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1NTÎLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE DELEGAȚIA DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALĂ A ROMÂNIEI, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
Șl DELEGAȚIA DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 

A BULGARIEI, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
Cea d'e-a doua zi a tntîlnirii din

tre delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, s-a des
fășurat pe malul românesc al Du
nării, la Giurgiu.

Entuziasmul, calda manifestare 
ide simpatie cu care, atît la Russe 
cît și la Giurgiu, populația a în- 
tîmpinat pe conducătorii de partid 
și de stat ai țării noastre și ai Re
publicii Populare Bulgaria au ex
primat elocvent puternicele senti
mente de prietenie și solidaritate 
ce leagă popoarele noastre.

★
Sîmbătă dimineața, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Todor Jivkov 
și ceilalți conducători de partid și 
■ stat din cele două țări au pă 
răsit Russe. Străbătînd din nou 
orașul, în drum spre Podul Prie
teniei, solii popoarelor român și 
bulgar sînt salutați cu multă căl
dură. Mii și mii de localnici au 
venit să-și ia rămas bun de la de
legația de partid și guvernamen
tală română.

O gardă militară aliniată pe 
platoul din apropierea podului 
prezintă onorul. Se intonează im
nurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov trec în revistă garda 
de onoare, apoi, răspunzînd acla
mațiilor mulțimii, dau mîna cu 
cetățeni. Cele două delegații se în
dreaptă spre malul românesc al 
bătrînului Danubiu. La mijlocul 
podului, la frontiera dintre cele 
două state, oaspeții sînt întîmpi- 
nați de tovarășii Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, Va- 
sile Tronaru, prim-secretar al Co
mitetului municipal Giurgiu al 
P.C.R., primarul municipiului, de 
alți reprezentanți ai organelor ju
dețene și municipale de partid și 
de stat.

Este ora 9. La intrarea în orașul 
Giurgiu are loc festivitatea de 
primire a solilor poporului bulgar 
pe pămîntul românesc.

Este o atmosferă entuziastă. Mii 
rfe cetățeni veniți în întîmpinare 
aplaudă îndelung. Pe un mare pa
nou se află portretele tovarășilor 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu, 
încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări, și urarea t „Tră
iască prietenia și colaborarea to
vărășească dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria!“. Cuvintele 
„Bine ați venit, dragi soli ai po
porului frate bulgar!“ pot fi ci
tite în limbile română și bulgară 
pe o mare pancartă.

O gardă militară prezintă ono
rul. Se intonează imnurile de stat

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR

OFICIALE
La 12 septembrie s-au încheiat 

la Giurgiu convorbirile oficiale în
tre delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
delegația de partid și guvernamen-

La semnarea unor protocoale privind dezvoltarea relațiilor româno-bulgare

COMUNICATale celor două țări. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov trec în revistă garda de 
onoare.

Un grup de tinere, în frumoase 
costume populare, specifice a- 
cestor meleaguri, vin în întîmpi- 
narea conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări, le oferă 
buchete de flori, marame și, după 
tradiționalul obicei românesc, îi 
îmbie să guste din pîine și sare.

în aclamațiile mulțimii, membrii 
celor două delegații de partid și 
guvernamentale se îndreaptă spre 
oraș. Sosirea în bătrînul port du
nărean, întinerit în anii construc
ției socialiste, prilejuiește o nouă 
și puternică manifestare a priete
niei româno-bulgare. Ovații și 
urale puternice însoțesc pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov pretutindeni pe străzile 
orașului. Mii și mii de cetățeni au 
venit în întîmpinarea oaspeților 
cu stegulețe bulgărești și româ
nești, cu flori. Se văd lozinci în 
cinstea prieteniei dintre cele două 
popoare, a unității țărilor socia
liste.

Dintr-o mașină deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov răspund aclamațiilor mul
țimii.

Membrii celor două delegații de 
partid și guvernamentale se opresc 
la sediul Comitetului municipal de 
partid Giurgiu, unde au continuat 
convorbirile oficiale.

(Continuare în pag. a IlI-a) 

tală a Republicii Populare Bulga
ria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, cor
dială.

în zilele de 11 și 12 septembrie 
a.c. o delegație de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, la Ruse și Giurgiu, cu 
o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Din partea română la întîlnire 
au participat: Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România ; Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România ; ing. Octa
vian Groza, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice ; Nicolae Blejan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia.

Din partea bulgară au partici
pat : Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria ; Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C 
al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria ; ing. Constan
tin Popov, membru supleant al 
C.C. al P.C.B., ministrul energeticii 
și combustibilului din Republica 
Populară Bulgaria.

