilor din istoria poporului german. în 
rîndul marilor înfăptuiri cu care po
porul R.D.G. se mîndreste în mod le
gitim se înscrie, fără îndoială, 
făurirea unei armate proprii de 
tip nou. armată bine înzestrată, 
cu armament și tehnică de luptă 
modernă. care dispune de ca
dre talentate și temeinic pregătite ce 
conduc cu pricepere procesul de in-

struire și educare a contingentelor, 
la nivelul exigențelor contemporane".

După ce a subliniat succesele pe 
care oamenii muncii din România 
le-au obținut sub conducerea P.C.R., 
în traducerea in viață a programu
lui elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului, general-colonel Ion Ioni
ță a spus : „Acordînd toată atenția 
întăririi capacității de apărare a pa
triei, ridicării capacității combative 
a forțelor armate, partidul educă pe 
militari în spiritul prieteniei, al 
strînsei legături de colaborare cu 
militarii armatelor țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, ale 
tuturor țărilor socialiste, pe baza 
principiilor pe care se întemeiază re
lațiile dintre țările noastre, ale sti
mei, respectului reciproc și spiritu
lui camaraderesc. România socialistă 
acționează pentru întărirea și dez
voltarea acestor relații de colabora
re, astfel ca la nevoie armatele noas
tre frățești, luptînd împreună, să 
poată da riposta cuvenită oricărei a- 
gresiuni imperialiste, apărând inte
gritatea teritorială, independența și 
suveranitatea țărilor noastre, cauza 
socialismului și păcii în lume".

în încheiere, un grup de artiști ai 
ansamblului Marinei militare a 
R.D.G. a prezentat un program artis
tic în cinstea oaspeților.

PRIMUL MINISTRU 
AL DANEMARCEI 

L-A PRIMIT
PL GEORGE MACOVESCU
COPENHAGA 7 (Agerpres) — La 

7 septembrie a.c. a sosit la Copen
haga George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, care, la invitația secretarului ge
neral al M.A.E. danez, Paul Fischer, 
faoe o vizită oficială în Danemarca.

în după-amiaza aceleiași zile, 
George Macovescu a fost primit de 
primul ministru al Danemarcei, Hil- 
mar Baunsgaard. La întrevedere au 
fost prezenți secretarul general și 
ambasadorul României.

Au avut loc convorbiri între pri
mul adjunct al ministrului afaceri
lor externe, G. Macovescu, și minis
trul afacerilor externe danez, P. Hart- 
ling. Au avut loc, de asemenea, con
vorbiri între primul adjunct al mi
nistrului afacerilor externe român și 
secretarul general al M.A.E. danez la 
care au participat colaboratori princi
pali ai Ministerului de Externe danez. 
La convorbiri a participat și ambasa
dorul român.

George Macovescu urmează să vi
ziteze obiective industriale, social-cul- 
turale, să ia contact cu realitățile vie
ții daneze la Copenhaga, Aarhus și 
în alte orașe din provincie.

Contribuție la promovarea 
relațiilor de bună vecinătate 

între țările balcanice
ÎNCHEIEREA VIZITEI LA BELGRAD A ȘEFULUI GUVERNULUI 

TURC, SULEYMAN DEMIREL

BELGRAD 7. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : 
Șeful guvernului turc, Suleyman 
Demirel, și-a încheiat vizita oficială 
de cinci zile în Iugoslavia, unde a 
avut întrevederi cu președintele 
Iosip Broz Tito și cu președintele 
Vecei Executive Federale, Mitja Ri- 
bicici, asupra posibilităților de dez
voltare a relațiilor bilaterale turco- 
iugoslave și asupra unor probleme 
internaționale actuale.

Comunicatul comun dat publicității 
la sfîrșitul vizitei sintetizează rezul
tatele" acestor întrevederi, subliniind 
dorința celor două părți de a dez
volta și întări colaborarea bilaterală 
în domeniile economic, cultural, ar
tistic și asistenței tehnice.

