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Legea a pus la îndemina fiecărei întreprinderi un instrument

economic și juridic de maximă eficacitate

CONTRACTUL ECONOMIC
Cum îl folosiți pentru pregătirea

producției anului viitor?
ntem !n fața cerinței pregătirii 

p 'ucției pentru anul următor, ale 
cărei exigențe se anunță mult spo
rite. Situația din mai multe între
prinderi relevă existența unor pre
ocupări sporite pentru buna pregă
tire și organizare a producției din 
1971, materializate în asigurarea, în 
mare măsură, a contractelor de 
aprovizionare și desfacere. Dacă în 
prezent putem vorbi de un anumit 
avans în pregătirea producției pentru 
anul viitor, aceasta se datorește, în 
principal, creșterii răspunderii bene
ficiarilor și furnizorilor, stimulării i- 
nițiativei lor prin legea contractelor 
economice — lege care conferă con
tractului economic un dublu rol : de 
Instrument de planificare, servind la 
fundamentarea planurilor anuale pe 
baza prevederilor cuprinse în planul 
cincinal, și de mijloc de concretizare 
a relațiilor economice dintre organi
zațiile socialiste.

tractelor pentru cele 7 procente ră
mase în suspensie pînă acum ?

— Nu este vorba de o incertitu
dine. Există comenzi în uzină din 
partea beneficiarilor care nu numai 
că acoperă capacitățile de producție 
la nivelul planificat, ci și depășesc cu 
circa 10 lâ sută posibilitățile uzinei.

— înseamnă că unii beneficiari vor 
rămîne cu comenzile neonorate, cre- 
îndu-se și în acest caz o situație ne- 
corespunzătoare...

— Și în alți ani a existat un ase
menea decalaj intre cerere și ofertă 
— cum se spune. Convingerea mea 
este însă că această neconcordanță 
este numai aparentă, că ea se naște 
artificial. Așa, de pildă, este prevă
zut ca în 1971 să executăm pentru Mi
nisterul Industriei Chimice 1800

tone de utilaje „necesare punerii în 
funcțiune a unor capacități de pro
ducție" — cum se arată in comenzi. 
Ce se constată însă ? în 1971 acest 
minister nu are termene de punere in 
funcțiune decît pentru 135 tone de 
utilaje ce se execută în uzina noas
tră, iar pentru cealaltă cantitate ter
menele sint în 1972 și 1973. Ministerul 
Industriei Lemnului ne cere să exe
cutăm 920 tone de utilaje, deși în 
1971 nu-i sint necesare decît 243 tone. 
Este clar oricui, cred, că în interesul 
economiei se cere un mai mare rea
lism in fundamentarea și em'terea 
comenzilor de către fiecare unitate.

Așadar, de această dată la uzina 
„Independența" din Sibiu consemnăm 
un început de bun augur în pregă
tirea producției anului următor. Este

o dovadă concludentă că, schimbînd 
vechea practică a așteptărilor prin 
contacte directe intre furnizor și be
neficiar, cu prospectarea cerințelor, se 
asigură cu operativitate comenzi, se 
pun baze trainice producției viitoare.

Din sondajul nostru efectuat la în
ceputul acestei luni în întreprin
deri din București și din județele Pra
hova, Gorj, Bacău si Neamț a rezul
tat însă că sînt unități industriale și 
centrale in care asigurarea cu con
tracte de aprovizionare și desfacere 
este rămasă în urmă. Deși pînă acum,

Viorel SĂLAGEAN 
Nicoloe BRUJAN
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i într-o 
l timp în 
. Craiovă

mutat nici măcar cu 
1 un centimetru o stra- 
1 dă sau un arbore 
•• plasate nefericit, am 
i asistat la restructura- 
i rea arhitectonică a ce- 
( tății, prin niște ridicări 
. de perspective care au 

modificat linii, culori, 
relațiile din întregul 

' tablou. Vechi denumiri 
1 de mahalale, de care 
i numai vechii craiovenl 
i auziseră (Calea Seve- 
i rinului, Brazda lui No- 
i vac etc.) numesc azi 
' veritabile microorașe, 
1 vaste ansambluri cu 
i mii de apartamente 
i gravitînd în jurul unor 
i artere moderne, cu 
, geometrii de lumină, 
( cu arbori decorativi, cu 

cadre de nouă civiliza- 
1 ție, înălțînd demnita- 
1 tea oamenilor care le 
1 locuiesc.
1 Am cercetat, recent, 
i la sediul D.S.A.P.C. — 
I Craiova machetele și 
i elanurile celui mai 
, nou cartier al ora- 
. sulul, și, în același 

timp, celui mai mare, 
1 a cărui realizare ține 
’ încă de viitor. Cincina-
• Iul 1971-1975 va marca
• doar o etapă în reali- 
i zarea acestui colos ar- 
t hite'-tonic (o „etană" de 
, 10 000 de apartamen

te !). urmind ca, în fa
za finală, noul cartier

’ craiovean să numere
• circa 25 000 de aparta- 
l mente, adăpostind o 
I populație de 80 000 de
> locuitori. Cifra, potri- 
( vit 
. ce,

rul 
’ lor
• de.război. Amplasat în
> vecinătatea celor 18
> mari fabrici ale Com- 
i binâtului chimic și a 
( marii Fabrici de pre- 
. fabricate din beton, în 
’ zona care se numește 
’ „Craiovița" și al cărei

perioadă de 
care vechea 
nu și-ar fi

nume îl și împrumută, 
noul cartier al orașu
lui, aflat deocamdată 
pe planșete, a primit 
recent — pentru cali
tățile viziunii arhitec
tonice — un prim gir, 
încununînd o concep
ție : premiul Uniunii 
Arhitecților din Repu
blica Socialistă Româ
nia, acordat autoarei 
proiectului, tinerei ar
hitecte Georgeta Voia 
de la D.S.A.P.C.-U1 
craiovean.

RîndUrile de față 
nu-și propun să intre 
în detaliile de viziune 
și de concepție, mult 
prea numeroase și, e- 
vident, mult prea com
plexe. adesea indesci
frabile 
profan, 
practic, 
te care 
extensia și semnifica
țiile acestei vaste pro
iecții în viitor.

Mai întîi, impresio
nează 
presiei 
Așezat 
nord-vest a orașului, 
intr-un decor de cîm- 
pie, cartierul „Cra
iovița Nouă" își ba
zează efectele ex
presive, în primul rînd, 
pe compoziția arhitec
tonică propriu-zisă, ca
re punctează cadrul 
natural prin crearea 
de noi zone verzi, prin 
elemente formale sau 
coloristice care indivi
dualizează și fac preg
nante 
care-1 
cartier 
pe 154 
cestea, 
clădirilor de locuit va 
ocupa numai 91,1 hec
tare, restul fiind dedi
cat edificiilor cultura
le, sportive, de interes 
public etc., zonelor 
verzi, respirației, ae
rului. Zona de 91,1 
hectare, la rîndu-i, fi
ind concepută ca o a-

glomerare de grupări 
de locuit, este „grada
tă pe înălțime", for
mulă urmărind înlă
turarea monotoniei, 
punerea în valoare a 
anumitor detalii urba
nistice, reliefarea cen
trului, a esplanadelor 
pietonale din centrul 
fiecărui raion etc. ; în- 
tr-un întreg micro- 
raion, cel cu nr. 3, în
tins pe o suprafață de 
21 hectare, dominanta 
construcțiilor o vor da 
micile blocuri-vile cu 
1—2 etaje, integrind 
și mai vechile dădiri 
existente aici.

Ajungînd la acest 
punct al descripției, va 
trebui, totuși, să ne o- 
prim, constrinși de ri
gorile spațiului tipo
grafic, și să încercăm 
să adunăm elementele 
disparate într-o sinte
ză. într-o imagine-de- 
finiție, capabilă să e- 
voce și să sugere
ze întregul. Autoarea 
proiectului ne-a o- 
ferit-o — răspunzînd 
întrebării pe această 
temă — printr-o for
mulare pe care o re
producem :
— Cînd am început 

să lucrez la proiect, 
m-am gîndiit nu la un 
cartier, la o „perife
rie", ci. dacă vreți, la 
însuși centrul unui o- 
ras... în concepția 
edililor orașului socia
list, „centru" — adică 
frumos, civilizație, 
confort — trebuie să 
fie pretutindeni.

Socialismul, înălțînd 
noile ansambluri arhi
tectonice, 
conștiința 
nui înalt 
man 1st.
înalță după legile fru
mosului din epoca 
noastră.

varietatea ex- 
arhitectonice. 
la poarta de

anuarelor statisti- 
concurează numă- 
total al locuitori- 
Craiovei dinainte

zidește 
împlinirii 
deziderat 
Cetatea

microraioanele 
compun. Noul 
se va desfășura 
hectare. Din a- 
zona destinată

ochiului de 
Consemnăm, 

doar niște da- 
configurează

cu 
u- 
u- 
se

I. OLTEANU
Constructori

Foto : N. Moldoveanu

Una din unitățile care au întîmpî- 
nat, la începutul acestui an, greutăți 
în asigurarea bazei tehnico-materia- 
le a producției a fost uzina „Inde- 
pendența“-Sibiu. Trei ani în șir am 
urmărit la această uzină cum se face 
pregătirea producției unui nou an și 
de fiecare dată am constatat perpe
tuarea. într-o formă mai mult sau 
n ai puțin accentuată, a acelorași 
greutăți : lipsa de contracte de a- 
provizionare, întîrzieri în sosirea do
cumentației de execuție, neacoperi- 
rea cu contracte a întregii capacități 
de producție ș.a. Care este situația la 
ora actuală ?

— Ca niciodată, unitatea noastră 
cs asigurată, pînă acum, cu con
tracte în proporție de 93 la sută din 
volumul producției ne 1971 — preci
zează ing. Dorin Fulea, directorul 
tehnic al uzinei. Evident, este o si
tuație bună. Ea ne permite 
să organizăm din timp, pe baza u- 
nei temeinice programări, producția 
anului viitor la fiecare loc de muncă.

— Cum veți rezolva problema con-
Lo Șantierul naval din Turnu Severin se produc cargouri frigorifice de 2000 tone, șlepuri de 1 000 tone, șalande de 500 mc

Foto : Gh. Vințilă
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e Fișe pentru portretul unei organi

zații de partid a oțelarilor • Con

cursul și Festivalul internațional 

„George Enescu“ • Faptul divers

• Hîrtiile de prisos blochează fluxul 

informațional • Recolta viitoare de 

grîu poate fi mai bogată ® Contraste

• Uzinele din inima Rodopilor

Schilozii în spitale,
vinovății fluieră...

CE A URMAT DUPĂ UN GRAV
ACCIDENT DE CIRCULAȚIE»

...10 octombrie 1969, orele 17,30. Pe 
drumul dintre comunele Otești și 
Verguleasa — Drăgășani, autovehicu
lul 1—VL—972, scăpat de sub con
trolul șoferului, după uri mers in zig
zag. trece șanțul din dreapta șoselei, 
mai parcurge cîțiva metri și acciden
tează grav două persoane : Ilie Ale
xandru (traumatisme necesitind 90—

Fără zîmbet
I Există oameni care nici în ruptul capului n-ar ca- 

tadixi să discută cu ei înșiși. Orice observație critică 
privind caracterul, concepțiile sau numai conduita lor 

I intr-un moment dat e respinsă ab initio. Crezindu-se 
infailibili, ei își închid pînă și perspectiva unui soli- 
locviu care — mai știi ! — ar putea să le știrbească 
imaginara perfecțiune. Departe de a fi abăblut vir- 

Ituoși, dețin in schimb secretul unei absolute orbiri 
față de păcatele proprii. Singura lor grijă e să-și pară 
mai presus de toate și să se

Iia drept ceea ce nu sînt. Mes
chină, tristă neștire cind e 
vorba totuși de om, nu de o

I fantoșă cu nimb Ai vrea să-l 
ajuți si se scoată la lumină, 
să-și descopere ființa cea a-
devărată, să și-o curețe de putregai ? Zadarnic ! O-

Imul te desfide superior și somnoros ca un Buddha de 
piatră. „

Dar dacă tipul acesta îți provoacă intr-un fel milă 
I pentru refuzul lui primitiv de a se căuta și găsi, un 

alt specimen, aparent mai evoluat, maț complicat, in
vită la o meditație mai profundă. Mă gindesc la 

Iomul pe care îl mișcă „sincer" orice critică, orice su
gestie, orice sfat amical referitor la felul lui de 
a fi, de a trăi, de a se purta. El nu respinge 
nimic. Dimpotrivă : ascultă atent, mulțumește sme- 

Irit și promite să se... analizeze. Își pune apoi 
o mască de introspectiv chinuit, cu frunte brăz
dată și gură amară, devine taciturn, întors in

PICĂTURA DE CERNEALĂ

sine, incrincenat. Ai zice că umblă cu bisturiul prin 
toate cotloanele ființei sale. Cu prima ocazie va mul
țumi din nou pentru ajutorul colegial, frățesc, de 
neuitat, care i-a deschis ochii și l-a făcut sâ-și des
copere încă alte neajunsuri, lipsuri, reziduuri, tare și 
așa mai departe, mobilizindu-l in lupta cu sine în
suși. Cu prima ocazie va spune că acum, cind e 
conștient de toate acestea, nu va osteni să se desăvir- 
șească și nu se va cruța, ferească sfintul, nici o zi, 

nici un ceas, nici o clipă, spre 
a fi la înălțimea exigențelor, 
așteptărilor, cerințelor, sarci
nilor etc.

Toate astea nu-l vor împie
dica insă să reediteze calm, 
la nesfirșit, vechile atitudini, 

vechile purtări care au făcut cindva obiectul criticii. 
Iar dacă intr-o bună zi... Ei bine, atunci va repeta sua
vul joc. Se va smeri și mai mult, își va pune o mască 
și mai gravă și, după un zbucium total, va deveni 
exact cum a mai fost și cum n-a incetat să fie.

Pe cel din prima categorie aș înclina să-l cred 
mărginit și hilar. In schimb acesta din urmă e un agent 
al duplicității, care acționează calculat, premeditat, cu 
efecte uneori foarte nocive. Ceea ce impune să-l res
pingem fără pic de zîmbet.

Eugen FRUNZA

100 zile pentru vindecare) și Ilie Rada 
(55—60 zile). Accidentul comis de ing. 
Gheorghiță Dan, șeful Ocolului sil
vic Drăgășani, a fost cercetat de că
tre șeful postului de. miliție din co
muna Cungrea, județul Olt, și de că
tre ajutorul său, care au întocmit, îh 
sfîrșit, la 22 martie 1970, referatul de 
terminare a urmăririi penale, înain- 
tîndu-1 procuraturii Slatina ; rechizi
toriul acesteia reține in sarcina lui 
G. D. „vătămare gravă a integrității 
corporale din culpă". Au fost, dsci. 
necesare peste cinci luni de la faptă 
la întocmirea dosarului.

Și apoi, se mal pune o întrebare : 
de ce nu s-a extins Învinuirea și 
pentru conducerea unui autovehicul 
sub influența alcoolului (dacă nu 
chiar cu îmbibație alcoolică) și pen
tru părăsirea locului accidentului, așa 
cum se conturau primele constatări 
ale situației de fapt ? în căutarea a- 
cestui răspuns, să reconstituim con
duita de după accident a lui G.D., să 
analizăm puțin mecanismul abilității 
(întîmplătoare — pretinde el astăzi) 
cu care a compromis rezultatele pri
melor investigații ale organelor de 
miliție :

Coborit din mașină, după o primă 
apreciere a consecințelor fantei sale. 
G.D. părăsește locul accidentului, 
plecînd, chipurile, să se intereseze de 
starea uneia din victime transportată 
cu altă mașină la spitalul din Drăgă
șani. Aici, adevărul se trunchiază : 
unii martori declară că G.D. a dis
părut prin pădure imediat după pro
ducerea accidentului, lăsîndu-i acolo 
pe ceilalți trei ocupant) ai mașinii ; 
alții afirmă că a mai rămas o vreme 
la locul fantei. Oricum, a părăsit lo
cul accidentului (vezi art. 39 din De
cretul 328/1966) si. „aflînd că starea 
accidentatului nu e gravă", s-a pre
zentat la miliția orașului Drăgășani 
din județul Vîlcea (deși nu se afla in 
același județ și, deci, nu avea com
petența soluționării cazului), anun- 
țînd că a comis un accident, dar fără 
consecințe grave. In urma probei cu

fiola alcoolscop, se încheie un proces 
verbal care atestă prezența alcoolului 
(fiola s-a înverzit circa 60 la sută : 
semnează căpitan Jugan și plutonier 
Frincu). Ceea ce a urmat a avut da
rul. să încurce și .mai mult lucrurile : 
după atîtea strădanii, G.D. — pretin
de el — trece pe la bufetul de la 
bariera C.F.R., unde își mai alină ne
cazul cu 100 gr. coniac și, însoțit de 
același căpitan Jugan, se întoarce la 
locul accidentului. (In ce calitate se 
deplasa cpt. Jugan pe teritoriul altui 
județ nu se știe precis nici acum).

Intre timp, la locul faptei, orga
nele de miliție din comuna Cungrea 
ii căutau de trei ore pe autorul ac
cidentului. După Identificare (fiin- 
du-le prezentat, așa cum reiese din 
procesul verbal, de „organele miliției 
orașului Drăgășani") a fost condus la 
circa sanitară Cungrea. unde i s-a 
recoltat singe, in vederea stabilirii 
alcoolemiei. Este limpede că „suta" 
de coniac aduce mari servicii. Fără 
ea, alcoolemia ar fi fost compromi
țătoare. Așa însă...

Ce s-a intîmplat mai departe ? 
Care este stadiul la care s-a ajuns 
acum, la aproape un an de la pro
ducerea accidentului ? Destinul aces
tei cauze nu s-a dovedit nici în jus
tiție mai puțin întortocheat decît in 
faza de urmărire penală : o cercetare 
chiar sumară a cazului relevă alte 
particularități ale stabilirii adevăru
lui cu... încetinitorul. De la data de 
21 mai 1970, procesele-verbale, decla
rațiile și rechizitoriul procuraturii. 
Înfrățite intre coDerțile unui dosar 
penal, au ponosit la judecătoria Sla
tina șl la 10 iunie a început escala
darea termenelor : la primul, cauza 
se amină pentru că „greșit a fost ci
tat ca parte civilă Ocolul silvic Dră
gășani. în loc de Inspectoratul silvic 
al județului Vîlcea" ; de la 8 iulie 
s-a amînat la 4 august pentru „pro-

Dinu POPESCU
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Un imperativ al vieții internaționale

ACȚIUNI CONCRETE 
PENTRU OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

DEZARMĂRII!
I. DATCU și N. CHILIE

La capătul a cinci luni de negoci
eri, recent s-au încheiat la Geneva 
lucrările sesiunii din acest an a Co
mitetului pentru dezarmare de la Ge
neva. La masa tratativelor au fost 
reunite 25 de state. Ultima ședință a 
fost consacrată, conform procedurii 
existente, adoptării raportului către 
Adunarea Generală a O.N.U.

Negocierea și încheierea unor acor
duri de dezarmare, care să contribuie 
eficient la diminuarea pericolelor pe 
care înarmările le 
generează pentru 
pacea și securita
tea tuturor state
lor, prezintă o 
impoirtantă capi
tală în actualele 
condiții interna
ționale. Oprirea 
cursei Înarmări
lor ce a atins pro
porții uriașe și 
duce la acumula
rea unor cantități 
tot mai mari de 
arme ultraperfec- 
ționate de distrugere în masă con
stituie una din problemele majore ale 
epocii noastre, problemă care preo
cupă în modul cel mai profund 
omenirea.

Datele vieții Internaționale ilus
trează cu claritate că, în timp ce 
competiția înarmărilor a crescut în 
ultimii ani în ritmuri și proporții 
fără seamăn în istoria omenirii, ajun
gînd să înghită. în 1969, suma uriașă 
de 200 miliarde de dolari, tratativele 
pentru înfăptuirea dezarmării s-au 
desfășurat lent, au fost cantonate 
de regulă în tiparele unor discuții de 
ordin general, producînd doar citeva 
măsuri preventive sau restrictive, de 
Importanță tranzitorie sau lătural
nică. In lumina acestei realități se 
evidențiază și mal mult justețea apre
cierii tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„este necesar să se acționeze cu mai 
multă intensitate, ca toate popoarele 
să-și ridice cu mai multă hotărire 
glasul, să oblige guvernele să treacă 
in mod concret Ia realizarea dezarmă
rii și, in primul rind, a dezarmării a- 
tomice. România apreciază că este ne

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII 
COMITETULUI 

PENTRU DEZARMARE

cesar să se acționeze pentru a se ob
ține succese concrete, fie cît de mici 
la început, pe calea opririi cursei 
înarmărilor, a trecerii practice la 
dezarmarea generală".

Tratativele de dezarmare din cursul 
acestui an s-au desfășurat în condi
țiile unei creșteri a preocupării unul 
mare număr de state, guverne, parti
de și cercuri politice progresiste, a 
celor mai largi pături ale opiniei pu
blice internaționale pentru angajarea 

fermă pe calea 
adoptării unor 
măsuri eficiente 
de dezarmare.
In discuții au 

fost subliniate 
două circumstan
țe importante ca
re sporesc răspun
derile pentru ne
gocierea și înche
ierea unor acor
duri de dezarma
re. Prima o 
constituie faptul 
că, înțelegind ma

rile primejdii generale de cursa înar
mărilor, precum și riscul sporit al unop 
noi și imprevizibile dezvoltări ale 
armamentelor moderne, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat, 
în 1969 o hotărire prin care perioada 
anilor 1970—1980 a fost declarată De
ceniu al dezarmării, anul curent 
marcînd prima etapă de negocieri 
pentru materializarea acestei iniția
tive importante. In termenii rezolu
ției Adunării Generale, Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva i s-a 
încredințat misiunea „să elaboreze un 
program cuprinzător de acțiune pri
vind toate aspectele încetării cursei 
înarmărilor și dezarmării generale și 
totale, sub un control internațional 
efectiv" și „să raporteze despre aceas
ta Adunării Generale la cea de-a 25-a 
sesiune a sa".

Cea de-a doua împrejurare constă 
In aceea că in anul 1970 a intrat în vi
goare Tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare. După cum este cunos-

(Continuare în pag. a V-a)
.................. '
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faptul;
DIVERS;
Un corb
„poliglot"

Oricine intră in curtea casei 
cu nr. 13 de pe strada Titulescu, 
din orașul Zalău, este întîmpi- 
nat cu un respectuos „vă salut". 
Amfitrionul care își declină apoi 
numele — Carol — este... un 
corb. De 8 ani, a optat pentru 
viața de „captivitate", în cadrul 
căreia i se permite, de altfel, un 
program destul de lejer : se 
plimbă prin curte, face baie și 
chiar plajă, mănîncă... fructe. 
Cînd este bine dispus, rostește 
cu o dicțiune neobișnuită 10—12 
cuvinte românești și maghia
re, „învățate" de prin curte. 
Chiar dacă salutul lui este cîte- 
odată inoportun, deoarece dimi
neața mai spune „bună seara", 
corbul și-a sporit mereu faima 
în oraș și acum este tot mai des 
vizitat. Dacă acum ar porni ia
răși spre pădure, bănuim că și- 
reata vulpe i-ar lăuda nu numai 
glasul frumos ci și felul cum știe 
să vorbească.

Nu-i lăsați 
în suferință

La Băile Cojocna, binecunos
cute pentru valoarea terapeuti
că a apelor lor sărate, fac trata
ment sute de oameni cu afec
țiuni reumatice. Cei mai mulți 
pleacă zilnic cu autobuzul de la 
Cluj. Drumul de la Apahida la 
Cojocna insă prezintă porțiuni 
cu gropi de. . netrecut. Mai ales, 
cînd plouă. Perseverența care a- 
jung totuși la destinație, nu o 
dată se aleg doar cu „trata
mentul" de pe drum. Din lipsă 
de curent electric, băile nu au a- 
bur și apă caldă. Alteori, deși 
este curent electric, nu se poate 
face baie, deoarece apa este ori 
prea caldă, ori prea rece. După 
cum se vede, edilii stațiunii sînt 
de mult „in suferință" cu spiri
tul gospodăresc. Pe ei cine-i 
va trata ?