Delegațiile au avut convorbiri o- 
ficiale, au vizitat unele obiective 
economice din cele două țări, s-au 
întîlnit cu oameni ai muncii, cu ac
tiviști de partid și de stat. La Ruse, 
oaspeții români au vizitat centrul 
județean de calcul, iar în comuna 
Straklevo, gospodăria agricolă co
operativă de muncă „Al VIII-lea 
Congres al P.C.B.“ ; oaspeții bulgari 
au vizitat Complexul zootehnic de 
la Giurgiu-Nord și întreprinderea 
agricolă de stat Copăceni.

Conducătorii de partid și de stat 
din cele două țări au fost întîmpi- 

nați pretutindeni cu multă căldură 
.și ospitalitate — expresie a sen
timentelor de prietenie și stimă 
reciprocă ce caracterizează relați
ile, cu vechi tradiții, dintre po
poarele român și bulgar, dintre 
Partidul Comunist ’Român și Par
tidul Comunist Bulgar.

în cadrul întilnirii delegațiile au 
examinat unele probleme privind 
realizarea Complexului hidroener
getic din zona Islaz — Somovit, pe 
Dunăre, și au adoptat hotărîrea de 
a continua lucrările de proiecta
re, ținîndu-se seama de folosirea 
complexă a potențialului hidro
energetic al fluviului Dunărea, în 
special de cel al porțiunii româno- 
bulgare. în acest scop a fost sem
nat un protocol special.

Delegațiile au făcut, de aseme
nea, un schimb de păreri în legă
tură cu relațiile bilaterale — în 
domeniul economic, tehnico-știin- 
țific — constatînd cu satisfacție că 
acestea se dezvoltă în mod fructuos. 
Totodată, delegațiile au constatat 
că există condiții pentru o și mai 
mare dezvoltare a relațiilor multi
laterale, precum și posibilități încă 
nefolosite în domeniul colaborării 
economice dintre cele două țări. în 
acest scop, au fost luate hotărîri 
corespunzătoare pentru lărgirea pe 
mai departe a colaborării econo
mice, îndeosebi în domeniul coo
perării și specializării în producția 
industrială. în acest sens a fost 
semnat un protocol special.

Cele două delegații, apreciind po
zitiv relațiile de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist 
Român șl Partidul Comunist Bul
gar, au reafirmat hotărîrea de a 
dezvolta schimbul de experiență, 
întîlnirile tovărășești, informarea 
reciprocă și consultările în proble
me de interes comun.

S-a convenit ca o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România să facă 
o vizită oficială în Republica 
Populară Bulgaria, în luna noiem
brie 1970, cu care prilej să fie sem
nat Tratatul de prietenie, colabora
re și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

Delegațiile au făcut un schimb 
de păreri cu privire la unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale. Părțile au reafirmat ho

tărîrea lor de a contribui la instau
rarea unui climat de colaborare și 
securitate în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume, de a milita pen
tru întărirea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, de
mocratice și progresiste.

Convorbirile s-au desfășurat în 
spiritul prieteniei și colaborării re
ciproce.

Cele două delegații au apreciat 
că întîlnirea și convorbirile care 
au avut loc constituie o contribu
ție la dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulga
ria, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
în interesul popoarelor român și 
bulgar, al cauzei socialismului și 
păcii.

Locuitorii orașului Giurgiu fac a primire caldâ, entuziastă înaljilor oaspeji,

INDUSTRIA 

UȘOARĂ 

în fața unui examen 
de mare complexitate

• Soluția radicală pentru lichidarea 

stocurilor supranormative: produse de 

bună calitate, sortimente cît mai variate, 

pe gustul cumpărătorilor!

• „Fabrică mai mult, ca să ai de unde 

alege" — o concepție antieconomică, 

o practică anticomercială

Pentru cine produc combinatele și 
întreprinderile industriei ușoare ? In 
exclusivitate pentru piață, pentru 
consum. Aceasta, teoretic. Deoarece 
practic, o parte importantă — atît 
sub aspect cantitativ, cît și valoric 
— din producția unităților acestei 
ramuri economice este destinată... 
depozitelor de produse finite. In 
magaziile fiecărei întreprinderi exis
tă azi stocuri supranormative și fără 
mișcare de produse finite, mai mari 
sau mai mici. Mărfuri „în plus", 
mărfuri pe care nu le solicită ni
meni. Bunăoară, Combinatul de pie
lărie și încălțăminte din Cluj avea, 
la începutul acestei luni, 560 000 pe
rechi încălțăminte fără desfacere a- 
sigurată ; la combinatul textil din 
același oraș, la jumătatea lunii iulie 
a.c., imobilizările in stocuri de pro
duse finite depășeau 23 milioane lei. 
O valoare apropiată aveau, la 31 iu
lie a.c., stocurile de mărfuri fără 
desfacere depozitate la Combinatul 
de tricotaje nr. 1 din București. în 
fine, pentru a încheia exemplele, în 
magaziile Combinatului textil din 
Iași, valoarea totală a produselor 
finite peste normativ și fără desfa
cere asigurată se ridică, în prezent, 
la peste 19 milioane lei.