Examinând situația internațională

— se arată în comunicat — primii 
miniștri ai Turciei și Iugoslaviei au 
acordat o atenție deosebită problemei 
securității europene. Ei au constatat 
cu satisfacție că contactele și între
vederile in curs ale țărilor interesate 
sint foarte utile.

Comunicatul menționează, de ase
menea, că cei doi prim-miniștri au 
acordat o atenție deosebită relațiilor 
dintre țările balcanice, exprimându-și 
satisfacția în legătură cu evoluția lor 
pozitivă. Ei au relevat că, potrivit 
convingerii lor, raporturile priete
nești dintre Iugoslavia și Turcia con
tribuie Ia promovarea relațiilor de 
bună vecinătate între țările balcanice, 
ceea ce este in interesul păcii in re
giune, in Europa și in întreaga lume.

O cu vin ta re a lui

Wladyslaw Gomulka
VARȘOVIA 7 — Corespondentul

Agerpres Iosif Dumitrașcu transmi
te : Cu prilejul sărbătoririi „Zilei re
coltei", Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit 
un discurs în care s-a referit la pro
blemele agriculturii și la unele as
pecte ale politicii externe.

El a arătat, printre altele, că iarna 
deosebit de lungă și primăvara abun
dentă în precipitații au făcut ca, în 
pofida progresului înregistrat în pro
cesul de mecanizare și chimizare a 
agriculturii, recoltele din acest an să 
fie mai mici decit anul trecut, ceea 
ce impune necesitatea importului în 
continuare de cereale și nutrețuri. S-a 
înregistrat, de asemenea, o scădere 
față de 1969 a șeptelului atît la cor
nute cit și la porcine. Referindu-se 
la sarcinile viitorului plan cincinal, 
W. Gomulka a arătat că în fața sec
torului agricol se află misiunea de a 
intensifica producția vegetală și ani
malieră.

Abordînd probleme de politică ex
ternă, vorbitorul a relevat intensifi
carea tendințelor de consolidare a 
securității și păcii pe baza principiilor 
întăririi frontierelor actuale și ale re

nunțării la folosirea forței în rela
țiile dintre state. Aceste tendințe — 
a arătat el în continuare — își gă
sesc expresia în tratatul dintre 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, care 
creează condiții de stabilire a unor re
lații normale și a colaborării econo
mice în interesul dezvoltării pașnice 
a întregii Europe. El a relevat apoi 
că în această direcție tind și convor
birile pe care le poartă guvernul Po
loniei cu guvernul R.F. a Germaniei. 
Intenția noastră — a subliniat vor
bitorul — este încheierea unui tratat 
în vederea normalizării relațiilor din
tre cele două țări pe baza recunoaș
terii caracterului definitiv al graniței 
vestice poloneze și a renunțării din 
partea R.F. a Germaniei la orice pre
tenții teritoriale. Normalizarea rela
țiilor dintre țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia și R.F.G. — a 
remarcat W. Gomulka — are drept 
scop înlăturarea principalei surse de 
încordare în Europa și crearea de 
condiții în vederea realizării unei 
colaborări favorabile între toate po
poarele europene pe baza principiului 
coexistenței pașnice.

■ ■■■■■ ■■■■■■■
agențiile de presă
transmit;

tn sala cinematografului „Sa- 
phire" din Londra a avut loc o 
gală de filme românești, organi
zată de Asociația de prietenie 
Anglia-România. Manifestarea a 
fost prilejuită de recenta ani
versare a eliberării României. 
Președintele asociației, Edgar 
P. Young, a vorbit despre sem
nificația acestei aniversări și 
despre succesele obținute de 
România în anii de după elibe
rare. La gală au fost prezenți 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Londra, Vasile 
Pungan.

0 delegație guvernamen
tală sovietică,condusă de 
dimir Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, președintele Comitetului de Stat 
pentru știință și tehnică, a sosit în 
capitala Franței. După cum anunță 
agenția TASS, delegația sovietică va 
participa la lucrările Comisiei mixte 
permanente sovieto-franceze, care se 
desfășoară între 7 și 13 septembrie la 
Paris. Comisia va analiza stadiul în
deplinirii acordurilor de colaborare în 
domeniile agricol și al asistenței sa
nitare, precum și perspectivele legă
turilor economico-comerciale. De a- 
semenea, vor fi trecute în revistă re
zultatele colaborării în domeniile e- 
nergiei atomice, studierii și cuceririi 
spațiului cosmic în scopuri pașnice 
și televiziunii în culori.