S-a redeschis 
dosarul

Steliana Funieru, din Bd. Con
structorilor 6, București, a fost 
transportată, cu cîtva timp in 
urmă, în stare deosebit de gra
vă la spital. Diagnosticul : in
fecție în urma unei operații de 
întrerupere a sarcinii. Cu mari 
eforturi a fost salvată, dar va 
rămînv infirmă pentru toată via
ța. Cel .ce făcuse intervenția în
să, răminea necunoscut. Dosarul 
penal era pe cale de-a fi în
chis. în ultimul moment s-a ivit 
totuși posibilitatea elucidării ca
zului : orgaaclț de anchetă au 
intrat în posesia XinOr probe ca- 
re-1 indicau drept autor pe me
dicul P. Dumitrescu, cercetător 
științific la Institutul de exper
tiză și recuperare a capacității 
de muncă. După aproape 4 luni 
de la efectuarea operației, pe 
care dumnealui o și trecuse la 
index, i s-a găsit apoi în auto
turism întregul instrumentar, 
pregătit în cele mai mici amă
nunte pentru o altă intervenție, 
în această situație, cel ce nu 
mai contenea să-și etaleze „ino
cența", a trebuit să-si recunoască 
vina. în curînd va răspunde pen
tru ea in fata justiției.

Sentimentul era de în
credere ; o îndîrjire calmă 
se citea pe fețele acestor 
oameni, acum ieșiți din 
schimb și purtind încă in 
ochi sclipirile focurilor cup
toarelor. Memoria lor re
cepționa datele și întîmplă- 
rile pe care cineva din pre
zidiul adunării le enumera 
cu glas apăsat. Era vorba 
de tipuri și cantități de o- 
țel, de șarje lungi sau șarje 
rapide, despre ceea ce de
venise ori urma a deveni 
acest oțel pe care acum 11 
urmăreau pe o traiectorie 
vastă, de-a lungul și de-a 
latul țării. Dar era vorba, 
implicit, de el Înșiși, oțela- 
rii din schimbul I de la Re
șița, de munca lor și, înre- 
gistrînd date și întâmplări, 
memoria fiecăruia cumpă
nea datoriile împlinite șl 
datoriile restante, calcula 
în ritmuri și termene și, 
mai ales, încerca să găseas
că răspunsuri la întrebările 
pe care importante coman
damente calitative le pu
seseră în fața lor. întreaga 
adunare generală a organi
zației de partid din schim
bul I era, astfel, un efort 
de investigație colectivă, de 
căutare a acelor posibilități 
în stare să deschidă drum 
larg spre realizarea unui o- 
biectiv major.

Pe bună dreptate se spu
ne că valoarea unui colec
tiv rezultă din capacitatea 
sa de a progresa, de a ieși 
învingător în bătălia cu 
sine însuși. Or, aici, mo
mentul era al unei aseme
nea bătălii. Diverse cauze 
determinaseră scăderea ca
lității oțelului. Acele șar
je calitativ deficitare, des
pre care se vorbea în 
adunarea generală a or
ganizației de partid, deve
niseră pentru comuniști e- 
lemente cu implicații mo
rale, care trebuiau înlătu
rate și înlocuite cu ceva ca
re, în esență, reprezenta un 
plus de inteligență, de gîn- 
dire, de experiență. Se cerea 
înlocuit cu ceva nou, și toti 
erau convinși că acest nou 
nu va apărea din senin, ci 
numai provocat, stimulat, 
că va trebui dobindit prin- 
tr-o luptă individuală și 
colectivă.

Un moment întîmplător 
In viața acestei organizații 
de partid ? O intervenție 
determinată de presiunea 
împrejurărilor ? Asistînd la 
dezbateri, investigînd ante
cedentele acestui colectiv, 
îți dai seama de contrariul. 
Vezi că te afli în fața unei 
modalități sistematice de a 
munci. Efortul către nou 
este caracteristic pentru 
tot ce întreprinde or
ganizația, a devenit o cheie 
care a deschis lacătele mul
tor dificultăți. Și, foarte 
important, este vorba de un 
nou concret, raportat con
tinuu la oameni și la fap
tele lor.

— Aria de afirmare a 
noului, potrivit părerii pe 
care ne-o împărtășea mais
trul Francisc Bartl, devine 
mereu mai cuprinzătoare. 
Nu este un proces liniar, mai 
întilnim mentalități potrivit 
cărora ar trebui așteptat 6ă 
vină „dinafară". „După 
mine — conchidea el — 
lupta pentru nou este lupta 
pentru conștiință înaintată, 
pentru om".

Biografia acestei organi
zații de partid este o bio
grafie a formării conștiin
ței înaintate, comuniste. 
Una din aceste conștiin
țe este însuși maistrul 
Francisc Bartl. Educat aici, 
astăzi este omul des
pre care se poate spu
ne că îndrăznește și, 
dacă e cazul, riscă. Iată un 
episod. Adunarea generală 
a organizației de partid a 
discutat în luna februarie a 
acestui an aportul comuniș
tilor la reducerea prețului 
de cost al oțelului, indica
tor, la acea dată, depășit. 
Dezbaterea a fost prefața
tă de un studiu complex al 
resurselor, așa că s-au pu
tut recolta multe și valo
roase propuneri. Una, în
drăzneață, a aparținut lui 
Francisc Bartl : spre a se 
curma risipa de materiale 
scumpe, procurate din im
port, să se introducă siste
mul balotării. Era o opera
țiune care presupunea de-

licatețe, finețe, răspundere 
și un oarecare risc, intrucit 
materialele astfel recupera
te urmau a participa la ca
litatea oțelului. Cu con
cursul întregii organizații 
de partid, operațiunea a 
reușit și astăzi balotarea 
materialului mărunt este o 
practică curentă.

Așadar, îndrăzneală, iar 
îndrăzneala presupune, ală
turi de competență, o 
viziune dinamică asupra 
colectivului, asupra vieții.

— „A nu sta pe loc" defi
nește această viziune ma-

vigoarea mișcării colective, 
în luna iulie a acestui 
an, schimbul, pe două de
cade, nu-și îndeplinise pla
nul. Erau dificultăți de a- 
provizionare, era și o scă
dere a ritmului individual 
de muncă. Comuniștii „au 
dat alarma" declanșînd o 
largă discuție cu cei 250 de 
oameni din schimb. prin 
intermediul grupelor de 
partid, al grupelor sindica
le, al colectivului obștesc 
cu munca politică de masă. 
Metoda a fost a contactului 
de la om la om, a cunoaș-

Fișe pentru
portretul

unei
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organizații
de partid

a oțelarilor
r **■ 111,1 ................

viața de partid

caragiul Ștefan Cirjoi, se
cretarul organizației de 
partid. „Eu cred că noul nu 
poate apărea decît acolo un
de este mișcare și nu som
nolență". Și, subliniind ro
lul important pe ca- 
re-1 are organizația de 
partid. prin capacitatea 
ei de a iniția mereu 
acțiuni care să împingă la 
mișcare, la progres, secre
tarul continuă : „Este ceea 
ce ne preocupă și pe noi : 
să înlănțuim o iniția
tivă cu alta, repet — să nu 
stăm pe loc. Am inițiat, de 
aceea, șarje speciale, de 
pildă șarje elaborate numai 
de tineri, spre a le stimula 
încrederea în ei și, in ace
lași timp, a atrage oțelarii 
mai vîrstnici să-i priveas
că drept urmașii lor fi
rești...".

...Și secretarul organiza
ției de partid vorbește 
despre întreceri între echi
pe, despre .multe și. variate 
acțiuni destinate a menține

terii reale a situației de la 
fiecare loc de muncă, dar, 
totodată, „tăișul" criticii, 
prin diversele ei forme — 
articole la gazeta de perete, 
emisiuni la stația de am
plificare, fotoanchete — a 
fost îndreptat spre cele mai 
importante neajunsuri. Re
zultatul : planul lunar a 
fost depășit cu 500 de tone.

Rîndurile de fațâ inten
ționează să schițeze un por
tret colectiv, un portret, el 
însuși în mișcare, reflectînd 
trăsăturile unor oameni a 
căror tenacitate în obține
rea unor rezultate superioa
re rezidă in convingerea 
asupra necesității 
perfecționări a 
lor.

— A considera 
zolvat este un fel 
treaptă către pasivitate, iar 
pasivitatea, cum bine se 
știe, nu face casă bună cu 
descoperirea și introducerea 
noului, spune prim-turnă- 
torul Aurel Bădescu. Există

continuei 
activității
totul re
de primă

fel de fel de... pasivități. 
Avem uneori de-a face cu 
indiferența celor care mun
cesc bine însă nu dovedesc 
interes față de problemele 
ce frămîntă colectivul, față 
de colegid de muncă.

Confruntarea cu pasivita
tea, cu indiferența străbate 
multe din adunările gene
rale ale organizației de ba
ză sau ședințele de birou, 
fiind o trăsătură a stilului 
de muncă al acestui colec
tiv de comuniști. De fieca
re dată, cu scopul deschis 
exprimat de a identifica și 
pune în valoare noi resurse 
și contribuții personale. A 
avut loc aici o interesantă 
adunare generală care a 
pus in discuție combativi
tatea fiecărui comunist. O 
alta — autoexigență in 
muncă. Ample schimburi 
de păreri au prilejuit 
dezbateri privind spiri
tul de inițiativă al comu
niștilor, responsabilitatea 
în conducerea grupelor de 
partid, a grupelor sindicale, 
a organizației U.T.C. Și, din 
diferite unghiuri, se des
prinde aceeași raportare a 
comunistului la îndatoririle 
sale de novator la locul 
lui de muncă, în. colectivi
tatea din care face parte. 
Este ceea ce mai vîrstnicul 
șef topitor Florea Bălan 
numea „noul permanent". 
El, care a educat cîteva ge
nerații de siderurgiști („oa
menii mei lucrează acum 
alături de mine, ori au 
plecat la Galați ; unii sînt 
ingineri, maiștri..."), a în
vățat o dată cu ei și a par
curs, din 1947, cînd își în
cepea meseria, drumul de 
la operațiunile în care pre
ponderentă era munca fizi
că, la peisajul actual al Re- 
șiței industriale moderne, 
unde „se lucrează mai mult 
cu capul", ceea ce presupu
ne „învățătură și iar învă- ■ 
țătură".

Deci îndrăzneală, o viziu
ne dinamică asupra vieții, 
inițiativă, luptă cu pasivi
tatea și indiferența, iată 
cîteva trăsături ale profi
lului colectiv al acestei or
ganizații de partid. Lor 
le-am putea adăuga perse
verența. Perseverența, chiar 
dacă uneori bătălia pare 
pierdută. Chiar dacă, așa 
cum i s-a întâmplat turnăto
rului Ion Florea, autorul 
unei foarte utile perfecțio
nări tehnologice, deși-i de 
partea ta, adevărul nu-i cu
cerește pe toți din prima 
clipă. Era vorba cîndva de 
pierderi de oțel, și el a 
propus un procedeu de chi
tuire a orificiilor prin care 
se scurgea metalul. A fost 
întîmpinat cu neîncredere. 
Dar nu a renunțat. Și a iz
butit. Astăzi metoda lui Ion 
Florea este larg Moșită, cu 
considerabilă eficacitate.

înceuind aceste însemnări, 
am vorbit despre încredere, 
despre convingerea cîtorva 
zeci de comuniști, întruniți 
în adunarea generală a or
ganizației de partid, că vor 
depăși un moment dificil a] 
muncii lor. Ceea ce a ur
mat au fost argumentele 
vii, în timp, ale acestui 
sentiment. Un sentiment 
pe care, astfel, l-am aflat 
deplin justificat

Platon PARDAU

Coutursul și Festivalul
internațional

GEORGE ENESCU
Paul Klecki la pupitrul

Artist de o solidă formație clasico- 
romantică. Paul Klecki este consi
derat actualmente a fi unul dintre cei 
mai avizați interpreți ai lui Beetho
ven, Schubert, Brahms, Mahler și 
Schonberg : el descinde direct din 
marea tradiție a artei dirijorale ger
mane ; iar primele sale afirmări rea-

Agenda 
festivalului
• Vă prezentăm mai întîi con- 

curenții din ultima zi a primei 
etape la vioară și pian, care vor 
evolua, ca și pină acum, in Sala 
Mică a Palatului Republi
cii Socialiste România și res
pectiv la Ateneul Român, azi, 
îneepînd 
Nadejda ,
■Tuko Kato Mori (Japonia). John 
Snow (Anglia), Adrian Robert 
Heller (K.F. Germană), Ioanna 
Strateva (Bulgaria) și Ruben 
Agaronian (U.R.S.S.) — la vioară, 
iar Petru Florian (România), 
Vladimir Tropp (U.R.S.S.), Petru 
Grossman (România), Anna Dy- 
narowska (Polonia) Chantal de 
Buchy (Franța) și Ingrid Hoo- 
gendorp — la pian.

o La orele 20, Ia Opera Ro
mână — „Fidelio". în distribuție 
soliștii Helge Bomches, Cornel 
Stavru, Elena Dima, Viorel Ban 
Ș.a. Conducerea muzicală : Con
stantin Bugeanu ; regia : Jean 
Rinzescu ; scenografia : Ion Cla- 
pan.

e La orele 21, Studioul Radio- 
televiziunii găzduiește concertul 
susținut de Orchestra simfonică 
a Filarmonicii din Cluj, condusă 
de Emil Simon. Solist al Con
certului în mi minor pentru 
vioară și orchestră de Felix 
Mendelssohn Bartholdy — violo
nistul vienez Wolfgang Schne- 
derhan. In program se mai în
scrie oratoriul „Miorița" de Si
gismund Toduță. Soliști Emilia 
Petrescu, Martha Kessler, Va
lentin Teodorian și Corul Radio- 
televiziunii Române, pregătit de 
Aurel Grigoraș. De asemenea, 
în cadrul aceluiași program, vom 
audia poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel" de Richard Strauss.

din jurul orei 9 : 
Petrova (Bulgaria),

Radioteleviziunii Române
lizate în compania marelui Furtwăn- 
gler, ca și activitatea de compozitor, 
furnizează artei sale o solidă bază 
teoretică și practică, pe care tempe
ramentul ardent și mai ales tactul 
inimitabil în munca cu ceea ce putem 
numi materialul uman al orchestrei, 
le înnobilează in chip remarcabil.

Paginile Simfoniei a IlI-a „Eroica", 
de Beethoven, nu decurg, sub bagheta 
sa, din virtuți așa-zis „academice", 
(deseori întilnite, din păcate, în multe 
dintre interpretările actuale) ci din 
febrilitatea aprofundării intelectuale, 
din interesul viu față de creația in
terpretată. Căci de la dramatismul 
clocotitor cu aspect mobilizator, eroic 
al părților extreme ale simfoniei, 
pînă la rostirea intimă — acea demnă 
și elevată confesiune a unei conștiin
țe neliniștite, mereu interogatoare — 
Klecki recreează in sens afirmativ, în 
toate ipostazele ei, o întreagă lume 
vie, tangibilă, pe care ascultătorul

este, în mod firesc, invitat s-o pă
trundă, captivat în a o înțelege, in a 
o retrăi.

Solistul serii, violonistul Ion Voicu, 
a dat strălucire colaborării sale cu 
marele dirijor, in interpretarea Con
certului in Re major pentru vioară 
și orchestră de Brahms. Cunoscuta 
agilitate tehnică a interpretului apare 
servită in paginile acestui concert de 
un temperament muzical de calitate, 
abil condus.

Putem aprecia, în egală măsură, 
aportul colectivului Orchestrei sim
fonice a Radiotelcviziunii Române. 
Receptivitatea și maleabilitatea so
noră. măsura justă a posibilităților 
de colaborare cu cel care deține ba
gheta, au putut fi pe deplin puse în 
valoare atunci cînd a existat cine să 
solicite aceste disponibilități reale ale 
interpreților.

Dumitru AVAKIAN

„MADRIGALUL"
SI-A CONFIRMAT
RENUMELE

Numai 
în 7 zile |
Timp de o săptămină, servi- I 

ciul circulației din cadrul Inspec- I 
toratului județeah de miliție 1 
Bacău... a_ circulat pe străzi și I 
șosele pentru a vedea cum se I 
respectă disciplina traficului ru- | 
fier pe drumurile publice. Vn . 
tur de orizont la capătul căruia I 
au fost depistați 3 428 contrave- I 
nienți. Dintre aceștia, 54 condu- ’ 
cători auto se aflau sub influen- I 
ța băuturilor alcoolice, 41 efec- I 
tuau transporturi ilegale, 12 con- | 
duceau cu viteză excesivă. In 
sfirșit, alți 631 au săvirșit diferi
te abateri, In urma cărora, pe o 
perioadă de 1—2 luni, au rămas... 
pietoni, deoarece li s-au ridicat 
permisele de conducere. După . 
cum este lesne de presupus, nici I 
In viitor serviciul de circulație J 
amintit (ca și celelalte simila- ■ 
re) nu... va sta pe loc.

Intîlnire | 
colegială

La 15 septembrie, o dată cu I 
deschiderea noului an școlar, | 
printre elevii liceului „Traian" . 
din Turnu-Severin se vor afla, I 
pentru cîteva ore, și absolvenții | 
de acum cincizeci de ani. Printre ■ 
inițiatorii acestei întîlnirl cole- I 
giale se numără prof. univ. Șer- I 
ban Cioculescu și dr. Ion Popes- | 
cu din Tr. Severin. La tradițio- I 
naiul apel, sîntem convinși că nu I 
se vor înregistra... absențe ne- | 
motivate. ț

Rubricâ redacfatâ de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU I

cu sprijinul corespondenților | 
„Scinfeii" .

Foto : S. Cristian

La oricare dintre 
concertele „Madrigalu
lui", descoperi dimen
siunile artei vibrante, 
covîrșitoare. Coriștii-so- 
liști, membri ai „Madri
galului", demonstrează 
că muzica oricărui timp, 
cea a lui Palestrina, sau 
a lui Paul Constantines- 
cu, poate la fel de bine 
să trezească emoții, să 
incinte.

Sub bagheta lui Ma
rin Constantin, sub lu
mina de imagini. pe 
care fiecare poem- 
cîntec ți-o oferă ai cer
titudinea marii arte. 
Despre spectacolul 
„Madrigalului", a cărui 
recunoaștere este de 
mult un fapt împlinit, 
ca și de altfel despre 
muzica românească pre
zentată la Festival ne-a 
împărtășit impresii — 
Herbert Barth, directo
rul general al Festiva
lului muzical inter
național al tineretului 
dela Bayreuth, invitat 
de onoare al Festivalu
lui internațional „Geor
ge Enescu".

„Este o culme a ar
tei, este incomparabil! 
Cunosc coruri de re
putație mondială care 
s-au specializat în mu
zică veche, dar care nu 
cîntă tot atît de bine 
ca „Madrigalul" româ
nesc Palestrina sau 
Scarlatti. Am ascultat 
ansambluri corale o- 
rientate numai spre 
muzică nouă, care de a- 
semenea sînt mult de-

pășite de concepția in
terpretativă a acestui 
cor, a excelentului diri
jor. muzicianul Marin 
Constantin. Execuțiile 
lor nu sînt „muzeale", 
ci vii. Este un lucru 
cu totul deosebit".

— Ați ascultat, in 
concertul Madrigalului 
lucrări de Al. Pașcanu, 
Ștefan Niculescu, My- 
riam Marbe. Ați gscul- 
tat, de asemenea, lu
crări românești în con
certul formației „Ars 
Nova", apoi la operă. 
V-ați făcut o imagine a- 
supra muzicii noastre 
contemporane 2

— „Am sesizat două 
aspecte pozitive : fie
care concert progra
mează piese ale com
pozitorilor români con
temporani, fiecare lu
crare ascultată certi
fică soliditatea 
de compoziție
nești. „Simfonia" 
Bentoiu este un 
exemplu. Lucrările 
care le-am ascultat 
bagheta lui Marin Con
stantin sînt compoziții 
de prestigiu interna
țional. Am audiat și la 
Bayreuth orchestrele 
„Camerata" și „Aca
demica", cunoșteam mu
zica românească. Aici, 
însă, mă conving mai 
mult că muzica de ca
meră și simfonică a 
României este într-o 
certă evoluție".

— Ați urmărit și o- 
pera „Decebal" de 
Gheorghe Dumitrescu și

școlii 
româ- 

de 
bun 

pe 
sub

tripticul de balet 
zentat la Opera 
mână...

— „Muzica mi-a 
cut. Este sugestivă, co
lorată, bine construită. 
Am observat insă că și 
aici, ca in toată lumea 
muzicală, arta coregra
fică, apoi regia de o- 
peră, sint două dru
muri pentru care se 
caută idei noi, care 
să împrospăteze, să ex
prime caracteristici ale 
epocii noastre".

— Cum ați defini pe
rioada de muzică in care 
ne aflăm ?

— Cred că scriem 
istoria tatonărilor,? a 
căutărilor. Facem FMi' 
evidenți. dar n-anî‘1|â- 
juns la cristalizare. Nu 
cred în tehnica brută 
și anii sînt sigur că vor 
dovedi eșecul opusuri
lor sterile. Este bine 
că ne întîlnim muzi
cieni din toată lumea, 
că schimbăm păreri, că 
ne consultăm. Acum, 
la Festivalul „George 
Enescu" — excelent din 
punct de vedere muzi
cal, deosebit de bine 
organizat — după con
certe de mare ținută, 
cum a fost cel susținut 
de corul „Madrigal", 
după audiții de muzică 
de bună calitate, deve
nim mai optimiști, ne 
convingem că în „cu
rînd vom culege roade 
însemnate în cultura 
muzicală europeană".
Smaranda OȚEANU

pre- 
Ro-
plă-

(Urmare din pag. I)

cedură incompletă și lipsa unor mar
tori" ; apoi la 25 august, spre a se 
slrînge „dovezi în apărare, cu acte și 
martori, pentru a se stabili prejudi
ciul părții civile". La 25 august s-au 
audiat martorii și s-a fixat alt ter
men în septembrie. Ce va mai fi și 
în septembrie ?...

Cu puțin timp în urmă, l-am soli
citat lui Gheorghiță Dan cîteva lă
muriri despre cele petrecute in luna 
octombrie a anului trecut. Sigur pe 
sine, iritat de întrebările noastre 
care vizau tot „povestea aceea, de 
care s-a săturat pină peste cap", a- 
cesta se disculpă prompt și imper
tinent :

— N-am nici o vină. Accidentul 
s-a produs în urma ruperii capătului 
barei de direcție. (în legătură cu a- 
ceasta, expertiza tehnică este clară : 
„bara de direcție a autoturismului 
nu s-a rupt în cei 100 m parcurși de 
la locul de pornire..., ci s-a rupt da
torită unei lovituri puternice primite 
o dată cu traversarea șanțului"). Aș
tept termenul din septembrie, să se 
facă o dată lumină în cazul acesta, 
care se tergiversează atîta. (Dacă și 
învinuitul vorbește de „tergiversare", 
vă închipuiți ce gîndesc victimele !) 
Știu eu că se fac mașinații ca să fiu 
condamnat și să-mi ia cineva locul.

Jalnică mentalitate ! Chemat să 
dea socoteală pentru încălcarea legi
lor țării, șeful Ocolului silvic din 
Drăgășani pozează în victimă a unor 
inși fără scrupule. Jalnică și ieftină !

G.D. contestă deci orice urmă de 
vinovăție ; chipurile, ar fi mai nevi
novat chiar decît cel pe care întîm- 
plarea i-a adus pe cîmp In fața ma
șinii sale și care au zăcut prin spi
tale luni de zile. Nu se consideră 
vinovat nici de părăsirea locului ac
cidentului. deși in lege scrie negru 
pe alb : „părăsirea locului acciden
tului. fără încuviințarea organelor 
miliției de către oricare dintre condu
cătorii vehiculelor angajați lntr-un 
accident de circulație de pe urma că
ruia a rezultat moartea, vătămarea 
integrității corporale ori a sănătății 
vreunei persoane (...) se pedepsește 
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani".

După atîtea avataruri, sperăm că 
judecătoria Slatina va analiza temei
nic întreaga situație și verdictul pe 
care îl impune legea nu va întirzia. 
Pentru că este inadmisibil ca atunci 
cînd morții iși dorm somnul de veci 
prin cimitire și cei schilodiți se chi
nuiesc pe paturile spitalelor, vinovă
ții să se plimbe liberi, să sfideze pină 
și pe victime, iar aparatul legii să 
tărăgăneze la nesfîrșit soluționarea 
acestor cazuri. Rațiunile pentru care 
în societatea noastră trebuie sanc
ționate cu rapiditate orice încălcări 
ale legilor nu permit nici un fel de 
echivocuri și aproximații : dreptatea 
trebuie să-și spună cuvîntul.

cesului soțului său. De ce a fost ne
voită văduva să se transforme într-o 
jălbașă ? Lucrurile nu au decurs „au
tomat" ?