Nu trebuie să se înțeleagă 
că aceste stocuri de mărfuri 
se mențin intr-o stare de nemiș
care absolută. în realitate, și în vo
lumul, și în structura lor sortimen
tală, anumite modificări au totuși 
loc. De pildă, din totalul imobili
zărilor existente la 31 martie a.c. în 
întreaga ramură, în trimestrul II a.c. 
au fost reintroduse în circuitul eco
nomic produse în valoare de 10 mi
lioane lei. în schimb, alte mărfuri,

LA HUNEDOARA

A început construcția 
unui nou furnal

DEVA (Corespon
dentul „Scînteii“, Sabin 
Ionescu). La Com
binatul siderurgic Hu
nedoara a început 
construcția unui nou 
furnal (nr. 9), cu o ca
pacitate de 1 000 m.c. 
întregul proces de pro
ducție va fi mecanizat 
și automatizat. In a- 

ceste zile, se efectu
ează lucrări de excava- 
ții pentru fundațiile 
furnalului propriu-zis 
și pentru camerele 
preincălzitoare de aer.

Proiectele noului 
furnal, care va produce 
anual 550 000 tone fon
tă, au fost realizate de 
Institutul de cercetări

totalizînd 87 milioane lei, au venit să 
se adauge celor rămase în stoc și, 
astfel, volumul total al stocurilor 
fără mișcare de produse finite a 
crescut în loc să scadă.

în principal, cauzele care duc la 
formarea și perpetuarea stocurilor 
supranormative și fără mișcare de 
produse finite în industria ușoară 
constau în refuzurile de măr
furi din partea beneficiarilor 
pentru calitatea lor necorespun
zătoare. în fabricarea unor can
tități suplimentare de produse 
față de comenzile și contractele în
cheiate, în renunțările la anumite 
comenzi de către unii beneficiari 
interni și externi, ca urmare a de
pășirii termenelor contractuale etc. 
Evident, fiecare din acești factori 
— și toți la un loc — nu numai că 
nu poate justifica existența stocu
rilor anormale și fără mișcare de 
produse finite, ci dovedesc că, în 
activitatea economică a unor uni
tăți din industria ușoară, se mențin 
o serie de deficiențe care împiedică 
realizarea unuj circuit normal, fluid, 
al valorilor materiale și bănești. 
Cum pot fi argumentate, de pildă, 
refuzurile de mărfuri pentru calita
tea lor necorespunzătoare ?

— Adevărul este că, pentru ase
menea situații, motivări nu prea 
există — a recunoscut deschis tov. 
Nicolae Ciovîrnache, directorul eco
nomic al Combinatului de pielărie și 
încălțăminte din Cluj. La noi, în com-

Dan MATEESCU 
Manole CORCACI 
Alexandru MUREȘAN

(Continuare în pag. a Ii-a)

metalurgice București. 
Instalațiile, aparatura 
și diferitele construcții 
metalice aferente fur
nalului vor fi execu
tate, in cea mai mare 
parte, in principalele 
uzine și întreprinderi 
ale industriei construc
toare de mașini din 
țară.
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FAPTUL]
DIVERS]
La casa nr. 1 1

Cunoscută nu numai de satul | 

Loman (Alba), casa în care )o- . 
euiesc surorile Elena și Paras- I 
chiva Stancu își onorează cu pri- ] 
sosință numărul 1 prins in poar- . 
ta sa. îndrăgostite de arta popu- I 
Iară caracteristică Văii Sebeșu- | 
lui, cele două surori au amenajat ■ 
aici un muzeu care cuprinde o- I 
biecte de ceramică și port, pic- | 
tură pe sticlă. Printre exponate ■ 
se află, firește, și numeroase lu- I 
crări proprii, pentru că surorile | 
Stancu se dovedesc pictorițe în- ■ 
zestrate. Elena este elevă în da- I 
sa a X-a a liceului de arte plas- I 
tice din Cluj, iar Paraschiva, ■ 
absolventă a aceluiași liceu. Dacă I 
treceți prin Loman, nu uitați I 
casa cu nr. 1. Este chiar la in- ■ 
trarea în sat.