Alertă financiară în țările 
membre ale C.E.E. Miniștrii 
de finanțe și guvernatorii băncilor 
centrale din cele șase țări membre ale 
Pieței comune europene se vor reuni 
miercuri și joi la Luxemburg. Parti- 
cipanții la această conferință vor dez
bate măsurile ce trebuie luate, pentru 
a se face față tendințelor inflațio
niste apărute în țările membre ale 
C.E.E.

Tîrgul de toamnă de la 
Leipzig și-a închis porțile. 
La tîrg au participat peste 6 500 fir
me și organizații din 55 țări, printre 
care și România. Klaus Dieter Arndt 
și Detlev Karstens Rohwedder, secre
tari de stat la Ministerul Economiei 
al R. F. a Germaniei, care au vizitat 
Tîrgul de toamnă de la Leipzig, au 
avut o întâlnire în acest oraș cu Horst 
Soelle, ministrul pentru probleme e- 
conomice externe al R.D. Germane.

SINDICATELOR BRITANICE
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA N. PLOPEANV
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Orașul Brighton, situat pe țăr- 
mul sudic al Angliei, găzduiește în
cepând de luni cea de-a 102-a re
uniune anuală a Congresului sindi
catelor britanice (T.U.C.). La lucrări 
participă peste o mie delegați (re- . 
prezentind 150 de uniuni sindicale 
cu aproape zece milioane membri) 
care vor trebui să se pronunțe asu
pra a trei teme principale : politica 
salariilor, relațiile dintre muncitori 
și patronat și aderarea Marii Bri
tanii la Piața comună.

După cum s-a subliniat și în cu- 
vîntarea introductivă rostită de 
Sidney Greene, președintele T.U.C., 
actuala reuniune are loc „în circum
stanțe care diferă de cele prece
dente". Este vorba, in primul rind, 
de faptul că după alegerile din iu
nie a.c. la putere a venit partidul 
conservator, al cărui cabinet inten
ționează să adopte un proiect de 
reformă a sindicatelor care ar în
semna în fond o reducere a puterii 
uniunilor sindicale. Aceste planuri 
au stîmit însă un adevărat val de 
proteste în rîndul mișcării sindi
cale care vede in proiectul respec
tiv un atentat la dreptul de grevă 
în general. După cum subliniază 
săptămînalul „Tribune", „în inten
ția sa de a încătușa sindicatele, gu
vernul va avea de-a face cu o opo
ziție unită a mișcării sindicale". Una 
din rezoluțiile propuse reuniunii 
cere ca Consiliul general „să con-

ducă cu hotărire uniunile afiliate 
în rezistența față de legislația gu
vernului". Scotish Comercial Mo
tormen’s Union a cerut intr-o re
zoluție ca T.U.C. „să lupte prin 
toate mijloacele pe care le are la 
dispoziție".

Ai doilea element caracteristic 
al situației in care are loc reuniu
nea T.U.C. îl constituie faptul că 
Anglia parcurge o conjunctură eco
nomică destul de dificilă. In preaj
ma reuniunii „Daily Express" 
sublinia : „Explozia șomajului, 
stagnarea industrială" și „strigătele 
de alarmă față de inflația galopan
tă", lăsind să se înțeleagă impor
tanța deosebită pe care o capătă

reuniunea de la Brighton pe linia 
confruntării dintre sindicate și gu
vern. După cum se știe, încă din 
perioada de dinaintea reuniu
nii T.U.C. au ieșit în evidență di
vergențe profunde între părerile 
guvernului și ale sindicatelor în 
ceea ce privește căile de ieșire din 
actualele greutăți. In timp ce Whi- 
tehnll-ul (reședința guvernului bri
tanic) preconizează o politică de 
înghețare a salariilor, chiar cu ris
cul declanșării unor greve de mari 
proporții (prevăzind in acest caz 
„posibilitatea folosirii trupelor"), 
sindicatele văd o soluție în intensi
ficarea producției și a investițiilor 
care ar urma să absoarbă șomajul