Trei luni le-au trebuit lucrătorilor 
de la postul de miliție Mihăiești ca 
să termine cercetările și să trimită 
dosarul procuraturii orașului Cimpu
lung ; fapta se încadra clar în preve
derile art. 178 : „ucidere din culpă". 
Procuratura orașului Cimpulung, lu- 
înd cunoștință de faptul că dosarul 
este incomplet, in loc să-1 retrimită 
— așa cum era firesc — miliției Mi
hăiești pentru completarea cercetări
lor, pur și simplu... îl clasează. Dind 
curs plîngerilor văduvei, procuratura

cală Urziceni. în seara zilei de 28 
martie 1970, din cauza vitezei exce
sive. autocamionul 32—B—6311 s-a 
tamponat cu un altul (21—IL—1788). 
care staționa neregulamentar. Urma
rea ? Accidentarea gravă a ajutorului 
de șofer Bălăci Ion și avarierea am
belor autovehicule. Faptele șoferilor 
Anghel D. Anghel și Stan Mihăilă se 
cheamă în termeni juridici „negli
jentă în serviciu" și „vătămare gravă 
a integrității corporale". Pentru de
clarațiile martorilor, efectuarea unei 
expertize tehnice și trei comunicări 
de la întreprinderile deținătoare ale 
autovehiculelor avariate, dosarul a 
parcurs faza urmăririi penale la or

SCHILOZII ÎN SPITALE,
VINOVĂȚII FLUIERĂ...

Din păcate, existența unor situații 
de genul celor întîlnite pe parcursul 
investigațiilor noastre demonstrează 
că nu întotdeauna aceste imperative 
s-au încetățenit în activitatea curen
tă a diferitelor organe chemate să 
aplice și să vegheze la respectarea 
legalității.

N-au fost scutite de sinuozități nici 
cercetările privind accidentul mortal 
comis de șoferul Adam Nicolae, din 
Cimpulung Muscel, la 20 septembrie 
1969, în comuna Mihăiești-Argeș. 
Mortul, Gh. Dragomir, lasă în urma 
sa o văduvă și doi orfani. Un teanc 
de scrisori și comunicări ilustrează 
corespondența pe care văduva Valeria 
Dragomir s-a văzut nevoită s-o în
trețină cu diferitele fosiiri și organe 
pentru rezolvarea dificultăților sur
venite ca urmare a accidentării și de

județului Argeș dispune, la 31 mar
tie 1970, redeschiderea dosarului ; or
ganele miliției efectuează alte cerce
tări ; sint însă incomplete și acestea; 
la 29 mai, procuratura orașului 
Cimpulung restituie din nou cauza, 
dînd indicații precise pentru comple
tarea cercetării penale (adică exact 
ceea ce trebuia să facă încă din ia
nuarie).

în sfirșit, după atîta vreme, Ia 11 
august sînt terminate cercetările or
ganelor de miliție și la 17 august, o 
dată cu rechizitoriul procuraturii, do
sarul ajunge la judecătorie. Aici va 
mai avea de așteptat pînă la 18 sep
tembrie, data primelor dezbateri !... 
Doar cu două zile înainte de împli
nirea unui an de la accident ! Sinis
tră comemorare !

...Dosarul 779/1970, procuratura lo

ganele de miliție (postul din comu
na Afumați) de abia în cinci luni. 
Adăugind aici și timpul cit dosarul 
va fi analizat la procuratură și apoi 
dezbaterile judiciare, care vor antre
na din nou martorii și părțile de-a 
lungul termenelor de judecată, este 
limpede că, pe măsură ce trece timpul, 
pericolul social al unor aseme
nea fapte apare tot mai diluat în 
ochii celor ce au cunoștință de ele și 
sancțiunea, aplicată la un mare inter
val de timp de Ia comiterea faptei, 
nu mat are efectul cuvenit, avut în 
vedere de legiuitor.

Nu s-a dat încă soluția cuvenită 
nici în privința accidentului comis la 
1 noiembrie 1969 de Hulubescu Flo
rian, din București, accident în urma 
căruia a decedat Păru Maria, iar 
Păru Ion, soțul ei, și-a pierdut capa-

citatea de muncă ■pentru 5—6 luni, 
fără a mai socoti timpul petrecut în 
spital (180 de zile). Din păcate și în 
acest caz operativitatea a lăsat de 
dorit : referatul organelor de miliție 
a fost întocmit abia la 23 martie 
1970, rechizitoriul procuraturii poartă 
data de 30 iunie, iar primul termen 
la judecătoria Buftea a fost tocmai 
la 30 iulie. De atunci a început lan
țul termenelor, din ce în ce mai „bi
ne" fundamentate : prima oară n-a 
fost procedura completă întrucît a 
lipsit inculDatul și în dosar nu apărea 
vreo dovadă de efectuarea citării ; la 
20 august, alt „ghinion" : se îmbol
năvește inculpatul, cu numai două 
zile înaintea judecății, suferind de... 
„gastro-intestinal". cum precizează 
certificatul medical pentru 4 zile, nr. 
4342, semnat de dr. Gh. Tocoș, de la 
unitatea sanitară a Centralei indus
triale a articolelor casnice, utilajelor 
și pieselor de schimb. Nu vine incul
patul ; în schimb, vine supraviețui
torul în cîrji...

în încheierea de ședință din 3 sep
tembrie întîlnim aceeași frază, deve
nită stereotipă în acest dosar : „re
prezentantul procuraturii solicită un 
termen pentru lipsă de procedură, 
lipsind inculpatul și neexistînd dova
da de îndeplinire a procedurii de ci
tare". Din nou o amînare ? Se naște 
Întrebarea : cum poate judecătoria 
Buftea să soluționeze un astfel de 
caz. soldat cu un deces și o vătă
mare gravă a sănătății, cu aceeași 
nonșalanță cu care ar rezolva, să zi
cem, o gîlceavă banală dintre două 
cumetre ?

încercînd să dăm de urma unui fir, 
descoperim că, prin adresa nr. 2043/ 
70, judecătoria Buftea solicita Birou
lui colectiv de asistență juridică... să 
numească un apărător din oficiu pen
tru Hulubescu Florin, chipurile „de
ținut în penitenciarul Văcărești" ; lu
cru care, de altfel, s-a și făcut, fi- 
xîndu-se și onorariul de 300 lei, pe 
care urmează să-l suporte... Minis
terul Justiției, La termenul din 20 
august, inculpatul, citat acasă, de 
data aceasta, a lipsit fiind bolnav, 
așa cum el însuși înștiințase ins
tanța.

De aceea, mențiunea din încheierea 
de ședință din ziua respectivă, „se 
va cita pentru 3 septembrie la peni
tenciarul Văcărești", ne apare și mai 
nebuloasă. Oare de unde o fi aflat 
instanța că e „iarăși" deținut la Vă
cărești, cînd în dosar nu numai că nu 
există nici un act care să dovedească 
arestarea preventivă, ci, dimpotrivă, 
există un certificat medical depus cu 
trei zile înainte de însuși „arestatul"? 
Rugăm conducerea Ministerului Jus
tiției să lămurească aceste — cam 
prea multe și cam prea adinei — mis
tere.

Ținînd cont că multe asemenea ac
cidente necesită lungi perioade de 
spitalizare, îngrijiri medicale, pier
derea capacității de muncă, este lim
pede că orice tergiversare și aproxi
mație în soluționarea lor provoacă 
dificultăți mult mai mari decît în alte 
cazuri. De aceea, considerăm că orga
nele competente de miliție, procura
tură și justiție trebuie să analizeze cu 
temeinicie această situație și să ia 
măsurile care se impun pentru evita
rea oricăror întîrzieri în rezolvarea 
acestor situații, pentru aplicarea cu 
maximă rapiditate a măsurilor pre
văzute de lege.

în legătură cu toate cazurile sem
nalate aici, se ridică o seamă de în
trebări : ce împiedică curgerea fi
rească a cursului legii ? De ce dispo
zițiile legii, care sînt precise, limpezi 
nu se aplică cu toată vigoarea ? Cine 
este interesat în temporizarea la 
nesfîrșit a rezolvării cauzelor penale 
generate de accidentele de circulație 
soldate cu morți și răniți ?

Punem aceste întrebări cu atît mal 
mult cu cit în alte zeci și zeci de 
dosare pe care le-am cercetat, unele 
dintre ele prezentînd un grad de difi
cultate mai mare decît cele la care 
ne-am referit, am putut constata că 
organele miliției, procuraturii și jus
tiției, toate forurile în drept, și-au 
făcut rapid și eficient datoria. Sîntem 
deci și mai mult îndreptățiți să ce
rem ca. ÎN TOATE CAZURILE, LE
GEA SA-ȘI SPUNĂ IMEDIAT 
CUVÎNTUL, FARA AMINARI, FARA 
TERGIVERSĂRI, CA TOATE CAZU
RILE SA FIE TRATATE CU RES
PONSABILITATEA CUVENITA.
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blochează fluxul informations* *
o Ciștig, păgubea 
negustor

Referindu-se la spiritul novator în 
care trebuie să aibă loc sistemul de 
conducere pe filiera minister — cen
trală industrială — întreprindere, la 
necesitatea apropierii centrului de 
greutate al activității cadrelor de 
conducere din ministere și centrale 
de munca concretă, productivă, din 
fabrici și uzine, la plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie anul • 
trecut tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Să nu sufocăm activitatea 
vie a unităților economice, spiritul de 
inițiativă in noianuri de avize, de 
hîrtii ; factorii de răspundere din mi
nistere și organele centrale nu tre
buie să-și bazeze munca pe referate, 
ci să meargă jos — în întreprinderi, 
combinate, centrale — pentru a cu
noaște nemijlocit realitatea și a solu
ționa concret problemele ridicate de 
viață, pentru a acorda unităților un 
sprijin real și competent".

Tocmai in acest spirit este necesar 
să funcționeze și sistemul informa
țional economic, menit să furnizeze, 
în condițiile noilor organisme din in
dustrie, elementele necesare adoptării 
unor decizii optime, cu o m'aximă 
operativitate și eficacitate. în indus
tria alimentară, sistemul evidenței 
economice capătă o importanță spo
rită datorită atît diversității profile- 
lor de producție ale întreprinderilor 
care alcătuiesc un combinat, ceea ce 
presupune o varietate și un volum 
foarte mare de informații, cit și am
plasării pe un perimetru larg a uni
tăților productive. A reușit sistemul 
informațional , acum, după aproape 
un an de la înființarea noilor orga
nisme din industria alimentară, să 
răspundă acestor cerințe, să devină

un instrument operativ, eficient, cu 
adevărat util conducerii activității 
economice 7

în cursul anchetei întreprinse in 
mai multe combinate și întreprinderi 
din această), ramură s-au conturat 
două modalități distincte de rezolvare 
a problemelor în ce privește organi
zarea conducerii activității economice 
și a sistemului de evidență. Pe de 
o parte, la Combinatul industriei ali-

pregnant, spre exemplu, la Combina
tul de băuturi și tutun din Capitală. 
Dar, să vedem cum stau în mod con
cret lucrurile în această privință.

Nu se poate spune că la Combina
tul industriei alimentare din județul 
Ilfov nu s-au luat anumite măsuri 
pentru preluarea de la întreprinderi 
a unor atribuții avînd un caracter mai 
general, cum ar fi urmărirea activi
tății de aprovizionare, de desfacere

Ancheta noastră în unități

ale Ministerului Industriei Alimentare

mentare Ilfov și la alte combinate ju
dețene, o tendință centrifugă a con
siliilor de administrație de a lăsa uni
tăților un volu-m important de evi
dență economică — deși prin organi
zarea combinatelor s-a țintit cu in
sistență spre eliberarea întreprinderi
lor de o serie de sarcini funcționă
rești — grefată pe amplificarea volu
mului hîrtiilor care circulă spre și de 
la forurile de resort superioare. Pe 
de alta, c tendință centripetă, pozitivă 
de preluare a unor atribuții indirect 
legate de activitatea nemijlocită de 
organizare și conducere a producției 
din partea unor combinate indus
triale de la unitățile economice, si
multan cu introducerea unor sisteme 
raționale de evidență, manifestată

Recolta viitoare de grîu 
poate fi mai bogată

demonstrează convingător unități agricole din județul Constanța
Anul acesta, în județul 

Constanța, după cum a- 
preciază specialiștii, nu a 
foșt un „an al griului". Se- 
ce™ din toamna anului 
tritut a împiedicat execu
tarea în condiții optime a 
lucrărilor de pregătire a 
terenului și de însămînța- 
:e a griului, iar apoi, pri
măvara rece și ploioasă a 
defavorizat dezvoltarea 
normală a plantelor. Cu 
toate acestea s-a obținut o 
producție relativ bună de 
grîu, mal mare decît în 
1969. Este semnificativ că 
in aproape 70 la sută din 
jnitățile agricole de stat 
ji cooperatiste producția 
de grîu a depășit 2 500 kg 
la hectar. întreprinderile 
agricole de stat din Agi- 
gea și Hîrșova, ori coope
rative agricole ca acelea 
din Palazul Mare, Cuza 
Vodă, Agigea, Cobadin, 
Movilița și multe altele 
au recoltat 3 500—3 700 kg 
grîu la hectar.

Aceste rezultate demon
strează că prin aplicarea 
corectă a tehnologiilor de 
cultivare a griului pot fi 
limitate efectele condi
țiilor climatice neprielni
ce. Facem această remar
că întrucît în cuprinsul 
județului sînt cooperative 
agricole care n-au fost cu 
nimic dezavantajate de 
climă, cum sînt cele din 
Alimanu, Girlița, Lespezi, 
Ion Corvin și altele, dar 
au obținut cu 700—1100 kg 
grîu lâ hectar mai puțin 
decît media înregistrată 
pe județ. Care sînt cauzele 
acestor mari diferențe de 
producție 7 în primul rînd 
este vorba de calitatea se
mințelor care, în aceste u- 
nități, a lăsat de dorit. 
După cum este cunoscut, 
prima condiție a obținerii 
unei recolte bune de grîu 
o constituie folosirea se
mințelor din soiuri pro
ductive. Actualele 6oiuri 
de grîu folosite în cultură 
pot da producții mult mai 
mari. Dar sămînța odată 
asigurată trebuie păstrată 
cu grijă, condiționată ori 
de cite ori este nevoie, 
tratată împotriva dăună
torilor. Or, tocmai aceste 
amănunte au fost ignorate 
în unitățile care au obți
nut producții slabe. După 
cum s-a constatat cu în
tîrziere, anul trecut aceste 
unități au trimis la labo
ratorul pentru controlul 
semințelor probe alese 
bob cu bob, ascunzîndu-se 
faptul că, în realitate, 
fost bine condiționată 
treaga cantitate de 
mînță.

Ce învățăminte s-au 
tras în urma acestor grave 
abateri 7 Am vizitat, in 
ultimele zile, peste 20 de 
cooperative agricole și în
treprinderi agricole de stat 
din cuprinsul județului. 
Peste tot a fost procurată 
întreaga cantitate de să- 
mînță necesară, se conti
nuă condiționarea aces
teia. Potrivit . măsurilor 
inițiate de comitetul ju
dețean de partid, probele 
pentru laboratorul de con-

trol al semințelor s-au luat 
în prezența specialiștilor 
de la direcția agricolă și 
inspectoratul județean 
I.A.S., iar inginerii șefi 
din cooperativele agri
cole și tehnologii șefi din 
întreprinderile agricole de 
stat răspund direct de 
tratarea și păstrarea se
mințelor pînă la semă
nat. Este o măsură bună, 
care trebuie neabătut res
pectată.

Numeroase exemple de
monstrează că alegerea 
celor mai bune plante 
premergătoare este una 
dir. problemele de bază 
care determină nivelul re
coltei. La cooperativa a- 
gricolă din Cobadin, de 
pildă, s-a obținut o pro
ducție medie de 3 511 kg 
grîu de pe 800 hectare cîte 
au fost cultivate. „Noi, 
spunea inginerul-șef al 
cooperativei, Vasile Mari
nescu, alegem cu a- 
proape un an înainte tere
nul pentru grîu. După re
coltarea culturilor premer
gătoare executăm imediat 
arături adinei la 26—28 cm 
și discuim ori de cîte ori 
este nevoie. Procedînd în 
acest mod, am reușit ca de 
pe 400 ha unde am semă
nat grîu după leguminoa
se să recoltăm 3 900 kg 
boabe la ha. — De pe res
tul suprafeței am obținut 
3 100 kg la ha".

Sporuri de producție de 
700—900 kg la hectar s-au 
obținut pe solele de grîu 
cultivate după plante le
guminoase, în teren bine 
pregătit și in cooperative
le agricole din Palazul 
Mare, Cotu Văii, Movili
ța, Agigea și multe altele.

Dar în multe unități 
65—70 la sută din supra
fața cu grîu s-a semănat 
pe aceleași terenuri mai 
mult de 3 ani. Ignorîn- 
du-se efectele arăturilor și 
ale lucrărilor, de întreține
re a acestora, precum și 
datorită secetei care 
menținut pînă toamna 
ziu, însămînțarea s-a 
cut în terenuri alese 
repezeală, numai să
mai ușor la lucrat. Din a- 
ceastă cauză cooperativele 
agricole din Istria, Raso- 
va. Gîrlița, Garvăn, pre
cum și întreprinderile a- 
gricole de stat Mangalia, 
Pietreni și Cogealac au 
pierdut cel puțin 1000— 
1200 kg grîu la hectar.

Pentru a nu se mai re
peta asemenea neajunsuri 
în toate unitățile agricole, 
incă din luna august a.c., 
s-au stabilit tarlalele ce 
vor fi însămînțate cu griu 
acolo unde există garan
ția obținerii unor recolte 
bogate Potrivit ultimelor 
informații centralizate la 
direcția agricolă județea
nă, peste 80 000 hectare au 
și fost pregătite pentru se
mănat. Pe fiecare solă în 
parte s-a controlat cu a- 
tenție calitate;a’ arăturilor^ 
Pe terenurile ocupate de 
culturile de toamnă, care 
sînt destinate însămînțării 
griului, a început mai de
vreme recoltarea porum-

s-a 
tîr- 
fă- 
la 

fie

n-a 
în- 
să-

bulul și florii-soarelui, ast
fel îneît să se asigure un 
decalaj cît mai mare în
tre momentul pregătirii 
terenului și efectuarea se
mănatului. Aceste culturi 
au fost strînse de pe a- 
proape 15 000 hectare în 
cooperativele agricole, iar 
acum se execută arăturile 
și fertilizarea solului.

Unitățile agricole dispun 
de cantități sporite de în
grășăminte chimice, dar în 
stabilirea și aplicarea do
zelor sînt încă neajunsuri. 
Specialiștii nu cunosc re
zervele de substanțe hră
nitoare din sol, iar sosirea 
cu întîrziere a îngrășămin
telor chimice în unitățile 
agricole duce la diminua
rea eficientei și, evident, 
la cheltuieli nejustificate. 
Toate acestea impun ur
gentarea lucrărilor de car
tare chimică a solului, 
respectarea contractelor 
de livrare a îngrășăminte
lor chimice de către uni
tățile furnizoare.

Care este 
de semănat 
densitate a 
asigurat la
întrebări la care răspun
sul precis nu poate fi dat 
decît la fața locului. în 

’ condițiile anului trecut, în 
toate unitățile agricole 
fruntașe dim județul Con
stanța grîul a fost semă
nat

epoca optimă 
a griului, ce 
plantelor s-a 
hectar 7 Sînt

între 1—20 octombrie.

(Urmare din pag. I)

După cum ne-au relatat 
specialiștii, stabilirea epo
cii optime nu poate fi 
strict legată de anumite 
date calendaristice, ci tre
buie să se aibă în vedere, 
în primul rînd, starea de 
aprovizionare cu apă a so
lului, nivelul de pregătire 
a terenului, a patului 
germinativ. în condițiile 
acestei toamne, cînd solul 
este mai bine aprovizionat 
cu apă, cînd s-a trecut din 
timp și cu mai mare aten
ție la pregătirea terenului, 
se apreciază că semănatul 
poate fi devansat cu 5-6 
zile. Mai de timpuriu se 
va însămînța griul și pe 
terenurile amenajate pen
tru irigat. în ceea ce pri
vește densitatea, în toate 
unitățile agricole care au 
obținut peste 3 000 kg grîu 
la hectar nu s-au insă- 
mînțat mai puțin de 600 
boabe pe metrul pătrat. în 
marea lor majoritate a- 
gronomii din unitățile a- 
gricole fruntașe sînt de 
părere să se meargă pe 
densități mari. O econo
mie prost înțeleasă duce 
la densități mici și impli
cit la recolte scăzute.

Problemele privind pro
ducția de grîu a anului 
viitor sînt acum amplu 
dezbătute în organizațiile 
de partid din întreprinde
rile agricole de stat și co
operativele agricole. Se 
acționează energic ca toa
te pregătirile

însămînțării griului să fie 
efectuate la timp, cu res
pectarea tuturor regulilor 
agrotehnice. Marea majo
ritate a activiștilor comi
tetului județean de partid, 
specialiștii direcției agri
cole și ai inspectoratului 
I.A.S. se află acum pe te
ren, în unitățile agricole. 
O atenție deosebită se dă 
muncii mecanizatorilor în
trucît aportul acestora este 
hotărîtor, dat fiind că lu
crările la cultura griului 
sint aproape sută la sută 
mecanizate. La semănat 
vor lucra cei mai experi
mentați mecanizatori și 
cooperatorii temeinic in- 
struiți. Inginerii din coo
perativele agricole. îm
preună cu șefii secțiilor de, 
mecanizare a agriculturii, 
verifică cu atenție starea 
mașinilor de semănat, ast
fel ca acestea să realizeze 
o distribuție uniformă a 
semințelor pe fiecare rînd.

Bătălia viitoarei recolte 
de grîu a început. Printr-o 
temeinică 
muncii în fiecare unitate 
agricolă, 
disciplinei și spiritului de 
răspundere, îmbinate cu 
un control riguros, compe
tent, experiența dobîndită 
poate fi amplificată prin 
obținerea unei producții 
sporite de grîu în anul 
viitor.

organizare a
prin întărirea

în vederea
Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii

și de investiții. Implicit, și a unor 
sarcini de consemnare și transmitere 
a informațiilor. Totuși, la ora actuală 
apar unele anomalii care reduc o- 
perativitatea circulației informațiilor, 
supraîncarcă munca aparatului ad
ministrativ i 
combinatului.

— Practic, cu toate că numărul de 
salariați din compartimentul finan- 
ciar-contabil s-a redus, executăm 
aceleași lucrări contabile, transmitem 
aceleași situații — ne-a spus tov. Ion 
Dumitrescu, contabil șef la întreprin
derea pentru industria laptelui Ilfov. 
Cu toate că noi trebuie să încheiem 
situația contabilă numai cu balanța 
de verificare, în realitate întocmim 
o adevărată dare de seamă cu foarte 
multe anexe. Aceasta pentru ca la 
combinat să se procedeze doar- la 
o centralizare a dărilor de seamă.

De ce se procedează așa 7 Nu există 
în combinat compartimente speciali
zate care să preia aceste atribuții 7 
Ba da, numai că activitatea lor este 
încă restrînsă. Justificările care 
ne-au fost aduse de unii membri ai 
consiliului de administrație se referă, 
în general, la numărul restrîns al 
personalplui tehnic-administratlv al 
combinatului, la faptul că salariații 
săi nu s-au adaptat încă la specificul 
fiecărei întreprinderi subordonate, că 
preluarea unor evidențe contabile ar 
însemna o circulație mare de docu
mente, care, pur și simplu, nu ar 
avea unde să fie păstrate.

Dacă numărul de salariați este su
ficient sau nu, numai o analiză exi
gentă. ce se impune, desigur, a struc
turii organizatorice a combinatului, a 
sarcinilor fiecărui om în parte poate 
să o spună. Cert este că personalul 
tehnic și administrativ existent este 
încărcat cu executarea unor evidențe 
și lucrări ce nu-și găsesc deloc jus
tificarea practică. De pildă, zilnic, 
semidecadal sau decadal, fiecare în
treprindere comunică în scris sau te
lefonic situația produselor livrate 
pe sortimente și pe beneficiari. Dar, 
în afară de aceasta, combinatul pre
tinde și copii după facturi care, în 
fond, nu-i aduc nici un plus de infor
mație. La fabrica de conserve din 
Buftea, bunăoară, o dactilografă bate 
zi de zi la mașină, ore întregi, co
piile de pe aceste facturi.

La Combinatul de băuturi și tutun 
din Capitală s-au rezolvat într-un 
mod mai rațional problemele organi
zării evidenței contabile și statistice, 
întreprinderile au obligația de a se 
preocupa exclusiv de producție și de 
ridicarea eficienței sale economice 
prin reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale, de manope
ră, prin utilizarea în bune condi
ții a capacităților de producție. Ele 
raportează numai informații în uni
tăți fizice. Evidența operativă este 
centralizată apoi în compartimentele 
funcționale ale combinatului, oferind 
concluziile sale atît consiliului de ad
ministrație, cît și comitetelor de di
recție din unități.

— în prezent —’ ne spunea tov. 
Sandu Luchian, directorul econo
mic al combinatului — studiem 
posibilitatea înființării unui bi
rou informațional care ar avea 
sarcina de a grupa într-un sin
gur loc principalele date privind 
indicatorii și secțiunile de plan, asi- 
gurîndu-se și o coordonare m'ai bună 
a acestora. în acest fel, țintim să în
lăturăm definitiv cazurile de supra
puneri atît în solicitarea datelor de 
la fabrici, cît și în transmiterea lor.

al întreprinderilor și

Iată, deci, că, atunci cînd există 
interes, se găsesc modalități eficien
te pentru organizarea rațională a 
fluxului informațional, pentru înlă
turarea avalanșei de hîrtii. Reîntor- 
cîndu-ne la cele constatate la Combi
natul de industrie alimentară Ilfov, 
trebuie spus că aici recrudescența 
vîrtejului hîrtiilor este generată, în 
bună măsură, și de faptul că Ministe
rul Industriei Alimentare, alte orga
ne economice centrale solicită mul
te situații și dări de seamă. 
Tov. Valeriu Costing, directorul eco
nomic al combinatului, ne-a pus la 
dispoziție o listă de cîteva zeci de 
informări aprobate de minister și de 
Direcția Centrală de Statistică, a că
ror rațiune nu este întotdeauna justi
ficată. Combinatul industriei alimen
tare Ilfov, ca și alte combinate jude
țene din această ramură sînt obligate, 
spre exemplu, să întocmească decadal 
situația mișcării efectivului de bovine 
la îngrășătorii, iar din două în două 
zile, în perioada campaniei, mersul 
culturilor, aplicarea lucrărilor de în
treținere, evaluarea producției și rit
mul recoltărilor la sfecla de zahăr și 
tutun.

Dacă la aceste informări, care sînt 
totuși aprobate, adăugăm și pe cele 
accidentale, neaprobate, denumite de 
economiști „sălbatice", adică răsărite 
ca buruienile din nimic, fără nici un 
folos și care înăbușe munca vie, fo
lositoare, căpătăm o imagine con
cludentă a avalanșei de hîrtii care 
aglomerează munca personalului teh
nic și funcționăresc din combinate și 
întreprinderi. Exemple 7 Cite vrei ! 
Cînd ne aflam la Combinatul’ indus
triei alimentare Ilfov, ministerul toc
mai solicitase o asemenea situație 
„rebelă" privitoare la activitatea a- 
chizitorilor. Aceasta cuprindea numă
rul de contracte încheiate pentru a- 
provizionarea cu materii prime — 
lapte, carne etc. — cu unitățile n- 
gricole și cu producătorii individuali. 
Pentru obținerea datelor, combinatul 
a trebuit să ia legătura cu întreprin
derile și acestea, la rîndul lor, cu 
centrele de colectare și achiziții răs- 
pîndite în județ. Apoi, informațiile 
au parcurs drumul în sens invers. 
Culmea este că situația întocmită cu 
atita efort nu servește scopului său. 
Poate spune ceva faptul că s-au în
cheiat 229 contracte pentru furniza
rea laptelui cu cooperativele agrico
le și 80 000 contracte cu producători 
individuali, reflectă aceste cifre dacă 
achizitorii își fac datoria sau nu fără 
a se cunoaște și cantitățile contrac
tate de flecare 7

Ce nevoie au forurile de re
sort din Ministerul Industriei Ali
mentare de aceste situații detaliate 7 
Mai ales că ele sînt, de regulă, esti
mative și nu privesc direct activitatea 
productivă a unităților subordonate. 
Răspunzindu-ne la întrebare, ing. 
Niculae Niculescu, director adjunct 
în Ministerul Industriei Alimentare, a 
recunoscut că, intr-adevăr, nu toate 
datele solicitate de la combinate sînt 
valorificate. Dar sînt necesități de 
moment, care reclamă informarea o- 
perativă a conducerii ministerului. 
Evident, sistemul informațional tre
buie să fie flexibil pentru a putea 
furniza și date care nu sînt utile în 
mod curent. Dar această cerință tre
buie îndeplinită prin organizarea cit 
m'ai bună a circuitului informației și 
nu prin aglomerarea acestuia, prin 
informarea pe cît posibil direct, în 
unități și combinate, și nu prin inter
mediul hîrtiilor,

în condițiile complexității sporite a 
organizării și conducerii producției, a 
activității economice în general, lua
rea unor decizii prompte, adecvate, 
care să permită utilizarea optimă a 
mijloacelor materiale și financiare, a 
forței de muncă depinde în mare mă
sură de rapiditatea cu care circulă 
informația economică, de puterea de 
sintetizare a fenomenelor pe care 
ea le exprimă, de exactitatea și cali
tatea datelor pe care le conține. In 
acest caz. trebuie să se renunțe la 
abuzul de formularistică, la tendința 
birocratică a unor funcționari de a-și 
acoperi răspunderea cu vrafuri de 
hîrtii. Este un deziderat pe care Mi
nisterul Industriei Alimentare, con
siliile de administrație ale combina
telor din această ramură trebuie să-l 
înfăptuiască neîntîrziat într-un spirit 
rațional, științific.

Cornelie CÂRLAN

desfacerea produselor răs-

ma numesc
Un calcul greșit nu 

poate să-ți aducă de
cît dureri de cap și 
pagubă. De acest lucru 
s-au convins și tovară
șii din conducerea fa
bricii de încălțăminte 
și pielărie „Partiza
nul" din Bacău. Dato
rită unor erori de cal
cul, ei au reușit să a- 
gonisească și să-și 
umple magaziile cu 
materii prime și ma
teriale în cantități 
mult mai mari decît 
cele necesare. în pri
mul trimestru al anu
lui, bunăoară, în loc de 
800 mp. polistiren es- 
pandat, cît le era ne
cesar, ei au cumpărat 
de zece ori mai mult, 
Iar în trimestrul III 
au adus peste trebuin
țe 23 800 mp. Să fie! La 
fel au procedat și cu

manșoanele din pîslă, 
cu cataramele tip „Su
dan", cu glencurile și cu 
alte materiale și acce
sorii. Fără să se țină 
seama că în stoc 
existau 162 000 ca
tarame pentru încăl
țăminte, „specialiștii" 
de la aprovizionare 
au mai investit încă 
410 000 lei în aoeleași 
materiale. Acum, stau 
fără grijă. S-au văzut 
cu un stoc supranor- 
mativ care valorează, 
în total, nici mai mult 
nici mai puțin de 4 
milioane lei — care, în 
loc să aducă foloase, 
generează pagube. Ca 
să o dreagă, vinovății 
publică acum anunțuri 
în ziarul local precum 
că vînd din stoc dife
rite materiale. Pre
țul 7 Nu contează. Ciș- 
tig, păgubesc — ne
gustor mă numesc.

conform reglementărilor legale, tre
buia să se termine încheierea con
tractelor economice pentru producția 
anului 1971, în județul Neamț au fost 
perfectate contracte pentru aprovizio
narea cu materii prime doar în pro
porție de 13 la sută din necesități, 
iar pentru desfacere — de 15 la sută 
din volumul producției. în județul 
Prahova contractele de aprovizionare 
și desfacere satisfac numai 15 la 
sută din nevoile producției, iar în 
București mai multe întreprinderi nu 
au încheiat încă nici un fel de con
tracte pentru producția anului 1971.

Ce se ascunde îndărătul acestor in
certitudini în pregătirea producției a- 
nului viitor 7 Unde se localizează 
răspunderea pentru această inadmisi
bilă întîrziere, contrară reglementă
rilor legale în vigoare ? Ne-am oprit 
pentru aprofundarea investigațiilor 
noastre la Uzina de pompe din Bucu
rești. Dacă in anul trecut la uzina 
bucureșteană s-a înregistrat o accen
tuată tendință de normalizare a asi
gurării cu comenzi și contracte din 
timp, pentru o însemnată parte din 
producție, paradoxal, în acest an, cînd 
existau toate motivele să credem in
tr-un deplin reviriment, situația pre
gătirii producției pentru anul cai'e. 
vine a devenit din nou precară. Dar 
să-l ascultăm pa tov. Dumitru Pe
trescu, șeful serviciului aprovizio
nare.

— Azi, 9 septembrie, cînd mă în
trebați cite contracte am încheiat 
pentru aprovizionare, vă răspund 
prompt, printr-un adevăr îngrijoră
tor : nici unul ! Și întrucît noi n-am 
asigurat baza materială a producției, 
nu putem încheia nici contracte cu 
beneficiarii noștri. Ca atare, și in le-

gătură cu 
punsul este, de asemenea, simplu : nu 
am contractat nimic.

— Se știe că unitățile cu gestiune 
economică proprie trebuie să intre în 
relații directe de aprovizionare și 
desfacere eu furnizorii și beneficiarii.

— Cunosc foarte bine toate aceste 
prevederi și prin tot ceea ce am fă
cut pînă în prezent am căutat să le

că se vor stabili din nou cote, nivele 
— în fond tot un soi de repartiții — 
pentru toate produsele de bază.

Cu alte cuvinte, întreaga muncă 
pentru asigurarea bazei materiale a 
fabricației anului viitor, desfășurată 
timp de două luni în uzină, a devenit 
zadarnică. în mod inexplicabil și 
contrar legii contractelor, unele cen
trale industriale — și în acest caz ne
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respectăm întocmai. Astfel. încă în 
luna iulie am emis comenzi la furni
zorii noștri pentru toate materiile, 
materialele și subansamblele nece
sare. Or, pînă la această oră nu am 
primit nici un răspuns, de la nici o 
centrală industrială sau întreprin
dere.

— Ați urmărit unde s-au împotmo
lit lucrurile 7

— Firește că nu puteam sta cu 
brațele încrucișate. Am intervenit la 
furnizori, am anunțat Centrala in
dustrială de utilaj chimic și rafinării 
din București de care aparținem. 
Răspunsul primit a sunat sec : „Co
menzile trimise sînt nule". Am aflat

referim la Centrala de mașini și ma
teriale electrotehnice, care trebuie 
să asigure necesarul de motoare pen
tru electropompe — au refuzat, pur și 
simplu, să încheie contracte, impu- 
nînd beneficiarilor vechiul regim al 
cotelor și repartițiilor. La fel stau lu
crurile și cu alți furnizori aparținind 
Ministerului Industriei Metalurgice și 
Ministerului Industriei Lemnului 
pentru o serie de alte produse cu
prinse în planul de aprovizionare al 
uzinei de pompe. De ce sînt admise 
asemenea abateri generatoare de in
certitudini și tergiversări în aprovi
zionarea tehnico-materială, de către 
conducerile acestor ministere 7

într-o 
privința 
tru 1971 . _____ ,_ ______ ...
dustrială a lianților și azbocimentu
lui din Ministerul Industriei Materia
lelor de Construcții. Pînă în prezent, 
așa cum ne transmite corespondentul 
nostru din județul Gorj, această cen
trală, care este coordonator de balan
ță pentru Combinatul de materiale de 
construcții din Tg. Jiu, n-a trimis uni
tății gorjene nici cel puțin balanțele 
aprobate, pentru a da posibilitatea 
încheierii contractelor de aprovizio
nare și desfacere pentru 1971.

Aceste cîteva aspecte ale stadiului 
încheierii contractelor, a pregătirii 
producției pentru anul 1971 sînt în 
măsură să scoată la iveală în unele 
întreprinderi o situație deloc mulțu
mitoare. Spiritul legii contractelor este 
clar : contractul economic își va în
deplini în bune condiții rolul de in
strument de planificare — care ser
vește la fundamentarea sarcinilor de 
plan anuale pe baza prevederilor din 
planul cincinal — numai în măsura in 
care se va încheia în timp util, îna
inte de definitivarea planului de stat. 
De aceea, încă prin lege s-a stabi
lit ca pentru materiile prime și mij
loacele de muncă a căror fabricație 
necesită o mai îndelungată pregătire 
tehnică și organizatorică, contractele 
să se încheie cu minimum 6 luni de 
zile înaintea începerii perioadei de 
plan. în spiritul acestor reglemen
tări clare și precise, trebuie să se ac
ționeze hotărit pentru a urgenta în 
toate întreprinderile încheierea con
tractelor economice pentru producția 
anului viitor. Ezitările și lipsa de 
acțiune din această perioadă pot cos
ta scump în anul care vine dacă nu 
li se va pune capăt neintirziat.

inadmisibilă expectativă în 
asigurării cu contracte pen- 
este plasată și Centrala in

arderea

• Drumul cel mai
scurt este linia
flintă ?

e-

® Daraua,
și cureaua

o Din lac

ocaua...

® Tributul buturugilor
Terenurile fertile din 

Insula Mare a Brăilei, 
după 
fost 
prin 
guiri 
trucît 
cinta 
coperită de sălcii și 
alte esențe lemnoase a 
fost necesară defrișa
rea lor. A rezultat o 
mare cantitate de cioa
te. O pante din ele au 
fost scoase și arse. Dar 
Ia ora actuală. în Insu
la Mare a Brăilei e- 
xistă o suprafață de 
circa 2 000 hectare aco
perită cu cioate rezul
tate de la defrișări. 
Scoaterea din circui
tul agricol a unei ase
menea suprafețe con
stituie o mare pierde
re. Anul trecut, pe cele 
37 000 hectare bu po
rumb s-a obținut o 
producție medie de 
5 144 kg boabe la hec-

cum se știe, au 
smulse apelor 
lucrări de îndi- 
și desecări. în- 
o parte din in- 
indiguită era a-

Relevam recent, tn- 
tr-o notă publicată la 
această rubrică, că 
materia primă destina
tă fabricii textile „8 
Martie" din Piatra 
Neamț — firele sinte
tice — urmează un 
drum pe cît de curios, 
pe atît de costisitor. 
Firele produse la Să- 
vinești — localitate a- 
flată după cum se știe 
la numai 10 km de 
Piatra Neamț — merg 
mai întîi în Capitală, 
la întreprinderea „Tri- 
codava", spre a fi 
vopsite și apoi se re
întorc în orașul de pe 
Valea Bistriței. Moti
vul invocat de specia
liști în „organizarea" 
producției din indus
tria textilă : numai la 
fabrica bucureșteană

La Combinatul de 
cauciuc Jilava din Ca
pitală este un adevă
rat pelerinaj. Se întîl- 
nesc reprezentanți ai 
întreprinderilor agri
cole de stat și ai în
treprinderilor pentru 
mecanizarea agricul
turii din toată țara. 
Ce-i atrage aci 7 Vin 
să schimbe o curea de 
cauciuc uzată pen
tru una nouă. E vorba 
de curelele de cauciuc 
necesare combinei C 
12 „Gloria" despre care 
s-a mai scris în ziarul 
nostru. în răspunsul 
trimis atunci redac
ției se arăta că specia
liștii unității continuă 
cercetările șl probele

De ce n-are peștele 
baltă 7 Este o întreba
re care ar trebui pusă 
mai multor cooperati
ve agricole din județul 
Argeș. Și iată de ce. 
în ultimii ani unele 
din aceste unități au 
folosit fondurile de 
investiții pentru ame
najarea a 20 de lacuri 
de acumulare pentru 
irigat. Totodată, ele 
trebuiau să fie popu
late cu pește. începu
te cu ani în urmă, 
multe din ele au ră

tar și fiecare hec 
pămint scos de 
apă a adus un (benefi
ciu de 1 099 lei. Astfel 
că beneficiul — ratat 
— dintr-un. an, a celor 
2 000 hectare ocupate 
cu cioate reprezintă 
frumușica sumă de 
peste două milioane 
lei. Se spune că n-a 
fost găsită metoda cea 
mai economică pentru 
evacuarea cioatelor. 
S-a încercat să li se 
dea foc, dar lemnul 
fiind ud nu arde. Și 
cum cioatele încep să 
putrezească, 
sau evacuarea lor de
vine tot mai dificilă. 
Sînt necesare mijloa
ce de transport și de 
ridicat. Dar în locul 
cîștigului se preferă 
paguba, lăsînd pămîn-. 
tul fertil în paragină. 
Pînă cînd se va plăti 
pasivității acest tribut?

există Instalații de 
vopsire pentru firele 
de acest tip și ele nu 
pot fi montate în altă 
parte. în urma pu
blicării notei, exa
minarea atentă a pro
blemei a dus la recon
siderarea soluției. A- 
dică, printr-un schimb 
de utilaje și de sarcini 
— măsură in curs de a- 
plicare — firele vor pu
tea fi vopsite în scurt 
timp la Combinatul 
textil din Buhuși, re- 
dueîndu-se parcursul 
lor cu circa 650 km. 
Trebuia să treacă ani 
și ani de zile pentru a 
se adopta o asemenea 
soluție simplă și 
ficace 7 Oricum, mai 
bine mai tîrziu decît 
niciodată !

în vederea îmbunătă
țirii continue a cali
tății acestor curele. A 
sosit campania de re
coltare a porumbului. 
Se face din nou ace
eași constatare : la 
combinele C 12 „Glo
ria" curelele tot nu re
zistă deoît un număr 
mic de ore de func
ționare. Multe combine 
stau, iar delegații I.A.S. 
și I.M.A. fac excursii 
la București. Se înțe
lege, cheltuielile cu 
deplasarea delegaților 
sînt mai mari decît 
costul curelelor. Dar 
deși se știe că-1 mai 
mare daraua decît o- 
caua, plimbarea conti-

mas neterminate și a- 
rată acum ca niște 
gropi fără pic de apă. 
Așa este cazul la
curilor de acumula
re ale cooperativelor 
agricole de producție 
din Costești, Deaguri, 
Șerbănești etc. Aci, 
barajele de retenție și 
pereții de susținere 
s-au distrus, fiind ne
voie acum de alți bani 
și de muncă. Treabă 
bună, gospodărească : 
din lac, în gropi.
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i“ reflexă și 
întîlnite la 
viețuitoare, 
a sublinia 

calitativă

contureze o imagine mai clară și 
mai precisă asupra originalității 
personalităților discutate.

Chiar dacă punctele de vedere 
ale autorului lucrării de față pri
vind constituirea unei axiologii ști
ințifice — corect formulate în pre
fața volumului — nu transpar tot
deauna cu deosebită claritate în 
analiza concretă a gînditorilor ln- 
mănuncheați în carte, apariția a- 
cesteia este meritorie și necesară, 
ea puțind contribui cu succes la în
jghebarea unui dialog fertil, la de
terminarea de noi și fructuoase in
vestigații in acest domeniu.

„Istoria medicinii

„FARME

..Lumea ca

Eyvind Johnson — „VISE 
DESPRE TRANDAFIRI Șl 
FLĂCĂRI".

meditație"

limba română în care se exami
nează mai amănunțit compoziția, 
proprietățile și comportarea in 
practică a produselor petroliere. In 
lucrare se examinează, de aseme
nea, compoziția chimică a țițeiului 
și metodele utilizate pentru deter
minarea acesteia, precum și mij
loacele cele mai adecvate pentru 
evaluarea diferitelor materii prime 
în vederea selecționării lor judi
cioase în raport cu produsele do
rite.

Cartea, bazată pe o vastă biblio
grafie și pe experiența îndelungată 
a autorilor, se adresează inginerilor 
din prelucrarea petrolului și petro
chimie, subinginerilor și tehnicie
nilor care activează in acest dome
niu, constituind un material prețios 
și pentru studenți.

Dan MATEESCU

Ion Dumitru 
„ȚIPATUL DE 
PĂUNULUI"

Albert Beguin - „SUFLETUL 
ROMANTIC Șl VISUL".

în anul 1969, producția mondială 
de țiței a depășit două miliarde de 
tone. Numărul produselor petroliere 
în creștere continuă a trecut de 
două mii, iar cantitățile fabricate 
s-au dublat, practic, în ultimii 10 
ani. Am citat aceste date pentru a 
ilustra amploarea industriei de pe
trol și dinamismul ei. precum și 
complexitatea sectorului de prelu
crare a țițeiului. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cit acest sector, pe 
lingă produsele petroliere, furni
zează și materii prime pentru in
dustria petrochimică. în acest con
text, publicarea recentă, sub îngri
jirea Editurii tehnice, a lucrării 
„Fabricare^ produselor petroliere" 
de dr. docent ing. G. A. Rădules- 
eu, dr. ing. D. Grigoriu, dr. ing. V. 
Schorr, ing. D. Popescu, constituie 
cu adevărat o apariție oportună.

Autorii și-au propus să prezinte 
In special procesele prin care se 
ajunge la produsele petroliere pro- 
priu-zise, precum și calitatea aces
tora, cartea conținînd tabele, sche
me tehnologice, grafice pentru de
terminarea diferitelor lor proprie
tăți. în mod deosebit se insistă asu
pra comportării produselor petro
liere în cursul utilizării lor. Este 
prima oară cînd apare o carte în

„Țărănimea

a punctelor de vedere 
ale cercetătorilor din 
domeniul pedagogiei și 
cadrelor didactice din 
școală, vizind proble
me de conținut, de 
metodă, de relații in- 
terdisciplinare. Studiile 
incluse în cele două 
volume — purtînd sem
nătura unora dintre 
reputații pedagogi din 
țara noastră — cerce
tători, cadre didactice 
universitare, educatori
— sînt grupate în trei 
secțiuni : obiectul și 
categoriile pedagogiei, 
relațiile dintre pedago
gie și alte discipline
— probleme de meto
dologie, probleme șco
lare în lumina peda
gogiei generale. Par
curgerea lor relevă o 
varietate de direcții 
ale activității de cerce
tare pedagogică — pre
viziunea științifică, le
gitatea, sensul contem
poran al învățămîntu- 
lui formativ, acțiunea 
educațională, pedago
gia universitară etc — 
ca și preocuparea de a 
aborda aspecte actuale 
de metodologie a cer
cetării — experimentul 
psihopedagogie, rela
țiile pedagogie-socio- 
logie, pedagogie-esteti- 
că, educația compara-

• • • „TINERETUL Șl FAMI
LIA — COORDONATE PRIN
CIPALE ALE PREGĂTIRII TI
NERETULUI PENTRU VIAȚA 
DE FAMILIE".

faimă ca Lee 
universitari, 
noh-confor- 

a fost E. E.

Autorul înfățișează 
acțiunile de propagan
dă socialistă la sate 
desfășurate de fruntași 
socialiști ca : Nico- 
lae Zubcu-Codreanu, 
dr. Russel, Ion și Sofia 
Nădejde, V. Morțun, 
E. Funzescu, C. Miile, 
Gr. Munteanu ș.a. care 
au imprimat luptei 
pentru soluționarea de
zideratelor țărănimii 
un pronunțat caracter 
politic.

Subliniind meritele 
reale ale lucrării, tre
buie să observăm, prin
tre altele, că se impu
nea ca atitudinea anti
monarhică a țărănimii 
din țara noastră, evi
dențiată cu deosebită 
vigoare în timpul e- 
rupției revoluționare 
din anul 1888, să fie 
mai convingător de
monstrată.