și să permită ridicarea salariilor ce
lor cu venituri mici. Confruntarea 
pozițiilor s-a materializat deja prin- 
tr-o serie de greve de mică am
ploare, dar care anunță o atmosferă 
încordată în toamna și iarna vii
toare Jack Jones, liderul Uniunii 
muncitorilor din transporturi, a de
clarat că „T.U.C. va lua in discuție 
problema organizării de mari de
monstrații în sprijinul poziției sale. 
Noi nu avem intenția să ne predăm 
fără luptă". Unul din proiectele de 
rezoluție prezentate la reuniune cere 
„schimbări radicale în politica eco
nomică a guvernului". Uniunea na
țională a minerilor se pronunță 
pentru „o ofensivă generală in 
sprijinul revendicărilor privind mă
rirea salariilor in conformitate cu 
creșterea costului vieții".

Dintre problemele de politică ex
ternă, ce vor fi dezbătute la reuniu
ne, un loc de seamă îl va ocupa 
mult discutata aderare a Angliei la 
Piața comună. Prin alăturarea uneia 
din cele mai mari uniuni — Trans
port and General Workers Union — 
(a rezoluția care cere o opoziție ho- 
tărîtă împotriva intrării Angliei in 
C.E.E., partizanii acestei opinii vor 
avea, după cum se arată, cîștig de 
cauză la reuniune. Liderul uniunii 
respective a arătat că „marea ma
joritate a clasei muncitoare este 
împotriva aderării și guvernul tre
buie să știe aceasta". De altfel,

i

un 
T.U.C. care 
contra ade-

va stimi o

Consiliul general al T.U.C. conside
ră că nici o decizie nu trebuie luată 
înaintea cunoașterii rezultatului ne
gocierilor de la Bruxelles dintre 
guvernul britanic și reprezentanții 
Pieței comune. Atunci cind modali
tățile de aderare vor fi stabilite. 
Consiliul general va organiza 
congres extraordinar al ~ 
să se pronunțe pro sau 
rării.

O altă problemă care 
vie dezbatere, va fi, fără îndoială, 
intenția guvernului de a livra arme 
regimului rasist din Africa d,e Sud. 
Observatorii subliniază faptul că 
rezoluțiile prezentate pe această 
temă vor întruni sufragiul aproape 
unanim al delegaților.

Un proiect de rezoluție prezentat 
reuniunii „cheamă guvernul bri
tanic să se desolidarizeze de acțiu
nea guvernului american în Vietna
mul de sud și Cambodgia și să de
clare că nu este cu putință să se 
stabilească pacea fără retragerea 
trupelor americane".

Observatorii de aici sint intere
sați să vadă în ce măsură alegerile 
pentru Consiliul general al T.U.C. 
vor marca o deplasare spre stingă, 
așa cum s-a reflectat in mișcarea 
sindicală engleză in ultima vreme 
și în ce fel reuniunea va oglindi cu
rentele și opțiunile mișcării munci
torești din Anglia.

In comunicatul publicat la sfîrșitul 
reuniunii s-a precizat că s-a procedat 
la un schimb de vederi asupra dez
voltării schimburilor comerciale între 
R.D. Germană și R.F. a Germaniei.

0 capsulă experimentală, 
lansată în cadrul programului spațial 
american „Apollo", care a fast recu
perată de un echipaj de pescuit so
vietic în apele golfului Biscaya, a 
fost predată reprezentanților S.U.A. 
Luni, spărgătorul de gheață ameri
can „South Wind", având capsula la 
'bord, a părăsit portul sovietic Mur
mansk, informează agenția TASS.