Pe baza lucrării de 
față, aproape fiecare 
județ din România 
anilor 1864—1888 își 
află materialul de bază 
necesar întocmirii mo
nografiei seismelor so
ciale din epocă. Sinte
ză cuprinzătoare a 
problemei agrare din 
România în a doua 
jumătate a veacului 
trecut, lucrarea se im
pune atenției specialiș
tilor, cit și publicului 
larg cititor dornic să 
cunoască trecutul de 
luptă al țărănimii 
noastre.

conf. univ. dr.
A. GOLIMAȘ

„Vreau o artă de 
echilibru, de puritate, 
care să nu nelinișteas
că, nici să tulbure ; 
vreau ca omul obosit, 
surmenat, istovit, să 
se bucure, in fața pic
turii mele, de liniște 
și odihnă" — sînt cu
vintele Iul Henri Ma
tisse, motto-ul albu
mului recent apărut 
sub auspiciile Editurii 
Meridiane și sub în
grijirea lui Neagu Ră- 
dulescu.

Se află, în aceste 
cuvinte, caracteriza
rea sintetică a unor 
intenții magistral rea
lizate in operă, dar, in 
același timp, indicația 
unui punct de pornire, 
a unghiului sub care 
poate fi privită în
treaga creație matis- 
siană. Căci nu lec
tura comodă, facilă a 
pinzei, nu acordarea 
rolului de pur agre
ment vizual, nu asimi
larea acesteia cu sim
plul fotoliu de odihnă 
pare a fi sensul invi
tației la bucurie, li
niște și odihnă, ci mai 
degrabă este vorba de 
o anume atitudine a- 
fectivă, de perfecta co
muniune interioară pe 
care echilibrul și pu
ritatea operei ar tre
bui să le antreneze. 
Iar Matisse a știut să 
găsească calea acestei 
comunicări, surprin- 
zind, după cum scria 
Tudor Arghezi, „tai
nele culorilor, văzute 
pe dinlăuntru, învă
luite în boranglc".

Trăind în mijlocul 
unei epoci frămîntate, 
al unei epoci de avint 
revoluționar, in care 
erau vehiculate deo
potrivă ideile cele mai 
Îndrăznețe, dar și cele 
mai retrograde, în 
care lumea artistică 
Înregistra mari osci
lații între academis
mul cel mai pronun
țat și cele mai inso
lite inovații, Matisse 
a știut să se găsească 
pe sine, să-și desco
pere propria persona-dispărute ale Orientu

lui antic, dar și artei 
medicale autohtone a- 
plicată in mod curent 
și astăzi în țări ca In
dia și China. Tratatul 
nu neglijează nici a- 
cele perioade care, deși 
au însemnătatea lor ca 
epoci de tranziție, 
sint, de obicei, trecute 
eu vederea de istorio
grafi. cum ar fi pe
rioada de după Galen 
sau cea dinaintea Re
nașterii. Tendințelor 
științifice fundamen
tale ale secolului al 
XX-lea le-a fost de
dicat un amplu capitol 
cu caracter sintetic și 
critic.

A doua parte a lu
crării este constituită 
din istoricul diverselor 
ramuri ale medicinii, 
începînd cu disciplinele 
„preclinice" și termi- 
nînd cu igiena și me
dicina socială. Aces
tora li se adaugă o 
prezentare a evoluției 
farmaciei și o schiță 
a Istoriei medicinii ve
terinare, domeniu de 
activitate atît de 
strîns legat de-a lun
gul veacurilor de 
dezvoltarea medicinii 
umane.

Lucrarea se încheie 
cu un șir de mici stu
dii consacrate unor as
pecte semnificative ale 
trecutului științei și 
practicii medicale. în- 
tilnim, printre altele, 
un istoric al învă- 
țămîntului medical, o 
analiză a rolului femeii 
în evoluția meșteșugu
lui vindecării, o reca
pitulare a etapelor 
parcurse de medicina

• Zaharia Stancu: „CÎNTEC 
ȘOPTIT*.

tă ș.a. Merită mențio
nată intenția, evidentă 
în studiile incluse in 
secțiunea a treia, de a 
releva unele dintre 
cercetările menite să 
răspundă mai direct și 
concret unor cerințe 
ale modernizării invă- 
țămîntului nostru de 
toate gradele : încer
carea de definire a 
conceptului actual de 
cultură generală și im
plicațiile sale pentru 
perfecționarea învăță- 
mi ntului de cultură ge
nerală, aspecte peda
gogice ale sistemului 
de predare cu profe
sori de specialitate la 
clasele I—IV, norma 
docimologică, reușita 
școlară ca indicator al 
eficienței învățămîn- 
tului, personalitatea 
profesorului etc.

La sfirșitul volumu
lui I, la capitolul pro
iectelor de cercetări 
este propus cercetăto
rilor și cadrelor didac
tice proiectul volumu
lui „Introducere in pe
dagogie". Sînt mențio
nate. totodată, temele 
studiilor ce vor fi cu
prinse în volumele ur
mătoare ale prezentei 
serii de culegeri.

Apărută recent în Editura po
litică, lucrarea în două volume 
a lui Andre Castelol (tradusă 
diir» limba franceză) reconstituie 
— pe baza unor texte inedite 
sau mai puțin cunoscute, selec
tării și prelucrării unui vast 
material bibliografic — viața și 
activitatea politică a lui Na
poleon Bonaparte.

Durand Ruel sau tn 
prăvălioara lui Vollard, 
dar mai alee cunoaș
terea Bretaniei — 
punct de cotitură, de 
pregătire a perioadei 
imediat următoare, 
spre găsirea unei mo
dalități proprii de ex
primare, intîlnirea cu 
arta neagră, musul
mană, japoneză, des
coperirea „luminii lui 
Turner", la Londra, 
sau a peisajului me
diteranean la Ajaccio, 
sînt doar cîteva mo
mente caracteristice e- 
voluției sale pînă în 
1905. Sint momente 
premergătoare, pre
gătitoare „exploziei 
de la Salonul de Toam
nă", adevăratului scan
dal pe care-1 provoacă 
prezentarea publică a 
primelor pînze „fau- 
ve“, Conturînd tabloul 
frămintărilor epocii, 
prezentarea urmărește 
procesul transformări
lor stilistice spre o 
pictură tot mai sinteti
că, eludată de amă
nunte nesemnificative. 
Sint evidențiate prfeo- 
cupări legate de sculp
tură, pe care o consi
dera „o continuare 
plastică a picturii", de 
litografie, de desen, 
decor de teatru, ca și 
importanta contribuție 
adusă procedeului co
lajelor.

Alăturate textului, 
imaginile „Dansului", 
„Iilor românești", „Ma
relui interior roșu", 
pentru a nu cita decît 
cîteva lucrări (și a- 
vem, desigur, conștiin
ța că în afara albu
mului au rămas încă 
opere semnificative ale 
artistului), caligrama 
elegantă a desene
lor paginate în in
teriorul textului, re
producerile — în ma
rea lor majoritate alb- 
negru — sau cele color 
(nu totdeauna reușite 
din punct de vedere 
grafic) contribuie la 
conturarea unui profil 
artistic complex.

Marina PREUTU

„FUNDAMENTA

• EDITURA „UNIVERS"

Pentru un european, 
poezia „lumii noi" este 
un fenomen insolit, plin 
de antinomii ireductibile. 
Cu toată certitudinea 
noastră că avem de a face 
cu mari artiști, este greu 
să biruim reticența pe 
care ne-au impus-o expe
riențele poetice de pe bă- 
trînul continent. In pri
mul rînd am fost obișnu- 
iți cu destine poetice asu
mate integral, cu poezia 
trăită pină la capăt. Intre 
poet și opera sa nu se 
poate face în Europa, cu 
cîteva excepții ilustre, 
nici o deosebire și a deve
nit chiar un titlu de glo
rie să te identifici cu 
creația, să arzi in flăcă
rile propriei cutezanțe ar
tistice. Mitul faustic în 
formularea lui modernă
întreprinsă de Thomas
Mann este o coordonată a 
spiritului european. Așa 
ceva nu este de conceput 
In America, după Edgar 
Allan Poe, unde respecta
bilitatea mic-burgheză nu 
poate fi ignorată de că
tre nimeni. Iată, poeții 
sînt luptători electorali și 
avocați cu 
Masters, 
chiar dacă 
miști, cum
Cummings, sau oameni de 
afaceri, conducători de 
firme ca Wallace Stevens.

este posibil, Nu idei des
pre lucruri, ci lucrul în
suși, Despre timpul ideal 
și alegere, Lumea ca me
ditație. Inefabilul care era 
esența poeziei cedează 
parcă tn fața speculației, 
nu se mai produce un 
dialog intre gindire și 
poezie, ele sînt una.

Cartea de poezie, apăru
tă la Editura Univers, 
Lumea ca iheditație, o 
culegere selectivă din 
versurile lui Wallace Ste
vens, deconcertantă cum 
apare ea, nu e mai puțin 
convingătoare cu privire 
la virtuțile unui aseme
nea mod de a gîndi poe
zia. In chip paradoxal, ea 
provoacă impresia că toc
mai în acest fel poetul 
devine mai autentic, re- 
nunțînd la ostentația u- 
nei vieți de actor pe sce
na literară, trăind mai 
puțin din golurile poeziei, 
cit din plinurile vieții. 
Tot așa erau și grecii, să 
spunem, oameni robuști, 
buni cetățeni, ostași vi
teji in războaie (Eschil, 
Sofocle ș.a.m.d.) și mai 
presus de toate poeți. Nu
mele vine de la poiătăs, 
care însemna un om de ac
țiune. Pape spune că era 
„wer Etwas macht", un 
om abil intr-ale vieții, 
care avea și darul de

Noțiunea de valoare, organic le
gată de acțiunile prin care omul 
face aprecieri, ierarhii și formulează 
preferințe — lucruri firești în viața 
sa — este o temă prezentă în isto
ria filozofiei incă de la primii săi 
pași. Ca preocupare de gindire au
tonomă și sistematică, însă, ea este 
un fenomen recent, axiologia — ca 
teorie a valorilor — devenind o 
disciplină filozofică de sine stătă
toare începînd abia cu a doua ju
mătate a secolului XIX.

Desigur, urmărirea constituirii 
unei științe ca axiologia, avînd le
gături așa de strînse cu diferitele 
domenii speciale ale culturii, nu 
poate fi realizată numai prin cer
cetarea gînditorilor care s-au ocupat 
sistematic de problema în discuție, 
ci și a celor care, studiind alte do
menii ale culturii, au formulat opinii 
axiologice în mod implicit. Acesta 
este și motivul pentru care Ion 
Pascadi, autorul recentei lucrări, 
cu titlul de mai sus, apărută în 
Editura științifică, analizează pe 
lingă gînditori români cu preocupări 
speciale de axiologie, cum sînt: Petre 
Andrei, Eugen Lovinescu, Lucian 
Blaga, Tudor Vianu și Mihai Ralea, 
și pe cei care au venit numai in
direct în contact cu acest do
meniu, formulind însă sugestii și 
observații dintre cele mai subtile 
(Mircea Florian, A. D. Xenopol și 
Vasile Pîrvan).

De aceea, un studiu asupra con
tribuțiilor românești in domeniul 
axiologiei — pe nedrept ignorate 
sau subapreciate — răspunde unei 
reale necesități. Faptul capătă noi 
valențe prin constatarea că lucra
rea, deși constituie o investigație is
torică, este realizată „la mo
dul prezent", ea avînd în vedere 
nu numai latura genetică, forma
tivă a gîndirii axiologice, cl încer- 
cînd să sugereze și puncte de vedere 
ale autorului asupra elaborării 
axiologiei marxiste. Cu toate că o 
asemenea axiologie nu este încă 
constituită ca știință, Ion Pascadi 
inițiază cu ajutorul aparatului me
todologic marxist o investigație mai 
largă in istoria preocupărilor axio
logice românești, încercind șl reu
șind în bună măsură o valorificare 
critică, de pe poziții științifice, a 
sugestiilor, observațiilor, formulă
rilor și ideilor cu privire la teoria 
valorilor.

Exegeza amănunțită (fără a fi 
exhaustivă), principial și pertinent 
făcută asupra concepțiilor unor gîn
ditori privind teoria valorilor — 
care ni s-a părut mai realizată în 
cazul lui Tudor Vianu, Mihai Ralea 
și Lucian Blaga — referirile su
mare la concepția generală a aces
tora, acolo unde a fost cazul, cit și 
la problematica axiologică a vremii, 
ne ajută să ne formăm o imagine 
generală asupra preocupărilor și 
dezbaterilor in acest domeniu, pre
cum și asupra contribuției aduse de 
autorii analizați în lucrare. Faptul 
că, alături de studiul întreprins a- 
supra fiecăruia din acești gînditori, 
sint reproduse texte originale din 
operele lor — concludente pentru 
concepția fiecăruia din ei — este 
de natură să ajute cititorul să-și

Volumul „Istoria me
dicinii universale", a- 
părut recent la Editu
ra medicală sub îngri
jirea profesorului V. 
L. Bologa (redactori 
C. I. Bercuș, C. Bră- 
tescu și N. Vătămanu) 
reprezintă înmănun- 
chierea eforturilor u- 
nui colectiv de pes
te 50 de cercetători ai 
Istoriei „meșteșugului 
hipocratic". Este evi
dentă preocuparea au
torilor acestui prim 
tratat românesc de 
istorie a medicinii de 
a pune în Ihmină dez
voltarea artei vinde
cării în cadrul evolu
ției social-economice, 
sub Inrîurirea progre
selor tehnicii și a afir
mării diverselor cu
rente filozofice.

Prima parte a lu
crării este rezervată 
prezentării marilor 
epoci și marilor școli 
din trecutul medicinii 
universale. O inovație 
introdusă de acest tra
tat românesc este in
cluderea unui capitol 
privind lecuirea la ani
male, în care sînt 
semnalate formele de 
„terapeutică' 
instinctivă i 
celelalte i 
prilej de i 
deosebirea 
care există intre ase
menea acțiuni tămă
duitoare rudimentare 
și tratamentele aplica
te conștient și creator 
de către om. ‘ '
extraeuropene 
cordă atenția 
tă : expuneri 
sînt consacrate nu 
numai civilizațiilor

sei muncitoare pe a- 
rena politică a ță
rii. Pentru a fixa lo
cul și poziția țărăni
mii în coordonatele 
esențiale ale României 
din acea vreme, auto
rul a analizat cu com
petență aproape toate 
aspectele social-econo
mice și politice semni
ficative ale epocii — 
de la legea agrară din 
1864 pină la bătălia 
de clasă din martie 
1888, prologul sângero
sului an 1907. Cauzele 
diverselor și multiple
lor forme ale lupțelor 
sociale desfășurate de 
țărănimea satelor noas
tre — între care pro
testele, încălcările de 
pămînturi, luarea cu 
forța a recoltelor, ră
fuielile cu boierii, aren
dașii și chiar cu or
ganele statului bur
ghez, încununate de 
răscoală — sînt cerce
tate cu atenție, în con
cordanță cu realitățile 
specifice satului româ
nesc, subliniindu-se 
marele potențial revo
luționar al acestei cla
se fundamentale a so
cietății.

în carte este sur
prins începutul pro
cesului apropierii miș
cării socialiste și mun
citorești de țărăni
mea proletară — cla
să supusă tuturor ine
chităților sociale, eco
nomice, politice, pau
perizată, dar fermă 
și demnă în revendi
cările sale legitime.

SUNETE FUNDAMENTALE — 
traduceri din lirica univer
sală de Ștefan Aug. Doinaș.

Editura didactică și 
pedagogică a oferit, re
cent, cititorilor săi pri
mele două volume din- 
tr-o interesantă suită 
de studii și cercetări 
științifice referitoare 
la fundamentele peda
gogiei, la bazele ei teo
retice și metodologice, 
înmănuncheate sub ti
tlul „Fundamenta pae- 
dagogiae". Apărute sub 
redacția prof. univ. dr. 
docent D. Todoran și 
conf. univ. dr. G. Văi- 
deanu și coordonarea 
științifică a prof. univ. 
dr. P. Apostol, volu
mele se includ in pre
ocuparea Institutului 
de științe pedagogice 
de a elabora lucrări 
mai ample menite să 
prezinte publicului larg 
interesat contribuția 
cercetătorilor români la 
dezvoltarea științei pe
dagogice, să stimuleze 
și să fructifice efortu
rile lor de definire a 
unei școli pedagogice 
românești.

Culegerea „Funda
menta paedagogiae" 
este concepută ca o 
tribună de discuție ști
ințifică creatoare, des
fășurată pe fundamen
tul ferm al concepției 
marxist-leniniste, pri
lejuiește o confruntare

a produce întîmplărl, 
Dintr-o atare întoarcere la 
principiile lucrurilor s-a 
născut și atitudinea esen
țială a poeților ameri
cani, între care Wallace 
Stevens este un nume im
portant, Etimologiile nu 
6înt un lucru inutil, ele 
arată ceea ce spuneau cu
vintele în lumina lor e- 
sențială. Ia origini. Ele 
sînt fundamente. Ne-o 
spune și Wallace Ste
vens într-o poezie : 
„Toată după-amiaza gra
mofonul / A parparla- 
mentat vremea Indit- 
lor de Vest. / Zebra te 
frunzele și marea / Și el, 
cu toții-mpreună vorbi
ră. // Marea cu perioade 
multe, frunzele / Și el, 
vorbiră cu toți împreună. 
/ Dar tu, tu folosiși cu- 
vîntul, / Ființa ta cinstea 
lui. II (...) Lumea trăiește 
cum trăiești, / Vorbește 
cum vorbești, o creatură 
/ Repetînd cuvintele vita
le. totuși cumpănind / 
Silaba unei silabe" (Cău
tarea sunetului fără miș
care). Echivalența româ
nească a versurilor lui 
Wallace Stevens aparține 
semnăturilor alese ale lui 
Constantin Abăluță și 
Ștefan Stoenescu.

Mateiu Caragiale: „CRAII 
DE CURTEA-VECHE" (Biblio
teca Eminescu).
Eugen Barbu : „JURNAL IN 
CHINA".
Marin Preda : „INTRUSUL".

După ce-și asigură contul 
la bancă, omul poate să 
facă și puțină poezie... în 
Europa, viețile exemplare 
ale unor mari artiști cla
sici evocă momente dra
matice, penurie finan
ciară, imposibilitatea poe
tului de a se încadra în
tr-o lume a inechităților 
sociale, o existență în 
general bazată pe expe
diente. Acestea n-au fost 
împrejurări exterioare 
destinului artistic pentru 
Baudelaire sau Rim
baud, să zicem, ci carnea 
și sîngele creației lor. 
Poezia a rămas în Euro
pa, pînă tîrziu, un mod de 
viață autonom, un limbaj 
care se creează pe sine. 
De aici decurge o a doua 
trăsătură importantă care 
particularizează experien
ța poetică de dincolo 
de ocean. Poetul ameri
can nu știe nimic din 
toate astea. El scrie cum 
crede de cuviință, neavînd 
înaintea sa o tradiție con
stituită.

Iată cîteva titluri de 
Wallace Stevens : Teze 
contrarii (I și II), Haos 
In mișcare și in nemișca
re, Lume fără particula
ritate, Ce vedem e ce gin- 
dim, Două ilustrări că lu
mea este ceea ce faci din 
ea, Prologuri la ceea ce

drl: tuberculoză, nebunie, opoziții 
de ordin material, dezlănțuiri ala 
naturii, război. Lumii satului din 
vremea inechităților sociale li sint 
integrați sufletește șl eroi ca An
drei Stan, Ioniță Șaplai, din schi
țe ca „Varia" și „Irodica".

Dramele rurale din „Arșița", 
„Tata". „LInica" au toate un numi
tor comun — sărăcia endemică șl 
lipsa de pămînt. Matei Șaplai din 
„Tata" își vede distrus de grindină 
In cîteva minute lanul de grîu de pe 
care nădăjduia să „bată precis suta 
de duble la pogon". Nuvela conține 
și un frumos pasaj descriptiv în 
care sînt configurate cromatic silu
etele secerătorilor proiectate pe fun
dalul unei lumini selenare. In „Ar
șița" Ștefan Ghiabaur, săteanul ce-și 
vede copiii și femeia răpuși pe rînd 
de tuberculoză, se stinge și el brusc 
in mijlocul naturii, extincția Iul 
fiind privegheată de „iarba înaltă, 
proaspătă și sănătoasă" care „11 
îngroapă aproape în bogăția ei". 
„Linica", din piesa cu același nume, 
căsătorită contra voinței sale, pen
tru a 1 se ascunde păcatul cu Ioniță 
Șaplai, săvîrșește intr-un final dra
matic ritualul grav al nunții cu un 
mort, atunci cînd iubitul îi este 
rănit grav în război și adus pentru 
a muri acasă. „Umbra" conturează 
ca și nuvela precedentă datele unui 
energic protest Împotriva anihilării 
valorilor umane de către război. 
Fiorul tragic al narațiunilor este 
însă în bună parte contracarat de 
un sentimentalism dulceag care 
pune surdină dramelor, reducîn- 
du-le proporțiile.

Măsura împlinirilor șl nelmplinl- 
rilor scrisului lui Alexandru Geor
gescu o dau însă scrierile „Varia" șl 
„Irodica" ce încadrează simetric 
volumul. Andrei Stan, eroul celei 
dinții, este un inginer cercetător 
„pedepsit" deoarece a atentat la 
propria-1 umanitate și „nu și-a 
lăsat viața să curgă în voia ei". 
Țăran afectat de revelația unei 
proaspete condiții intelectuale, el 
nu se căsătorește cu funcționara 
Maia, preferind-o pe inginera Varia 
(o vulgară Varvara Bîrzotescu, cum 
insinuează cu maliție onomastică 
autorul).

Cea mai izbutită piesă a cărții este, 
indiscutabil, „Irodica", microepo- 
pee burlescă ce relevă dr tațiile de 
umorist fin ale autori'’.ui, chiar 
dacă acesta nu are încă 
umoristică a faptelor in 
configurată.

Cartea lui 
dezvăluie un . 
travaliu îndelungat și emancipare 
de sub influențele străine poate a- 
junge la unele rezultate notabile.

• EDITURA „CARTEA 
ROMÂNEASCĂ"

Monografia „Țără
nimea din România 
intre 1864—1888", a- 

, părută recent in Edi- 
’ tura științifică, repre

zintă o utilă contribu
ție la aprofundarea 
cunoașterii trecutului 
uneia din clasele fun
damentale ale societă
ții românești.

Cercetind fondurile 
arhivelor din țară, pre
sa vremii, diferite alte 
materiale, inclusiv ale 
dezbaterilor parlamen
tare, autorul. Con
stantin Corbu, comple
tează și adincește — 
prin unghiul inedit al 
documentării, dar și 
prin interpretarea fe
nomenelor istorice su
puse analizei — lu
crările istoricilor noș
tri de după Elibe
rare, în exegeza căro
ra a fost cuprinsă pe
rioada menționată (V. 
Maciu, C-tin C. Giu- 
rescu, N. Adăniloaie, 
Dan Berindei, V. Mi- 

?r<jea. Gh. Platon, 
Bălintescu etc.).

- *«te cunoscut faptul 
jg intervalul 1864— 
D ș-a caracterizat 
snl'1 :Procesul de con- 
> ma ire a regimului 

o u r g h ez o-m o ș i e- 
r e s c, dar și prin ac
tivitatea social-politică 
sporită a maselor de la 
orașe și sate, îndeosebi 
lupta neîntreruptă a 
țărănimii — factorul 
progresiv cel mai a- 
vansat al societății 
pînă la afirmarea cla-

litate. Irezistibila a- 
tracție înregistrată 
de-a lungul întregii 
sale creații pentru 
peisajul sălbatic, pri
mitiv al sudului, pen
tru intensa lumină so
lară a acestor regiuni, 
l-a dus la descoperi
rea culorii — a uneî 
culori vii, puternice, 
evocatoare.

Alături de contribu
ția adusă de revista Se
colul XX, la exegeza o- 
perei matissiene, mai 
ales prin accentul pus 
asupra prieteniei care 
l-a legat de pictorul 
român Pallady, albu
mul recent apărut își 
propune nu atit evi
dențierea unui per
sonal punct de vede
re, referitor la crea
ția pictorului francez, 
cit mai curînd evoca
rea, prin intermediul 
cuvîntulul și imaginii, 
a uneia dintre cele 
mai importante per
sonalități plastice ale 
secolului nostru.

Personalitatea lui 
Matisse, considerat 
șeful fauvismului, cel 
care, de fapt, a formu
lat principiile teoretice 
ale mișcării prin in
termediul „Notelor" 
publicate în „La 
Grande Revue", este 
conturată într-un stu
diu introductiv de 
Neagu Rădulescu.

Este desigur „cu 
neputință, într-un stu
diu scurt, să se întoc
mească un tablou de
finitoriu al evoluției 
complicate, al trecerii 
lui Matisse prin eta
pele creației", afirmă 
autorul. Și totuși, Nea
gu Rădulescu, re- 
curgînd la variate sur
se bibliografice, reu
șește să reconsti
tuie, urmărind în
deaproape, etapele 
vieții și creației pic
torului francez. Stu
diul îndîrjit, dezvolta
rea rapidă datorată 
contactului cu arta 
muzeelor, dar mai 
ales cu arta contem
porană lui, vizitele la

o EDITURA 
„EMINESCU"

Un inegal scriitor de factură tra
diționalistă se vădește a fi Alexan
dru Georgescu, semnatarul volumu
lui de nuvele „Pedeapsa". Scrisul 
său îl situează în filiera unor proza
tori ca Delavrancea, Al. Brătescu- 
Voinești, preocupați să surprindă 
fără multe artificii compoziționale 
sau divagații pletorice, fragmente 
de viață, situații conflictuale, „du
reri înăbușite", a căror intensitate 
crește pe măsură ce timpul se scurge 
ireversibil, cu monotonia marilor 
cursuri de apă. Universul investigat 
fiind aproape același ca la autorii 
mai sus amintiți, faptele de viață 
fiind desprinse din lumea satului 
de altădată, iar modalitățile na
rative asemănătoare, întrebarea 
care se naște este pînă unde tre
buie receptată o influență pentru ca 
scriitorul să-și constituie un arpe- 
giu epic original.

Atent la amănuntul evocator și 
la detaliul de viață semnificativ, 
prozatorul luminează dintr-un sin
gur unghi cite o dramă aparent in
signifiantă, fiind înzestrat cu capa
citatea de a-i descoperi virtualită- 
țile, sensurile latente. Mediul pre
dilect pe care-1 explorează este cel 
rural, cele mai multe dintre perso
najele sale fiind țărani săraci, afec
tați de un întreg cortegiu de neferi-

muncli, o trecere în 
revistă a rapoartelor 
stabilite între medici
nă și diversele forme 
de creație artistică. Un 
deosebit interes îl pre
zintă capitolul despre 
„medicina heterodoxă", 
în care se încearcă di
ferențierea elemente
lor empirice pozitive 
de șarlatanismul așa- 
numitelor „erezii" me
dicale, cărora știința 
oficială refuză să le 
recunoască valabilita
tea.

Autorii s-au pre
ocupat sistematic , să 
scoată la iveală contri
buția românească la 
propășirea medicinii 
universale. Un capitol 
este consacrat vestitei 
arte a vindecării la 
traco-daci. Paragrafe 
speciale despre aportul 
științific românesc sînt 
incluse în istoricul fie
cărei discipline medi
cale.

Apariția acestei lu
crări a coincis cu or
ganizarea la București 
și Constanța a celui 
de-al XXII-lea Con
gres internațional de 
Istoria medicinii. In 
acest context, lucrarea 
îngăduie specialiștilor 
de pretutindeni să 
aprecieze nivelul știin
țific atins de istorio
grafia medicală româ
nească și strădania 
acesteia de a studia 
trecutul „doftoricescu
lui meșteșug" în pers
pectiva rodnică a isto
riei civilizației și cul
turii mondiale. *
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Cu privire la vizita 
în Republica Socialistă România 
a delegației P. C. din Martinica

Semnarea programului de schimburi 
culturale si științifice 

între Republica Socialistă România
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Comunist din Mar
tini,ca, formată din tovarășii Georges 
Mauvois, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.M., și Rene 
Bramban, membru al C.C. al P.C.M., 
a făcut o vizită in Republica Socia
listă România în perioada 1—10 sep
tembrie 1970.

Cu acest prilej, delegația P.C. din 
Martinica a vizitat obiective econo
mice, sociale, cultural-istorice și tu
ristice din București, din județele 
Constanța și Brașov, s-a întîlnit cu 
oameni ai muncii și Reprezentanți ai 
organizațiilor locale de partid și de 
stat, fiind întîmpinată pretutindeni 
cu căldură și prietenie.

Delegația P.C. din Martinica a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R. cu tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aldea Militaru, membru al 
C.C, al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirilor, care au de
curs într-o atmosferă cordială, priete
nească, s-a realizat o informare reci
procă în legătură cu activitatea și 
principalele preocupări ale celor 
două partide și s-a procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu unele 
pro'bleme actuale ale situației inter
naționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Reprezentanții celor două partide 
au subliniat deopotrivă că unitatea de 
acțiune a tuturor țărilor socialiste, a 
întregii mișcări comuniste și munci
torești internaționale, a forțelor re
voluționare și democratice de pretu
tindeni, a întregului front antiimpe- 
riakT^ reprezintă un factor important 
în hy i împotriva politicii imperia
liste de dictat și imixtiune în trebu
rile interne ale popoarelor, pentru 
cauza independenței și suveranității

Vizitele delegației
Alianței Populare din Islanda

Delegația Alianței Populare din Is
landa, condusă de tovarășul Svavar 
Gestsson, membru al Comitetului Po
litic al A.P.I., și-a continuat călătoria 
în județele Argeș și Constanța.

Membrii delegației au avut întîl- 
niri și convorbiri la Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R. și la Comitetul

Congresul internațional 
de chimie industrială

Joi, participanții la Congresul in
ternațional de chimie industrială 
și-au axat dezbaterile pe probleme 
de mare interes pentru cercetarea 
științifică și'aplicarea în industrie â 
rezultatelor ei. Un-.-loc .important a 
fost rezervat noilor metode de pre
lucrare a piritelor, coagulării apelor 
reziduale și de suprafață, obținerii 
și itiliz^rii catalizatorilor în procese
le © '■ rice.

Pe aceste teme, în cursul zilei au 
ayut loc trei mese rotunde, la care 
au participat, alături de oameni de

SIMP0ZI8N DE GEOSRAHE FIZICĂ A CARPAJILOR
La București au început joi lucră

rile Simpozionului de geografie fizică 
a Carpaților, organizat de Institutul 
de geografie al Academiei Republicii 
Socialiste România.

La lucrări iau parte academicieni, 
cadre didactice din învățămînt su
perior, cercetători în domeniile geo
grafiei, geofizicii și biologiei din țara 
noastră, precum și numeroși specia
liști din Anglia, Bulgaria, Elveția, 
Franța, Olanda, Polonia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
de deschidere,- prof. dr. docent V. 
Mihăilescu, președintele comitetului

(Urmare din pag. I) 

cut, în termenii articolului VI al tra
tatului statele-părți și-au asumat 
angajamentul juridic de a desfășura 
cu bună credință negocieri pentru 
realizarea unor măsuri eficace de în
cetare a cursei înarmărilor la o dată 
apropiată și de dezarmare nucleară, 
precum și în vederea Încheierii unui 
tratat de dezarmare generală și totală. 
In timpul negocierilor din acest răs
timp, țările nenucleare și-au exprimat 
cu energie punctul lor de vedere în le
gătură cu aplicarea acestor dispoziții, 
reafirmînd,'totodată, necesitatea solu
ționării adecvate a problemei garan
țiilor de securitate pentru statele ne- 
posesoare de arme nucleare.

Ar fi fost, desigur, de do
rit, ca lucrările Comitetului să
se desfășoare in conformitate cu
cerințele rezoluțiilor O.N.U. și cu
ordinea de zi adoptată la 15 au
gust 1968, care include, pe baza con
sensului statelor membre, patru mari 
grupe de probleme : măsuri din do
meniul dezarmării nucleare, decla
rate și recunoscute ca prioritare, 
măsuri din domeniul nenuclear, mă
suri colaterale, dezarmarea generală 
și totală. Din păcate, nici în acest 
an nu s-a ajuns la examinarea a- 
profundată a unor acorduri de de
zarmare nucleară, precum și a pro
blemei dezarmării generale, care, 
practic, din anul 1965, nu a mai fost 
discutată în termeni concreți în co
mitet. Ca urmare, dezbaterile s-au 
axat pe eîteva probleme colaterale.

Comitetul a elaborat și înaintat 
Adunării Generale a O.N.U. spre 
examinare un proiect de tratat cu 
privire la interzicerea amplasării de 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere în masă pe teritoriile sub
marine și suboceanice și in subsolul 
acestora. Acest proiect de acord se 
înscrie în sfera măsurilor cu carac
ter preventiv, fiind destinat să pre- 
întîmpine contaminarea militară a 
vastelor spații submarine și sub
oceanice, să asigure condițiile nece
sare explorării și exploatării resur
selor acestui mediu în scopuri paș
nice, în vederea satisfacerii nevoilor 
de progres ale omenirii.

Discuțiile vizînd încheierea unui 
acord de prohibire a armelor chimice 
și bacteriologice (biologice) s-au des
fășurat pe marginea proiectului de 
convenție prezentat în anul 1969 la 
O.N.U-. de nouă țări socialiste, între 
care și România, care preconizează 

naționale, pentru progres- social, de
mocrație, pace, socialism.

Cele două partide au evidențiat 
hotărârea lor de a dezvolta relațiile 
de prietenie și colaborare cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
pe baza marxiam-leninismului și in
ternaționalismului proletar, a princi
piilor independenței și - egalității în 
drepturi, în vederea depășirii actua
lelor dificultăți din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională, 
a întăririi unității și solidarității co
muniștilor de pretutindeni.

P.C. Român și P.C. din Martinica 
și-au reafirmat solidaritatea deplină 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperialis
te, pentru libertatea și independența 
patriei sale ; ele se pronunță pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din Viet
nam și celelalte țări ale Indochinei, 
pentru respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
khmer de a hotărî liber asupra pro
priilor d-astine.

Părțile au exprimat satisfacția lor 
pentru raporturile de stimă, respect 
reciproc și solidaritate internaționa- 
listă existente între P.C.R. și P.C.M.. 
și au evidențiat dorința comună de 
a le extfnde, în viitor, in interesul 
întăririi prieteniei și colaborării din
tre cele două partide, ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

*

Joi după-,amiază, delegația Parti
dului Comunist din Martinica a pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constantin Va
siliu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

municipal Constanța al P.C.R. și au 
vizitat Combinatul petrochimic Pi
tești, Hidrocentrala de pe Argeș, pre
cum și stațiunile de pe litoral, Com
binatul textil și Combinatul pentru 
exploatarea și industrializarea lem
nului din Constanța

(Agerpres)

știință și cercetători, un mare număr 
de specialiști din. unități de produc
ție. Discuțiile au prilejuit un’iutii 
schimb de opinii între participanți, 

' reliefind, totodată,' principalele direc-
- ții de orientare- a-cencetării -științifice'. 

și activității aplicative din aceste . 
domenii în diferite țări.

Programul zilei a mai cuprins nu
meroase conferințe pe secții și comu
nicări științifice expuse de specia
liști din diferite unități de cercetare 
din țară și de peste hotare.

Lucrările congresului continuă.

de organizare, după ce a salutat pe 
participanții la lucrări, a relevat sem
nificația și importanța acestei re
uniuni care prilejuiește un util 
schimb de opinii între oamenii de ști
ință. Asistența a fost salutată apoi 
de acad. Șerban Țițeica, vicepreșe
dinte al Academiei, și acad. Sabba 
Ștefăneseu, președintele Secției de 
științe geologice, geofizice și geogra
fice a Academiei.

In continuare au fost prezentate 
comunicări înscrise în programul 
primei zile.

(Agerpres)

interzicerea cercetării, producerii și 
stocării de arme chimice și bacte
riologice (biologice) și a unui proiect 
de acord vizînd interzicerea agen- 
ților chimici de luptă, propus de 
Marea Britanic. Se constată că ma
joritatea membrilor Comitetului sus
țin necesitatea unor măsuri de inter
zicere atît a armelor chimice, cit și 
a celor biologice — acesta fiind și 
obiectivul propus în convenția țâri
lor socialiste. Pe de altă parte, unele 
state occidentale se declară pentru' 
prohibirea doar a armelor biologice. 
Controversa pe tema tipurilor de a- 
genți ce urmează să fie interziși,

Pentru oprirea cursei înarmărilor

precum și unele dificultăți legate da 
instituirea unui sistem de control 
adecvat au împiedicat finalizarea în 
această etapă a unui acord.

Interzicerea experiențelor nucleare 
subterane a fost singura măsură din 
domeniul nuclear examinată mai a- 
ffrofundat în comitet, majoritatea sta
telor membre declarîndu-se pentru 
urgentarea încheierii unui tratat in 
acest domeniu. Discuțiile au relevat 
că dificultățile de ordin tehnic — in
vocate pentru a justifica tergiversa
rea unui acord — nu sînt întemeiate. 
Interzicerea experiențelor nucleare 

“subterane poate fi realizată — dacă 
se dorește aceasta — deoarece, după 
cum au subliniat multe delegații, pre
cum și experți de notorietate mon
dială, mijloacele de care dispune 
seismologia modernă permit institui
rea unui sistem de control adecvat.

Referitor la chestiunea dezarmării 
generale, trebuie arătat că, deși tra
tativele din acest an nu au marcat 
un progres notabil în raport cu alți 
ani, se constată o sporire a preocu
părilor membrilor Comitetului pen
tru găsirea unor modalități de re
luare a examinării acestei probleme 
cardinale, care constituie obiectivul 
fundamental, final al tratativelor dc 
dezarmare, mandatul principal al 
Comitetului pentru dezarmare.

In cursul dezbaterilor, un mare

și R. D. Vietnam pe
La 10 septembrie a fost semnat la 

Ministerul Afacerilor Externe Pro
gramul de schimburi culturale și ști
ințifice între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam pe perioada 1970—1971.

Programul prevede schimburi de 
expoziții și materiale documentare 
din diverse domenii ale științei și 
culturii, vizite reciproce de specia
liști și oameni de cultură, cooperarea 
în domeniul sănătății, acordarea de 
burse de studii Și specializare, tra
ducerea și editarea de opere literare, 
cooperarea între uniunile de creație 
etc.

întoarcerea delegației militare 

române de la Berlin
Joi după-amiază s-a înapoiat in 

Capitală delegația militară română, 
condusă de generalul-cotonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, care, 
între 3 și 10 septembrie, a făcut o 
vizită oficială în Republica Democra
tă Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, adjuncți ai ministrului, 
generali și ofițeri superiori.

Vksta președintelui Vecei Executive
a R. S.

Continuindu-și călătoria in țara 
noastră, Milenco Boianici, președin
tele Vece; Executive ,a R.S. Serbia, 
împreună cu soția, a vizitat miercuri 
și joi platforma industrială de la 
Brazi, Uzina de autocamioane-Bra- 
șov, unele cartiere ale municipiului 

Solidari cu lupta dreaptă 
a poporului coreean

MITINGUL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ
j-Sub egida Comitetului; Central al 
Uniunii Tineretului' Comunist și Co
mitetului Executiv al U.A.S.R., la 
Casa de cultură a studenților din Ca
pitală a avut loc joi după-amiază un 
miting de solidaritate a tineretului 
și studenților bucureșteni cu lupta 
poporului și tineretului coreean.

Cu acest prilej, Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., in numele 
Comitetului Central al U.T.C., al în
tregului tineret român, a transmis 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor Socialist/întregului 
tineret coreean, felicitări și urări de 
noi succese în realizarea aspirațiilo: 
legitime ale poporului coreean, d? 
unificare pașnică a patriei sale. Suc
cesele obținute de clasa muncitoare 
coreeană in opera de construire a so
cialismului — a spus el — victoriile 
repurtate de poporul coreean pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
„sînt un motiv de sinceră bucurie 
pentru poporul și tineretul din Ro
mânia. Exprimăm solidaritatea de
plină a tineretului român cu lupta 
și eforturile tineretului coreean, ale 
întregului popor, pentru realizarea 
aspirațiilor fierbinți de a trăi într-o 
patrie unită, liberă și democratică".

număr de state au relevat însemnă
tatea Programului Deceniului dezar
mării ca un plan de acțiuni și mă
suri menit să contribuie la intensifi
carea negocierilor de dezarmare ș> 
la așezarea lor pe făgașul unor În
făptuiri concrete. Cu toate că au 
fost prezentate numeroase propuneri 
concrete privind principiile, struc
tura și oonținutul programului, nu 
s-a reușit ca acest document să fie 
elaborat în sesiunea Comitetului. 
Problema programului dezarmării — 
acțiune majoră în domeniul dezar
mării —. rămîne așadar deschisă.

Multe din. țările membre ale Co

mitetului s-au declarat pentru exa
minarea cu maximă prioritate a 
măsurilor din domeniul dezarmării 
nucleare, cum sînt interzicerea folo
sirii armelor nucleare, limitarea Ș> 
încetarea producției de materiale fi
sionabile in scopuri militare, redu
cerea armamentelor nucleare Și dis
trugerea stocurilor existente', limita
rea și eliminarea mijloacelor de 
transportare Ia țintă a armelor nu
cleare, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale lumii. 
După cum este bine cunoscut, aces
tea sint măsuri de importanță pri
mordială în 'înfăptuirea dezarmării, 
de care depinde într-o măsură deci
sivă preîntâmpinarea unui război 
termonuclear.

In dezbateri a fost de asemenea 
subliniată importanța unor măsuri 
colaterale ca reducerea armamente
lor convenționale, 'dezarmarea regio
nală, prohibirea unor tipuri ,de arme 
aflâte în curs de prospectare. Aceste 
chestiuni nu au făcut însă obiectul 
unor negocieri de fond. Ele rămîn 
în continuare pe agenda negocieri
lor, așteptîndu-și soluții conforme 
cu interesele de pace și securitate ale 
popoarelor.

Așa cum a afirmat în repetate rîn- 
duri conducerea noastră de partid și de 
stat, România se declară cu fermitate 
și consecvență pentru realizarea de

perioada 1970-1971
Programul a fost semnat de Vasile 

Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România,, și de Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate Viet
nam la București.

La semnare au fost de față Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului. membrii oelor două 
delegații, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
și Ministerul Invățămîntului.

(Agerpres)

Au fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, și membri ai am
basadei.

*
La plecare, pe aeroportul Berlin— 

Schonefeld, delegația a fost condusă 
de ministrul apărării naționale al 
R.D. Germane, general de armată 
Heinz Hoffmann, precum și de alte 
persoane oficiale. A fost de față am
basadorul României în R. D. Germa
nă, Nicolae Ghenea.

Serbia
Brașov, Institutul de cercetări pentru 
viticultură și vinificație — Valea 
Călugărească și serele de la Tătărani. 
în cursul vizitei, oaspetele a fost 
însoțit de vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Iosif Banc.

(Agerpres)

A luai ,apo.i cuvîntul Li Von Son, 
secretar al ambasadei R.P.D. Coreene 
la București. După ce a adresat 
mulțumiri tineretului român pentru 
solidaritatea exprimată, vorbitorul a 
infățișat aspecte ale luptei poporului 
coreean pentru realizarea unificării 
patriei, de către poporul Însuși, în 
mod independent, fără nici un ames
tec din afară și pe principii demo
cratice, după ce vor fi, retrase toate 
trupele străine din Coreea de sud. 
Vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că relațiile de prietenie, colaborare 
și solidaritate frățească dintre tine
retul român și coreean se vor dez
volta continuu în lupta comună pen
tru triumful cauzei socialismului, îm
potriva imperialismului.

Participanții la miting au adoptat, 
în încheiere, o moțiune prin care 
transmit tineretului și studenților 
coreeni un salut'') de solidaritate fră
țească.

A fost prezentat apoi filmul artis
tic „Sub soarele strălucitor", realizat 
de studiourile cinematografice din 
R.P.D. Coreeană.

(Agerpres)

zarmării, acordă o importanță deose
bită tratativelor de dezarmare, depu- 
nind toate eforturile pentru așezarea 
lor pe făgașul unor înfăptuiri concrete. 
Această atitudine decurge nemijlocit 
din obiectivele și principiile politicii 
externe a Partidului Comunist Ro
mân, a statului nostru socialist — 
politică orientată neabătut in direc
ția întăririi păcii și securității in lu
me. a dezvoltării cooperării pașnice 
dintre națiuni, a excluderii forței și 
amenințărilor cu forța din viața in
ternațională și a oricăror ingerințe 
din afară in treburile interne ale po
poarelor, pentru instaurarea la baza 

raporturilor interstatale a normelor 
dreptului și legalității.

îndeplinind mandatul guvernului, 
delegata româna a participat in acest 
an, ca și în anii precedenți, în mod 
activ la negocieri, aducindu-și con
tribuția la dezbaterile și căutările de 
soluții în principalele probleme de 
pe ordinea de zi a Comitetului pentru 
dezarmare. Ea a afirmat ou tărie po
ziția României față de problemele 
dezarmării, opțiunea fermă pentru 
întreprinderea neintirziată a unor 
măsuri eficace de încetare a compe
tiției înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării. In acest sens, România s-a 
pronunțat pentru negocierea cu prio
ritate și într-un spirit de maximă 
urgență a unor acorduri în dome
niul dezarmării nucleare, pentru re
luarea neintirziată a dezbaterilor a- 
supra unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală.

în dorința de a-și aduce în conti
nuare contribuția proprie la efortu
rile pentru progresul tratativelor de 
dezarmare, guvernul român a făcut, 
la 5 martie a.c., în cadrul Comitetului 
pentru dezarmare, cunoscutele pro
puneri pentru înfăptuirea de pași 
concreți pe calea dezarmării, propu
neri care s-au bucurat de un larg și 
pozitiv ecou pe plan internațional. 
Este știut, de asemenea, că în luna 
iulie a.c., guvernul țării noastre a ce

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior, Cor

nel Burtică, a plecat joi dimineața în 
Algeria pentru a participa la deschi
derea Tîrgului internațional de la 
Alger. La acest tîrg, la care țara 
noastră participă pentru a cincea 
oara, industria românească este re
prezentată îndeosebi de produse ale 
întreprinderilor noastre constructoare 
de mașini și utilaje.

★
La invitația Consiliului General al 

A.R.L.U.S., joi la amiază, a sosit în 
Capitală o delegație de membri fon
datori ai Asociației de prietenie so- 
vieto-române, condusă de H. Rahrna- 
tulaev, vicepreședinte al Asociației 
tadjice de prietenie și legături cultu
rale cu străinătatea. La Sosire, pe ae
roportul Otopeni, oaspeții au fost 
intimpinați de Octav Livezeanu, 
membru în Biroul Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S., vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., de activiști ai A.R.L.U.S. 
Erau, de asemenea, prezenți I.S. Ilin, 
mipistru consilier al ambasadei Uniu
nii’ Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

In aceeași zi, oaspeții au făcut o 
vizită la Consiliul General al 
A.R.L.U.S., unde au foșjt primiți de 
Mihail Roșianu, președintele consi
liului.

★
In cursul zilei de joi, Orhan Oguz, 

ministrul educației naționale din Tur
cia, care se află în țara noastră la 
invitația Ministerului învățămîntului, 
a vizitat Institutul politehnic din 
București, unde a avut o întrevedere 
cu ,prof. ing. Constantin Bălă, pro
rector, și cu membrii Senatului. Cu 
acest prilej, oaspetele s-a interesat 
de conținutul și organizarea învăță
mîntului superior de specialitate, de 
cercetarea științifică desfășurată de 
corpul profesoral și de viitorii ingi
neri. In continuare, a fost vizitat 
grupul de cămine și cantine al „Oră
șelului studenților" din cartierul Gro
zăvești și Institutul agronomic „Ni
colae Bălcescu"

După-amiază, ministrul educației 
naționale din Turcia a plecat într-o 
călătorie pe Valea Prahovei, șpre 
Brașov.

W
Cu prilejul vizitei In țara noastră 

a delegației Camerei de Comerț din 
Slough — Anglia — ambasadorul 
Marii Britanii la București, Denis 
Seward Laskey, a oferit joi după- 
amiază o recepție în saloanele am
basadei.

★
Cu prilejul celei de-a 26-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
din Bulgaria, comitetele județene de 
cultură și artă din Bacău și Piatra 
Neamț au organizat la cinematografe
le „Muncitorul" și „Pietricea", in des
chiderea Zilelor filmului din R.P. 
Bulgaria, un spectacol de gală cu 
filmul „Clipa de libertate", producție 
a studiourilor bulgare. La întilnirea 
cu publicul au participat și regizorii 
bulgari Ivanka Grabceva și Petr 
Kaișev. Zilele filmului bulgar vor 
continua vineri și sîmbătă, cînd vor 
fi vizionate producțiile „O părere 
deosebită" și „Ocolul".