Cel de-al VI-lea Congres 
mondial de cardiologie,la 
care iau parte aproape 3 000 de spe
cialiști venițl din circa 74 de țări ale 
lumii, și-a început lucrările la Lon
dra. Din România participă acad. 
Aurel Moga, acad. Constantin Iliescu, 
prof. dr. docent Petre Teodorescu și 
alții.

Cancelarul R.F. a Gt.ma
niei, Willy Brandt, a 8081t du- 
minică in Berlinul occidental pentru 
a se întîlni cu reprezentanți ai auto
rităților și cu liderii Partidului social
democrat din oraș. In timpul între
vederii cu primarul Berlinului occi
dental, Klaus Schuetz, au fost exami
nate unele probleme legate de poli
tica guvernului vest-german de nor
malizare a relațiilor cu țările socia
liste europene. In legătură cu vizita în 
Berlinul occidental a cancelarului 
Willy Brandt, un purtător de cuvânt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Germane a declarat că „ea 
contravine statutului politic al aces
tui oraș, care nu face parte din R. F. 
a Germaniei".

Corporația ceylonezăde 
pOtrOl a Preluat instalațiile și con
ductele petroliere de la Kolonnawa, 
care aparțineau firmelor „Shell" și 
„Esso“, precum și terenurile conce
sionate celor două societăți străine.

Schimburile comerciale 
ungaro - vest-germane. 
Bonn au fost semnate luni listei® 
privind schimbul de mărfuri dintre 
Ungaria și R.F. a Germaniei pe 1970. 
Potrivit listelor, față de anul trecut, 
schimbul de mărfuri dintre cele două 
țări sporește cu 30 la sută. După cum 
anunță agenția M.T.I., marți încep 
la Bonn tratativele privind încheie
rea acordului pe termen lung referi
tor la cooperarea industrială.

Rezultatele alegerilor din Madagascar. Partidul ®o<^- 
democrat. fondat de președintele țării, Philibert Tsiranana, a obținut victoria în 
alegerile legislative desfășurate la 6 septembrie în Madagascar. In cele șase 
provincii ale țării, P.S.D. a întrunit 1 598 818 voturi. Partidul de opoziție, Con
gresul pentru independența Madagascarului (A.K.F.M.), a obținut 6 107 voturi. 
Configurația parlamentului rămîne în esență neschimbată după alegerile de 
duminică.

CHILE

Programul de guvernare 
proiectat de Salvador Allende

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — Salvador Allende, reprezen
tantul forțelor de stingă din Chile, 
care la alegerile de vineri pentru 
funcția de președinte al țării a ob
ținut cel mai mare număr de voturi, 
a ținut duminică o conferință de pre
să in care a trasat programul său de 
guvernare, în cazul că Congresul îl 
va desemna în fruntea statului. După 
ce a anunțat că intenționează să ini
țieze o largă reformă constituțio
nală. și să transforme actualul sis
tem electoral al țării pentru a per
mite o mai mare participare a mase
lor la rezolvarea problemelor poli
tice, Allende s-a referit la acțiunile 
pe care le preconizează pe tărîm e- 
conomic. El a subliniat că guvernul 
său de unitate populară va „recupe
ra bogățiile țării din mîinile mono
polurilor, în principal cuprul, care 
vor fi naționalizate".

Referindu-se la problemele de po

litică externă, el a afirmat că „Chile 
va întreține relații diplomatice, 
economice și culturale cu toate 
țările lumii, inclusiv cu R. P. Chine
ză, Cuba, R.P.D. Coreeană și R. D. 
Vietnam. în spiritul respectului prin
cipiilor neintervenției și independen
ței".

Abordînd problemele care frămîntă 
continentul latino-american, Allende 
a subliniat că guvernul său va mi
lita pentru întărirea unității și coo
perării latino-americane, pentru în
trajutorare, „deoarece noi sîntem țări 
extrem de bogate, dar în același timp 
dramatic de sărace". „Banii noștri nu 
vor mai trebui să părăsească fron
tierele noastre pentru interesele im
perialiste. Avem nevoie de 19 mili
oane de locuințe, iar pe continentul 
nbstru există 11 milioane de șomeri. 
Această situație, a precizat el, nu 
mai poate continua".
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