★
în cadrul Festivalului de poezie de 

la Knokke-Le-Zoute, poetului Radu 
Bourean.u, redactor-șef al revistei 
„Viața Românească", î s-a abordat 
Premiul internațional al revistei an- 
glo-franceze „Adam", care apare la 
Londra. Premiul a fost acordat de 
un. juriu.internațional. <■„

(Agerpres)

V

L

t
18,00 Deschiderea emisiunii. Tu

rism — vacanță '70. 18,20 Căminul. 
19,00 Agenda Concursului și Festi
valului Internațional „George 
Enescu“. 19,20 1 001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Reflector. 
20,15 Tineri soliști de muzică 
populară. 20,45 Dialog cu știința. 
Intîlnire cu participanți la cei 
de-al XVI-lea Congres Internațio
nal Ampdre. 22,00 Concursul și 
Festivalul Internațional ,,George 
Enescu“. Concertul în mi minor 
pentru vioară și orchestră de Fe
lix Mendelsohn Bartholdy. Inter
pretează orchestra filarmonică 
din Cluj. Dirijor Emil Simon. So
list Wolfgang Schneiderhan. 22,37 
Telejurnalul de noapte. 22,45 Mu
zică ușoară. 23,00 închiderea emi
siunii.

1
*
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rut înscrierea pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U. a punc
tului intitulat „Consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmărilor 
și efectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în lume".

Țara noastră s-a pronunțat pentru 
negocierea, in paralel cu problemele 
dezarmării nucleare și ale dezarmă
rii generale, a unor măsuri colate
rale sau parțiale, menite să conducă 
la rezultate tangibile in domeniul 
dezarmării. Susținînd încheierea unui 
tratat de prohibire a amplasării ar
melor de nimicire în masă pe terito
riile submarine, România s-a decla
rat pentru includerea in proiectul 
elaborat- în Comitet a unor prevederi 
care să precizeze scopul final al tra
tativelor — demilitarizarea completă 
— și angajamentul părților de a con
tinua cu bună credință eforturile in 
această direcție.

In cadrul dezbaterilor Comitetului, 
țara noastră, căreia îi aparține iniția
tiva proclamării Deceniului dezar
mării, s-a pronunțat pentru elabora
rea unui program concret de acțiune 
pentru acest depeniu, făcînd propu
neri practice, detaliate în această pri
vință. Alături de alte state-membre 
în comitet, țara noastră a relevat ne
cesitatea caracterului universal al e- 
forturilor pentru realizarea dezarmă
rii, declarîndu-se, în conformitate cu 
poziția sa de principiu, pentru crea
rea condițiilor necesare în vederea 
participării la negocierile de dezar
mare a R.P. Chineze, fără a cărei 
participare nu sînt de conceput pro
grese majore în soluționarea acestor 
probleme, ca și, în general, a tuturor 
marilor probleme ale vieții interna
ționale.

Se poate aprecia că participarea la 
negocierile de dezarmare din acest an 
a relevat încă o dată hotărîrea și mo
dul activ în care țara noastră înțe
lege să-și aducă contribuția Ia solu
ționarea problemelor complexe și im
portante ale dezarmării.

★
Comitetul de dezarmare și-a în

cheiat o nouă etapă a activității sale. 
Concluzia generală care se desprinde 
in urma acestei activități este aceea 
că trebuie continuate și intensificate 
eforturile din partea tuturor statelor 
pentru încheierea unor acorduri de 
dezarmare efectivă, pe care le dorește 
întreaga umanitate și pentru care 
forțele mondiale ale păcii și progre
sului, popoarele lumii militează cu 
tot mai multă energie.

încheierea protocolului 
privind rezultatele coordonării planurilor 
de dezvoltare a economiilor naționale

5

ale României si Uniunii Sovietice
MOSCOVA 10 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : în zi
lele de 9 și 10 septembrie ax. au avut 
loc la Moscova convorbiri între pre
ședinții organelor centrale de planifi
care ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, cu privire la dezvoltarea 
oolaborării economice, cooperării în 
producție și schimburilor de măr
furi dintre cele două țări, pe perioada 
1971—1975.

Cu acest prilej, a fost încheiat pro
tocolul privind rezultatele coordonă
rii planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale României și U- 
niunii Sovietice pe următoarea pe
rioadă de cinci ani.

Protocolul prevede creșterea volu
mului livrărilor reciproce de măr
furi în perioada 1971—1975 cu 37 la 
sută, față de prevederile acordului 
comercial pe perioada 1966—1970, spo
ruri însemnate fiind prevăzute atît 
la livrările unor materii prime, ma
teriale și bunuri de larg consum, cit 
mai ales în domeniul construcțiilor 
de mașini.

Părțile au convenit asupra dezvol
tării livrărilor unor mărfuri impor
tante ca : produse sodice, diferite 
tipuri de mase plastice, mobilă, con
fecții, încălțăminte ș.a. din România 
și cocs metalurgic, pirită, feroaliaje, 
unele metale neferoase etc din 
U.R.S.S. De asemenea, au fost sta
bilite volume însemnate de cărbune 
cocsificabil, minereuri de fier, fon
tă, laminate de oțel, apatită, celu
loză, hîrtii și cartoane, bumbac ș.a. 
din U.R.S.S., precum și produse pe
troliere, țevi de oțel, produse chi
mice, produse ale industriei lemnu
lui. legume, fructe, vin, țesături, tri
cotaje și alte bunuri de consum din 
Republica Socialistă România.

In domeniul construcțiilor de ma
șini se prevede sporirea- schimburi
lor reciproce în următorul cincinal 
cu circa 50 lâ sută comparativ cu li
vrările din perioada 1966-1970, livră
rile din România constînd îndeosebi 
în utilaje pentru industria chimică și 
petrolieră, nave, mașini agricole, re

Uzinele din inima
Rodopilor
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Masivul muntos ș! 
oină nu; demult.- greu 
accesibil al Rodopilor, 
cu pădurile lui secu
lare și furia neîmblîn- 
zită a rîurilor, a fost 
de-a lungul vremurilor 
o sursă nesecată de di
ferite legende pentru 
oamenii din partea lo
cului. Pe aceleași locuri 
se scrie azi o nouă pa
gină de istorie — a că
rei temă este puterea 
omului asupra naturii, 
posibilitatea lui de a 
folosi avuții ce pină 
mai ieri îi erau inac
cesibile.

In anii socialismului, 
cu ajutorul mașinilor 
și utilajelor a fost des
făcut pîntecul munte
lui, iar bogățiile din 
interiorul său au fost 
date la iveală. S-au 
construit zeci de mine, 
s-au ridicat baraje și 
centrale electrice, pp- 
teci înguste au fost 
transformate in șo
sele largi, asfaltate, 
Orașul Kardjali, re
ședință de județ, se 
relevă prin noile e- 
di f.icii publice, prin nu
meroasele blocuri de 
pe bulevardul „Gheor- 
ghi Dimitrov" și de pe 
alte artere ale orașu
lui, prin așezămintele 
.-ale social-culturale. 
Dar mîndria localni
cilor o constituie u- 
zina pentru zinc și 
plumb construită aici, 
între perioada septem
brie 1955, cînd aci a 
fost produs primul bloc 
de zinc, și anii de a- 
cum. colectivul acestei 
unități de bază a me
talurgiei neferoase din 
Bulgaria a obținut rea
lizări de seamă. în 
prezent, uzina produce 
anual peste 28 000 tone 
plumb, 23 000 tone zinc, 
47 000 tone acid sulfu
ric, însemnate cantități 
de cadmiu, argint și 
alte metale rare. Nu 
demult, la aceeași în
treprindere, a intrat în 
funcțiune noua secție 
pentru producția de bi- 
sulfit de sodiu. La obți
nerea acestui produs se 
folosesc gazele sărace 
in bioxid xle sulf, care 
înainte nu se valorifi
cau. In prezent se ela
borează proiecte teh
nologice pentru obține
rea de plumb cu un 
înalt grad de puritate.

în scopul valorifi

cării superioare a ‘ză- 
•^eămintelop-! de ■■ mine
reuri din munții Ro- 
dopi și Balcani, în 
R.P. Bulgaria au fost 
înălțate un șir de în
treprinderi ale meta- 

, lurgi'ei neferoase, prin
tre care combinatul de 
cupru „Gh. Damianov" 
din orașul Pirdop, 
combinatul pentru me
tale neferoase „Dimi- 
tăr Blagoev" de lîngă 
Plovdiv și altele. Para
lel cu descoperirea de 
noi zăcăminte din mi-

CORESPONDENȚA 
DIN 

R. P. BULGARIA

nereu s-a amplificat 
construcția de mine și 
fabrici de ameliorare.” 
Au apărut centre pu
ternice ale industriei 
extractive, printre care 
combinatul ..Medet", 
întreprinderile din Ru- 
dozem, Madan, Burgas, 
Panaghiuriște. Elisei- 
na, Celopeci ș.a. Dacă 
în 1939 s-au extras și 
prelucrat 2 800 tone 
de minereu, în prezent 
cifra respectivă se ri
dică la peste 9 mili
oane tone. Cea mai 
mare parte din meta
lele neferoase se pre
lucrează în produse fi
nite. semifabricate și 
aliaje.

în cartierul Iskar de 
la marginea Sofiei se 
află în plină recon
strucție și modernizare 
Combinatul pentru 
prelucrarea cuprului
„Dimităr Ganev". Me
nirea lui este de a sa- . 
tisface nevoile indus
triei constructoare de 
mașini cu diferite pro
duse și semifabricate 
din metale neferoase și 
aliaje obținute la un 
nivel tehnic înalt. După 
cum ne-am putut cdn- 
vinge la fața locului, 
firele de cupru, cu a- 
jptorul unei instalații 
speciale, se trag direct 
din metalul lichid, în- 
locuindu-se astfel me
toda clasică, care con
stă în trecerea metalu
lui printr-o serie de o- 
perații și mașini de 
trefilare pentru a se

Campionatele europene de talere
Toți campionii europeni, toți me- 

daliații la talere aruncate din șanț 
sînt, de ieri, cunoscuți. Această pro
bă deosebit de spectaculoasă a re
ținut timp de trei zile atenția publi
cului prin permanentele răsturnări 
de situații în clasamentele respective, 
prin schimbarea liderilor nu numai 
de la o zi la alta, ci chiar de la o 
manșă la alta.

Astfel, la talere aruncate din șanț 
(trap), la seniori, medalia de aur a 
revenit sovieticului A. Alipov, care a 
totalizat 195 t El l-a învins într-un 

morci auto și pentru tractoare, ca
zane de abur, transformatoare de 
forță, motoare electrice și alte pro
duse ale industriei electrotehnice, 
vagoane de cale ferată etc, iar livră
rile din U.R.S.S. în principal — din 
utilaje metalurgice, energetice, chi
mice, nave și echipamente navale, 
mașini pentru prelucrarea metalului, 
autocamioane grele, instalații și uti
laje pentru industria alimentară și 
ușoară, avioane și altele.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de tovarășul Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, iar din partea sovie
tică de tovarășul N. K. Baibakov, vi
cepreședinte al Consiliului de miniș
tri, președintele Comitetului d* 
stat al planificării.

La semnare au fost de față tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, și 
M. A. V. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președinții celor două părți în comi
sia guvernamentală mixtă româno- 
sovietică de colaborare economică și 
tehnico-științifică, precum și membri 
și experții celor două delegații.

De asemenea, a fost prezent Ion 
Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Moscova, 
și membri ai ambasadei. ;

★
In aceeași zi, tovarășul N. K. Bai

bakov a oferit o recepție în cinstea 
tovarășului Maxim Berghianu.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

★
La 10 septembrie a fost semnat la 

Moscova un acord privind livrarea 
din Uniunea Sovietică în România a 
unor instalații pentru industria chi
mică.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Alexandru Boabă, mi
nistrul industriei chimice, iar din 
partea sovietică de I. V. Arhipov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru relațiile economice 
externe.

putea obține sîrma res- 
<ț»e«*iva

Ca urmare a efortu
rilor desfășurate de oa/ 
menii muncii care lu
crează în acest sector, 
metalurgia neferoasă 
va deveni a doua mare 
ramură a industriei 
grele bulgare, după cea 
siderurgică. Producția 
realizată în acest do
meniu satisface ne
cesitățile interne, con
centratele bulgare de 
minereu neferos și 
metale neferoase fi- 
gurînd totodată prin
tre cele mal im
portante articole pe 
listele bulgare de ex
port. Se așteaptă ca 1« 
sfîrșitul anului în curs, 
producția globală de 
plumb să atingă 100 000 
tone, cea de zinc — 
68 000 tone, iar cea de 
cupru electrolitic — 
45 000 tone.

Despre dezvoltarea 
în perspectivă a meta
lurgiei neferoase bul
gare, ne-a vorbit ing. 
Serafim Ilcev. director 
general al trustului e- 
conomic de stat „Me
talurgie neferoasă șl 
mine".

— Metalurgia nefe
roasă '— a spus el — 
va deveni o bază so
lidă în vederea dezvol
tării pe mai departe a 
industriei bulgare con
structoare de mașini, 
în afară de problema 
valorificării cit mai 
ample a metalelor din 
minereurile extrase, a- 
cordăm o mare atenție 
sporirii gradului de fo
losire a mecanizării și 
automatizării în proce
sele de extracție și 
prelucrare. Pină în 
1975, la unele mari în
treprinderi ale acestei 
ramuri vom instala 
dispozitive de calcul e- 
lectronic. Se prevede 
că la sfîrșitul viitoru
lui cincinal, producția 
metalurgiei neferoase 
va fi mai mare decit 
în 1970 cu 23 ia sută.

Ing. Ilcev ne-a rele
vat utilitatea colaboră
rii bulgaro-române în 
domeniul metalurgiei 
neferoase și și-a expri
mat dorința de a se 
extinde contactele din
tre specialiștii celor 
două țări în această 
importantă ramură in
dustrială.

Gh. IEVA

meci de baraj pe francezul M. Carre- 
ga, care a totalizat, de asemenea. 195 
t. în baraj, Aligov a obținut 25 t, cu 
unul mai mult decît adversarul său. 
Proba feminină a revenit sportivei 
vest-germane Grafin von Soden cu 
139 t., urmată de Iulia Sidorova 
(U.R.S.S.) — 136 t. și Valentina Ghe- 
rasina (U.R.S.S.) cu 134 t. Vezeanu 
(România) s-a clasat pe locul 6 cu 
124 t. Primul loc la juniori a fost 
ocupat de Buhse (R. F. a Germa
niei) cu 142 t



LUSAKA
geneva Lucrările După recentele deturnări de avioane PLENARA C. C

încheierea Conferinței 
la nivel înalt 

a statelor nealiniate
pentru comerț 
și dezvoltare

Reuniunea extraordinară
a Consiliului de Securitate

AL P. C CHINEZ

LUSAKA 10. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
In mare sală „Mulungushi Hali" din 
Lusaka s-au încheiat joi lucrările ce
lei de-a treia conferințe la nivel înalt 
a statelor nealiniate la care au par
ticipat reprezentanți a peste 60 de 
țări din Asia, Africa, Europa și Ame
rica Latină, iar în calitate de obser
vator, un reprezentant al guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. In ultima zi 
a dezbaterilor au continuat expuneri
le asupra problemelor înscrise pe or
dinea de zi și au fost adoptate docu
mentele finale.

In discursul său, președintele Re
publicii Populare Congo (Brazza
ville), Marten N’Gouabi, a condam
nat imperialismul și acțiunile agre
sive ale S.U.A. în Vietnam și a sub
liniat că eforturile țărilor nealiniate 
de condamnare a acestei politici 
poate duce la rezultate pozitive.

La rîndul său, ministrul de ex
terne al Cubei, Raoul Roa, s-a refe
rit la unele aspecte ale luptei po
porului cubanez împotriva imperia
lismului, precum și la probleme spe
cifice ale țărilor din America La
tină. El s-a pronunțat pentru întări
rea unității de acțiune și a solidari
tății țărilor nealiniate, în fața cărora 
stau numeroase probleme complexe 
și dificile.

Primită de asistență cu vii și înde
lungi aplauze, a luat cuvîntul repre
zentanta Guvernului Revoluționar

Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thy Binh, care 
a arătat că imperialismul și colonia
lismul constituie principala cauză a 
încordării în lume. Vorbind pe larg 
despre agresiunea S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez și despre lupta 
eroică a acestuia pentru libertate, 
independență și pace, vorbitoarea a 
subliniat succesele luptei antiimpe- 
rialiste și anticolonialiste, eșecul 
planurilor forțelor imperialiste și co
lonialiste atît pe continentul asiatic, 
cît și in Africa și America Latină.

Șefii de delegații au luat parte joi 
după-amiază la o ședință închisă, în 
cadrul căreia au fost adoptate docu
mentele finale ale conferinței.

Discursul de închidere a lucrărilor 
conferinței a fost rostit de președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda. El a 
apreciat că „dezbaterile au scos în 
evidentă o' incontestabilă identitate 
de vederi asupra țelului fundamental 
al diferitelor națiuni participante". 
„Diferendele care decurg din condi
țiile geografice, istorice, sociale și e- 
conomice specifice nu constituie o 
barieră în calea întăririi unității țări
lor participante. Sîntem uniți în 
scopul promovării păcii și dezvoltării. 
Sîntem uniți în căutarea cîmpului de 
acțiune colectivă pentru a salvgarda 
și garanta independența noastră. Sîn
tem într-adevăr uniți chiar și în ceea 
ce privește recunoașterea deosebirilor 
dintre noi", a spus vorbitorul.

Intervenția reprezentantului
roman

— La Ge- 
sesiunii a 

pentru co- 
cuvîntul în

Cuvintarea președintelui I. B. Tito
LUSAKA 10 (Agerpres). — Pre

ședintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, în cadrul dezbaterilor la cea 
de-a treia conferință a țărilor neali
niate de la Lusaka, a declarat 
că el consideră sprijinul acordat 
popoarelor care luptă astăzi in 
cele mai grele condiții pentru eli
berarea de sub jugul colonial ca una 
din problemele ce au prioritate și la 
această conferință importantă.

Președintele Tito a relevat faptul 
că în deceniul care a trecut au fost 
scoase în evidență principiile inde
pendenței, ale dezvoltării autonome a 
țărilor și ale colaborării internaționale 
multilaterale și egale în drepturi. 
Totodată, politica de forță, agresiune, 
intervenție și amestec în treburile 
interne ale altor țări își face continuu 
simțită prezența în relațiile interna
ționale. Ea constituie un pericol nu 
numai pentru țările nealiniate, ci și 
pentru toate acele țări care se con
duc în orientarea lor de politică ex
ternă după principiile colaborării in
ternaționale pe baza egalității in 
drepturi și care nu doresc ca suve
ranitatea, securitatea și progresul lor 
să depindă de bunăvoința și de ati
tudinea vreunei puteri străine. Noi, 
cei care ne pronunțăm pentru res
pectarea principiilor conduitei inter
naționale conținute în Carta O.N.U., 
a spus I. B. Tito, trebuie să ne opu
nem în comun tuturor manifestărilor 
de forță și dominație, demonstrînd • 
un nivel înalt de solidaritate și uni
tate, mai ales cînd trebuie să acor
dăm sprijin și ajutor acelor țări ne
aliniate și celorlalte țări și popoare 
care, ca victime ale agresiunii, se gă
sesc într-o situație grea.

Dacă permitem legalizarea dreptu
lui celui mai puternic, — a spus I. B. 
Tito — putem fi primejduiți noi toți, 
iar azi sau mîine o țară neangajată 
sau orice altă țară independentă poa
te deveni o victimă a agresiunii. De 
aceea este necesar să acționăm și să 
opunem rezistență în mod unit în 
toate aceste cazuri. Opoziția deschisă 
și fără compromisuri față de politica 
de forță și agresiune, rezistența co
mună față de presiuni, de toate în

cercările de amestec în treburile in
terne ale altora, de intervenții și de 
impunere a voinței străine reprezintă 
imperativul timpurilor noastre.

Decalajele în gradul de dezvoltare 
economică, a spus vorbitorul, sînt a- 
tit de mari incit eforturile înlăturării 
lor nu pot fi încununate de succes 
fără sprijinul comunității internațio
nale. Trebuie să constatăm, din pă
cate, că acest sprijin necesar a fost 
pînă acum sub nivelul cerințelor rea
le. Unul din motivele acestei situații 
a fost indicat de I. B. Tito în tendința 
unor state de a folosi superioritatea 
lor economică ca un mijloc de exer
citare a presiunii pentru realizarea 
obiectivelor politice și pentru menți
nerea relațiilor de dominație și ine
galitate în drepturi.

Vorbind despre condițiile necesare 
ca Organizația Națiunilor Unite să 
fie eficientă, I. B. Tito a relevat ce
rința ca activitatea ei să fie adap
tată nevoilor actuale ale lumii, să fie 
realizată universalitatea ei. Mă gin- 
dese in primul rind, a spus președin
tele, la recunoașterea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze, precum și 
la primirea altor țâri care nu sînt 
încă membre ale organizației mon
diale. Este momentul ca în organiza
ția mondială să se adopte declarația 
privind codificarea principiilor co
existenței pașnice active.

Ni s-a reproșat adesea — a spus 
președintele Tito — că dorim să 
creăm un nou bloc. Nu numai că nu 
dorim acest lucru, dar ne străduim 
ca și actualele blocuri să fie depă
șite, să dispară. în același timp se 
afirmă frecvent c„ pasivitatea și pac
tizarea intre blocuri sînt elementele 
caracteristice ale nealinierii. Dar noi 
ne prezentăm în mod activ pe arena 
internațională cu un program propriu, 
care nu înseamnă împăcarea cu ac
tuala situație din lume, ci contribu
ția concretă la schimbarea ei în mai 
bine. în încheiere, președintele Tito 
a subliniat faptul că statele repre
zentate la Lusaka trebuie să se afir
me și mai mult ca factor activ în re
lațiile internaționale.

HANOI

Aniversarea creării Frontului patriei
HANOI 10 (Agerpres). — In capi

tala R.D. Vietnam a avut loc o adu
nare festivă consacrată sărbătoririi a 
15 ani de la crearea Frontului patriei. 
Adunarea a fost deschisă de Ton

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ 
Dl IA PARIS

PARIS 10 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Paris a 83-a ședință de lucru 
în cadrul conferinței cvadripartite de 
la Paris privind problema vietna
meză. Ca și la reuniunea precedentă, 
delegațiile Republicii Democrate 
Vietnam și Statelor Unite au fost 
conduse de șefii acestora, respectiv 
Xuan Thuy și David Bruce.

Condamnînd poziția pe care o a- 
doptă partea americană, Xuan Thuy 
a arătat că „Acele -declarații pe care 
partea americană le apreciază ca 
fiind flexibile sînt în realitate utili
zate pentru a masca rigiditatea pla
nurilor și acțiunilor Administrației 
S.U.A.". Totodată, el a reafirmat con
dițiile esențiale pentru reglementa
rea conflictului : retragerea imediată 
și totală a trupelor străine din Viet
namul de sud și constituirea unui 
guvern de coaliție.

Reamintind că acordurile de la Ge
neva din 1956 prevăd dreptul poporu
lui sud-vietnam'ez la autodetermina
re, reprezentantul Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Van 
Tien, a spus că pentru realizarea a- 
cestui drept Statele Unite trebuie să 
pună capăt utilizării forței în Viet
nam. „Politica de agresiune a S.U.A. 
constituie cauza prelungirii războiu
lui și impasului conferinței de pace 
de la Paris", a adăugat el.

In intervențiile lor, reprezentanții 
Statelor Unite și administrației de la 
Saigon au reafirmat vechile lor po
ziții.

Duc Thang,' președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Pa
triei din R.D. Vietnam, după care, 
Hoang Quoc. membru al Prezidiului 
Comitetului Central a prezentat un 
raport cu privire la activitatea Fron
tului pe parcursul celor 15 ani.

Comitetul Central al Frontului pa
triei a adoptat un document în care 
sînt salutate succesele în producție și 
pe cîmpul de luptă ale compatrioților 
din sudul și din nordul țării. In do
cument se exprimă recunoștința sin
ceră față de popoarele țărilor socia
liste frățești pentru sprijinul și aju
torul pe care le acordă poporului 
vietnamez în lupta sa împotriva a- 
gresiunii americane, pentru salvgar
dare națională și socialism.

MOSCOVA 

Expoziția 

„Chimia 70“
In parcul Sokolniki din Mos

cova s-a deschis expoziția inter
națională ,Chimia ’70“, la care 
participă firme din peste 25 de 
țări, printre care, S.U.A., Anglia, 
R.F.G., Franța, Italia, Suedia, 
Japonia, R.D.G., Polonia, Unga
ria, Bulgaria etc. Pavilionul ro
mânesc, care expune pe o supra
față de 600 mp, 4 000 de eșan
tioane ale producției chimice ro
mânești a fost vizitat de Niko
lai Tihonov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U R.S.S., și Leonid Kostandov, 
ministrul industriei chimice. 
Oaspeții sovietici au exprimat 
cuvinte elogioase atit asupra 
produselor expuse, cit și asupra 
nivelului tehnic al realizării lor.

GENEVA 10 (Agerpres). 
neva continuă lucrările 
X-a a Consiliului O.N.U. 
merț și dezvoltare. Luînd 
cadrul dezbaterilor, reprezentantul ro
mân, Victor Aldea, a relevat rolul în
semnat pe care l-ar putea juca con
ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare (UNCTAD) în 
elaborarea de recomandări concrete 
vizînd atit eliminarea obstacolelor 
care împiedică încă dezvoltarea 
schimburilor intre țâri cu sisteme so- 
cial-economice diferite, cît și adop
tarea de măsuri pozitive pentru pro
movarea acestor schimburi. In acest 
context, delegatul român s-a referit 
la necesitatea eliminării restric
țiilor discriminatorii în comerțul in
ternațional, atrăgînd atenția asupra 
restricțiilor practicate de grupările 
economice vest-europene în comerțul 
cu terțe țări. Vorbitorul a relevat, 
totodată, importanța acordării de 
preferințe vamale tuturor țărilor a- 
flate în plin proces de dezvoltare e- 
conomict, indiferent de sistemul lor 
social-economic. Referindu-se la în
semnătatea cooperării internaționale 
pentru stimularea schimburilor co
merciale, reprezentantul român a re
liefat interesul față de aplicarea unui 
tratament vamal special la importul 
produselor rezultînd din acțiuni 
cooperare industrială.
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Vizita secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 10 — Corespondentul
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite ; 
Intre 3 și 9 septembrie, secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, a făcut o vizită in Republi
cile unionale Kirghizia și Uzbekistan.

în Kirghizia, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a vizitat expoziția 
realizărilor economiei naționale din 
această republică, stațiunea experi
mentală de mașini agricole „Soiuz- 
selhoztehnika", precum și Uzina de 
mașini agricole „Frunze".

Vizitînd Uzbekisfanul, secretarul 
general al P.C.U.S. s-a interesat în 
mod deosebit de modul in care au 
fost înlăturate urmările tragicului cu
tremur care a lovit capitala acestei 
republici, Tașkentul, acum cîțiva ani. 
în capitala Uzbekistanului ca și la 
Frunze, capitala. Kirghizei, a avut loc 
o întîlnire cu activul de partid.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a întrunit 
miercuri noaptea intr-o sesiune ex
traordinară, convocată la cererea Sta
telor Unite și a Marii Britanii, pen
tru a discuta situația creată ca ur
mare a recentelor deturnări de avioa
ne. Consiliul a adoptat o rezoluție în 
care exprimă „profunda îngrijorare 
față de situația civililor aflați în a- 
vioanele deturnate de pe liniile inter
naționale". Rezoluția cere punerea 
imediată in libertate și fără nici o 
excepție a tuturor pasagerilor avioa
nelor deturnate. De asemenea, rezo
luția cere statelor „să întreprindă 
toate măsurile posibile pentru a pre
veni asemenea acte și orice alte 
(iuni împotriva traficului aerian 
ternațional civil".

★
Situația creată prin recentele

turnări de avioane de către coman
douri ale Frontului Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (FPEP) conti
nuă să fie examinată în numeroase 
capitale.

Președintele S.U.A., Nixon, a avui 
miercuri consultări cu secretarul de 
stat William Rogers, precum și cu 
Henry Kissinger, consilier principal al 
Casei Albe. Potrivit unui purtător de 
cuvînt al Casei Albe, guvernul ame-

ae- 
in-

de

R.A.U. CONDAMNĂ 
DETURNĂRILE DE AVIOANE

Un purtător oficial de cuvînt al 
guvernului egiptean a făcut presei o 
declarație in care a arătat că „Re
publica Arabă Unită condamnă de
turnările de avioane de pe liniile in
ternaționale" și „nu sprijină aseme
nea acțiuni indiferent cine le-ar co
mite", relatează agenția M.E.N. După 
cum se anunță din Cairo, miercuri, in 
urma deturnării de pe ruta Bom
bay — Londra a avionului compani
ei britanice „B.O.A.C.", aeroportul in
ternațional din Cairo a fost închis 
pentru traficul aerian.

Potrivit unor știri din capitala liba
neză „aeroportul internațional din 
Beirut Va fi închis pentru avioanele 
deturnate de pe rutele lor obișnuite". 
Libanul, a precizat o oficialitate gu
vernamentală. nu va mai permite 
aterizarea la Beirut a avioanelor de
turnate. El a arătat, totodată, că în 
Liban este în curs de elaborare o le
gislație specială care prevede pedep
sirea autorilor deturnărilor de avi
oane.

(Agerpres)
★

PARIS 10 (Agerpres). — Guvernul 
francez a salutat știrea despre ac
ceptarea de către părțile interesate 
a reluării negocierilor duse sub e- 
gida lui. Jarring în vederea găsirii 
ur.el soluții politice a conflictului a- 
rabo-lșraeliap . — a declarat rniniș- 
trul afacerilor externe al Franței. 
Maurice Schumann, în cadrul ședin
ței guvernului francez. Dar, a spus 
el, evenimentele petrecute în ulti
mele zile în Orientul Apropiat sînt, 
din păcate, de natură să întunece 
perspectivele soluționării politice 
care părea că se întrevăd.

Conferință anuala de presă

a lui U Thant

rican insistă asupra eliberării tuturor 
acelor care se află in Iordania la bor
dul avioanelor deturnate, indiferent 
de naționalitate sau cetățenie. A- 
ceeași poziție au adoptat in principiu 
și celelalte guverne interesate în eli
berarea pasagerilor. S-a anunțat, tot
odată, că un avion închiriat de Co
mitetul Internațional al Crucii Roșii 
va părăsi Geneva cu destinația Ior
dania avînd la bord medicamente și 
alimente destinate ostaticilor. In ace
lași timp, Statele Unite au trimis de 
urgență șase avioane de transport de 
tip „C-130" în Turcia, pentru a par
ticipa la eventuala evacuare a pasa
gerilor.

La Geneva, un purtător de cu- 
vînt al Comitetului Internațional al 
Crucii Roșii (C.I.C.R.) a anunțat că 
Frontul Popular de Eliberare a Pa
lestinei — autorul actelor de răpire 
— a aminat cu 72 de ore ultimatu
mul acordat în vederea eliberării pa- 
lestinenilor. Termenul trebuia să 
expire joi la ora 4 dimineața, co
mandourile amenințînd că în cazul 
în care condițiile lor nu vor fi ac
ceptate, cele trei avioane și pasage
rii, care se află în prezent pe un ae
roport din Iordania, ar urma să fie 
aruncate în aer. Reprezentantul 
C.I.C.R. a informat, de asemenea, că 
primele ajutoare, constînd în ali
mente și îmbrăcăminte, au fost dis
tribuite ostaticilor.

PEKIN 10 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că între 23 au
gust și 6 septembrie 1970 la Pekin 
a avut loc cea de-a doua ședință 
plenară a celui de-al IX-lea Comi
tet Central al P.C. Chinez, prezidată 
de tovarășul Mao Tzedun, președin
tele '
luat 
dun 
C.C.

In 
crările plenarei se arată că în r 
rioada care s-a scurs de la ultimul 
congres al partidului și de la prima 
ședință plenară a C.C., întregul par
tid, întreaga armată și popoarele tu
turor naționalităților au îndeplinit 
sarcinile trasate de Congresul al 
IX-lea și au realizat mari succese. 
Se menționează avîntul puternic al 
revoluției și producției, faptul că 
timp de opt ani au fost obținute re
colte bogate în agricultura socialistă 
și că anul acesta se prevede, de 
asemenea, o recoltă bună. Producția 
industrială și construcțiile se dez
voltă rapid, cunoaște amploare miș
carea de mase pentru inovații tehni
ce. Lansarea primului satelit artificial 
chinez al Pămîhtului demonstrează 
că știința și tehnologia au atins un 
nou nivel. în întreaga țară prețurile 
sînt stabile și piața prosperă. Dicta
tura proletariatului este mai conso
lidată ca orieînd. Un nou flux apare 
în marea revoluție socialistă și în
construcția socialistă, subliniază în
continuare comunicatul.

C.C. al P.C.C. La ședință au 
cuvintul președintele Mao Tze- 
și Lin Biao, vicepreședinte 
al P.C.C.
comunicatul cu privire la

al
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NICOLAE CEAUȘESCU ÎN AUSTRIA

la Viena s-a deschis
expoziția „Bucureștiul astăziii

NEW YORK 10 (Agerpres). — In 
cadrul conferinței de presă anuale 
ținute înaintea deschiderii sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U., secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
și-a exprimat joi speranța că sesiu
nea comemorativă a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din octombrie, pri
lejuită de cea de-a 25-a aniversare a 
organizației, ,,va oferi o ocazie deo
sebită pentru ca șefii de state și 
guverne care vor participa să se cu
noască și să realizeze schimburi de 
vederi". U Thant și-a manifestat 
optimismul în legătură cu tendințele 
din viața internațională, inclusiv 
evoluția situației din Orientul Apro
piat, in ciuda greutăților privind 
reluarea efectivă a misiunii amba
sadorului Jaring, reprezentantul său 
special în această regiune, și a pro
blemelor ridicate de recentele detur
nări de avioane. Secretarul general 
al O.N.U. a făcut cunoscut că a 
transmis tuturor membrilor organi
zației textul rezoluției adoptate 
miercuri seara de Consiliul de Secu
ritate, care apelează la eliberarea 
pasagerilor și echipajelor avioanelor 
deturnate și reținute in Iordania de 
organizațiile palestiniene. U Thant a 
arătat, de asemenea, că a cerut gu
vernului Israelului să elibereze pe 
ce; doi cetățeni algerieni reținuți in 
august pe aeroportul Lydda.

In legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, U Thant a declarat că 
optimismul său se bazează pe faptul 
că în prezent există un acord mai 
larg decît în ultimii 25 de ani între 
statele interesate în legătură cu re
glementarea politică a crizei din a- 
ceastă zonă. Punctele de acord pri
vind o soluție politică în Orientul A- 
propiat sînt, după părerea sa, mai 
multe decît dezacordurile. Subliniind 
importanța acțiunilor întreprinse in 
acest sens, U Thant a afirmat că „a- 
cesta este momentul pentru a între
prinde orice efort posibil constructiv", 
menționînd că țelul imediat al său 
constă in reluarea efectivă a misiu
nii Jarring.

Secretarul general al O.N.U. a evi
dențiat tendințele de destindere in 
lume, salutînd 
centul tratat 
Răspunzind la 
a apreciat că 
din Europa a 
bile pentru admiterea in O.N.U., in 
caz că vor solicita, a Republicii De
mocrate Germane și Republicii Fe
derale a Germaniei. Situația de des
tindere creată în Europa a fost ca
racterizată de U Thant ca „foarte 
încurajatoare", evidențiind înțelep
ciunea oamenilor de stat din Est și

din Vest, care au acționat în direc
ția adoptării acestui curs politic. Si
tuația din Europa, a apreciat secre
tarul general al Națiunilor Unite, 
constituie unul din motivele genera
toare de optimism în ceea ce privește 
viitorul comunității internaționale.

VIENA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
In marea sală „Volkshalle" de la pri
măria orașului Viena s-a deschis joi 
la amiază, în prezența unui numeros 
public, expoziția „Bucureștiul as
tăzi".

La festivitatea inaugurării au par
ticipat Rudolf Hauser, vicecancelar 
și ministru pentru problemele so
ciale al Austriei, dr. Sigvard Eklund 
directorul general al Agenției inter
naționale pentru energia atomică 
reprezentanți ai vieții publice, mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști 
A fost, de asemenea, de față amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Viena, Dumitru Aninoiu.

în cuvîntul de deschidere, prima
rul orașului Viena, Bruno Marek, a 
vorbit despre relațiile, de prietenie 
stabilite între capitalele Austriei și 
României, Exprimîndu-și satisfacția 
de a putea prezenta Bucureștiul vie- 
nezilor, prin intermediul expoziției, 
el a spus : „Ceea ce este evident, 
pe lingă nota de măreție și eleganță 
a Bucureștiului, este in primul rînd 
efortul enârm de construcție de 
după război".

„Nu aș dori să scap din vedere — 
a spus vorbitorul — momentul în 
care se deschide această expoziție 
românească. După cum știți. Austria 
are onoarea să salute, la 
brie, pe înaltul oaspete 
blica Socialistă România, 
tele Consiliului de Stat, 
sa domnul Nicolae Ceaușescu. Deși 
nu a vizitat pînă acum Viena, con
ducătorul statului român nu este to
tuși necunoscut vienezilor. Noi toți 
am urmărit eu interes și simpatie 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate ale României cu restul sta
telor europene. Putem deci să spe-

21 septem- 
din Repu- 

președin- 
excelența

răm că și intîlnirea excelenței sale, 
domnul Ceaușescu cu conducătorii 
statului nostru se va desfășura în
tr-un climat de amiciție și cu bune 
rezultate". Primarul Vienei a înche
iat prin a menționa contribuția pe 
care o aduce prietenia dintre orașe la 
dezvoltarea pașnică a relațiilor pe 
continentul nostru.

Salutind pe cei prezenți, Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului Popular 
al Municipiului ' București, a arătat 
că expoziția deschisă astăzi își pro
pune să arunce citeva fascicule de 
lumină asUpra Bucureștiului, asupra 
isteriei și transformării sale, asupra 
fiz onomiei de astăzi a capitalei Re- 
pu jlicii Socialiste România. Sîntem 
cc ivinși, a spus vorbitorul, că 
schimburile in diferite domenii vor 
iniări prietenia dintre orașele noas
tre, aducind astfel o contribuție la 
dezvoltarea 
mai bune, 
și Austria.

„Ne este 
subliniat Ion Cosma, 
această expoziție în preajma vizitei 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, in frumoasa dv. 
țară, la invitația președintelui fede
ral al Austriei, pe care cu un an în 
urmă locuitorii Bucureștiului au avut 
cinstea și deosebita plăcere să-I a- 
clame din toată inima. Credem că 
avem adeziunea dv. cordială Ia do
rința noastră sinceră de prietenie, 
colaborare și pace".

Numeroși vienezi au pășit pragul 
expoziției încă din primele momente 
de după deschiderea sălilor rezervate 
acestei importante manifestări care 
prezintă capitala României.

Făcînd o apreciere a situației in
ternaționale actuale, comunicatul a- 
rată, printre altele, că popoarele din 
Vietnam, Laos și Cambodgia cîștigă 
in permanență noi victorii în războiul 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională, 
cu aceasta, comunicatul 
declarația președintelui 
din 20 mai a.A.

Relațiile externe ale 
liniază comunicatul, se 
zi ce trece. Pe baza aderării la cela 
cinci principii, luptăm pentru coexis
tența pașnică cu țări cu sisteme so
ciale diferite și ne opunem politicii 
imperialiste de agresiune și război și 
în permanență am cîștigat noi vic
torii.

Ședința plenară, se arată în conti
nuare, propune Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină să facă 
pregătirile necesare, astfel încit cea 
de-a patra ședință a Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină să fie convocată la o dată co
respunzătoare. Plenara a aprobat ra
portul Consiliului de Stat privind 
conferința planificării naționale 
planul economic național pe 
precum și alte probleme aflate 
ordinea de zi.

în continuare, comunicatul 
apel la întregul partid, la întreaga 
armată și la popoarele tuturor na
ționalităților să continue îndeplini
rea sarcinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului, să obțină re
zultate mai mairi, mai repc^L- " mai 
bune și mai economicoase t. i- 
struirea socialismului și să i. (.„pli
nească și depășească planul economic 
național pe anul 1970.

Este necesar, se arată în comuni
cat, să îndeplinim sarcina 
dării și construirii 
conștiinciozitate, să întărim 
zația partidului din punct de vedere 
ideologic și organizatoric. Organiza
țiile de partid la toate nivelurile și 
toti membrii partidului comunist tre
buie să aibă incredere în mase, să se 
bizuie pe ele și să recunoască în 
continuare rolul de avangardă a pro
letariatului. Partidul Comunist Chi
nez, se arată în comunicat, este nu
cleul conducerii poporului din în
treaga țară. Comunicatul arată că 
întregul partid a realizat o unitate 
și o unificare fără precedent care 
trebuie continuată și întărită.

Ședința plenară cere clasei munci
toare, țăranilor săraci și mijlocași, 
comandanților și luptătorilor Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, ca
drelor revoluționare, intelectualilor 
revoluționari, precum și tuturor pa- 
trioților din întreaga țară să întîm- 
pine cea de-a patra ședință a Adu
nării Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină cu noi victorii.

BRIGHTON
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Congresul T.C»
LONDRA 10 (Agerpres). — Parti

cipanții la lucrările celui de-al 
102-lea Congres anual al sindicatelor 
britanice (T.U.C.), care se desfășoară 
la Brighton, au adoptat o moțiune 
prin care se cere convocarea, în cel 
mai scurt timp posibil, a unei con
ferințe general-europene pentru secu
ritate. Pronunțîndu-se în favoarea 
moțiunii, Jack Jones, liderul sindica
tului muncitorilor din transporturi, 
care cuprinde peste un milion și ju
mătate de membri, a afirmat că 
„lupta pentru pacea internațională 
este pentru noi mai importantă decit 
oricare altă acțiune".

Cei peste 1 000 de delegați au adop
tat, de asemenea, o moțiune prin care 
se exprimă opoziția hotărită a sindi
catelor față de intenția guvernului 
conservator de a proceda la o „înghe
țare" a salariilor.

agențiile de presă
Convorbirile lui G. Macovescu în Danemarca. In con

tinuarea vizitei sale în Danemarca, George Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a avut joi convorbiri cu ministrul culturii, dezar
mării și pentru problemele de cooperare cu țările în curs de dezvoltare, K. 
Helveg Petersen. în aceeași zi, George Macovescu a continuat convorbirile la 
Ministerul Afacerilor Externe cu secretarul general al M.A.E. danez, Poul 
Fischer. La ambele întrevederi a fost prezent ambasadorul român, G. Ploeș- 
teanu.

Vizita în Austria a delegației Uniunii Generale a Sin* 
dicatelor din România. °°ntinuarea Vizitei pe care o face în Austria 
la invitația Uniunii sindicatelor austriece (O.G.B.), delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, condusă de Florian Dănălache, a vizitat, în 
apropierea Vienei. centrul și Casa de odihnă sindicală de la Semmering. 
precum și Uzinele de oțeluri speciale Boehler de la Kapfenberg. Membrii 
delegației sindicale române au avut discuții cu comitetele de întreprindere ale 
muncitorilor și funcționarilor. Au fost vizitate, de asemenea, instituții social- 
culturale din Kapfenberg.

0 delegație a Comitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, °°ndusa de î°n Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului al Republicii Socialiste România, a 
sosit la Phenian la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Munci
toresc Socialist din R.P.D Coreeană. La aeroport, oaspeții români au fost 
intîmpinați de Yang Hyong Sop, secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, O Chi Cion, președinte al C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din R.P.D. Coreeană, și alți reprezentanți ai țârii gazdă.

transmit
liminară a consultărilor diplomatice 
inițiate de guvernul conservator de 
la Londra în legătură cu prezența 
militară britanică in zona Golfului 
Persic și dificultățile menținerii ei în 
viitor.

in acest context re- 
sovieto—vest-german. 
o întrebare, U Thant 

destinderea situației 
creat premise favora-

întrevedere Chaban-Del- 
mas-V. Kirillin. Primul ml‘ 
nistru al Franței, Jacques Chaban- 
Delmas, l-a primit joi pe Vladimir 
Kirillin vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
știință și tehnică, șeful delegației so
vietice la oea de-a 5-a sesiune a Co
misiei mixte sovieto-franceze. Comi
sia. care și-a început lucrările în 
urmă cu două zile la Paris, dezbate 
probleme referitoare la colaborarea 
economică, comercială și tehnico-ști- 
ințifică dintre Franța și Uniunea So
vietică.

Sesiunea trimestrială a 
miniștrilor de finanțe din 
cele șase țări membre ale 
Pieței comune 3 luat sfîrșit i01. 
Lucrările din ultima zi au fost con
sacrate pregătirii Adunării Generale 
a Fondului Monetar Internațional, ce 
va începe la 21 septembrie la Copen
haga și problemelor flexibilității ta
xei de schimb în țările comunitare, 
în prima ședință, participanții au 
trecut în revistă situația economică 
și monetară din țările membre ale 
Pieței comune și au examinat măsu
rile ce trebuie luate pentru a se face 
față spiralei inflaționiste din țările 
C.E.E. ’

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclnteii".

Liderii celor trei mari 
centrale sindicale din Italia 
(C.I.S.L., U.I.L. și C.G.T.) au avut la 
Roma o consfătuire comună. Au fost 
examinate problemele situației poli
tice și economice dm Italia după mă
surile luate de guvern în direcția 
sporirii impozitelor. Sute de mii de 
oameni ai muncii italieni, anunță a- 
gențiile de presă, participă zilele a- 
cestea la grevele de protest împotri
va acestor măsuri și a refuzului gu
vernului de a întreprinde reformele 
necesare.

Guvernele R.D. Germane 
și Republicii Guineeaau căzut 
de acord să stabilească relații diplo
matice, ridicînd consulatele generale 
din cele două capitale la nivel de 
ambasade, se arată într-un comunicat 
comun dat publicității la Conakry 
după vizita întreprinsă în Guineea 
de o delegație guvernamentală a R.D. 
Germane. In prezent, R. D. Germană 
întreține relații diplomatice cu 27 de 
țări.

Ziua felahilor s a sărbătorit 
la 9 septembrie, în Republica Arabă 
Unită. Cu 18 ani în urmă, în Egipt 
a fost adoptată legea cu privire la 
reforma agrară, care prevedea limi
tarea proprietății funciare. La Cairo 
a avut loc cu acest prilej o ședință 
a Comitetului pentru problemele fe
lahilor al Uniunii Socialiste Arabe.

William Luce, emisarul 
special al guvernului brita
nic, a sosit la Doha,unde 3 
început convorbirile cu vice guverna
torul și premierul Qatarului, șeicul 
Khalifa Ben Hamad Al Thani. Mi
siunea lui William Luce este aprecia
tă de observatori ca fiind etapa pre-
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Achille Pereții și-a în
cheiat vizita în Polonia. 
La plecare, într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției P.A.P., A. 
Peretti, președintele Adunării Națio
nale franoeze, a subliniat că vizita 
în Polonia va contribui 
relațiilor franco-polone, 
veche tradiție.

la întărirea 
care au o

A 20-a sesiune 
lui regional al Organizației 
Mondiale a Sănătății pentru 
Africa ^ncePut lucrările la
Acera. Vor fi abordate probleme pri
vind bugetul organizației, combaterea 
diferitelor boli, precum și măsurile 
de preîntâmpinare 
lui înconjurător.

a birou

a poluării mediu-

muncitorilor 
industria de

Numărul 
greviști din 
construcții a Spanieia dePă?n 
miercuri 10 000. Autoritățile au uti
lizat forțe polițienești într-o încerca
re de a-i obliga pe muncitori să re
nunțe la acțiunea lor revendicativă : 
patrule speciale au fost trimise în 
incinta sediilor sindicale și a mai 
multor șantiere de construcții. Au 
fost operate mai multe zeci de ares
tări.

întrevedere Moro-Pesici.
Ministrul afacerilor externe italian, 
Aldo Moro, a primit pe Milorad Pe
stei, adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, care a sosit la Roma, pentru 
convorbiri cu oficialități ale Ministe
rului de Externe în legătură cu ac
tualele probleme internaționale.
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