Zile negre
pentru 
reparații... 
„în alb“

Meșterii de la întreprinderea I 
de construcții și reparații „Fio- I 
reasca" din Capitală par să fi ■ 
doborît toate recordurile înre- I 
gistrate in branșa lor. Ritmul I 
lor de lucru, din ultimele luni, ' 
ajunsese de speriat. Ei înșiși I 
recunosc că. in foarte scurt 1 
timp, se puteau vedea in pers- * 
pectiva de a nu mai avea de re- I 
parat nici o casă in București ! I 
De departe bătător la ochi, cazul ’ 
a atras și atenția organelor de I 
anchetă penală, care au început I 
să cerceteze mai cu de-amănun- 1 
tul imobilele reparate de dum- I 
nealor. Pînă acum s-a constatat I 
că, de fapt, pe la 17 dintre ele 
nici măcar nu trecuseră. Pentru I 
„reparațiile" efectuate... in scrip- I 
te, încasaseră însă peste 90 000 
lei. Bani albi pentru lucrări... in I 
alb ! în curind însă vor fi con- I 
verttți in zile negre.

Nu grădina 
poartă vina j

Cartofi de Slobozia consumați 
tn Slobozia ? N-ar avea... sare ! I 
Drept pentru care Centrala de | 
legume și fructe București a dat . 
dispoziție T.L.F. Ialomița să a- I 
ducă în județ 156 tone cartofi de | 
Fălticeni. Cu tot apetitul lor 
pentru cartofii aduși de la ase- I 
menea distanțe, consumatorii ia- | 
lomițeni i-au preferat însă tot . 
pe cei din grădina proprie. în 1 
această situație, aproape 55 tone I 
de cartofi de Fălticeni au fost ■ 
tncărcați din nou în camioane I 
pentru a lua drumul spre Piatra • 
Neamț, Cluj, Bran, Sighișoara, | 
Pitești, Văleni. Cu aoest prilej, I 
au mai fost ..pipărați" cu încă • 
28 087 leî, cheltuiți pentru plim- I 
bătui lor. Paguba, oricît de mare I 
ar fi „grădina" centralei de le- • 
gume și fructe, nu este — după I 
cum se vede — de neglijat. Spe- I 
răm că va fi servită pe tavă ce- • 
lor vinovați. Să nu le mai lase I 
gura apă după cartofi pipărați ! I

Se strînge I 
plasa

Pescarii de pe Valea Bîrgăului | 

și-au abandonat la cîteva zile 
undițele. Motivul ? Mai mulți I 
lucrători de la stațiile fitosanita- I 
re locale și-au spălat uneltele de 
stropit în apele Bistriței. Sub- I 
stanțele toxice, dizolvate în apă..., I 
au curățat însă și riul de pește. • 
Acum filiala județeană de vînă- 
toare și pescuit, împreună cu or
ganele de resort ale Inspecției 
de stat pentru protecția apelor, 
„string plasa". Sperăm să nu ră- 
mînă în afara ei nici unul din I 
cei ce au săvirșit această ispra- I 
vă. f

Foc de paie ? |
Deunăzi, la ferma nr. 4. apar- ■ 

ținînd întreprinderii agricole de I 
stat Sărulești (Ilfov), a izbucnit | 
un incendiu. Tractoristul Petre 
Marcu s-a apropiat mai mult I 
decît trebuia de o șiră de paie, | 
o scânteie de la țeava de eșapa- ■ 
ment a căzut pe acestea și, în I 
cîteva minute, spre cer se înălța I 
o adevărată pălălaie. Intervenția ■ 
muncitorilor de la fermă s-a do- I 
vedit inutilă. 15 000 kg de paie • 
au ars ca... paiele. Și totul a I 
pornit de la o simplă neglijen- I 
ță, pentru care tractoristul este I 
bun de plată ! Foc de paie, în- I 
tr-adevăr. Dar ce foc ! !

Rubrică redactata de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii" .

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

Cum se însămințează 
o sosea

Prin toate mijloacele, 
ingrășămintele 

să ajungă 
urgent pe ogoare!

în condițiile județului Sălaj, o re
coltă de griu bună presupune ferti
lizarea solului atît cu îngrășăminte 
chimice cit și cu îngrășăminte natu
rale. Aproape 60 la sută din su
prafața județului o reprezintă soluri 
care permit cultivarea unor soiuri 
de înaltă productivitate. Dar bine în
țeles, este necesară asigurarea unor 
condiții optime de fertilizare. 
Dacă în anul trecut s-au fer
tilizat cu gunoi de grajd 4 000 ha, 
în acest an suprafața fertilizată 
va depăși 6 000 ha. Există însă 
posibilități de a se asigura fertiliza
rea unei suprafețe sporite. Cantitățile 
de îngrășăminte existente în fiecare 
C.A.P. ar asigura fertilizarea a circa 
10 000 ha. în cooperativele agricole 
din Dobrin, Bervegjiiu. Cosei, bioșod 
și Chiejd există mari cantități 'de 
gunoi de grajd adunat de mai mulți 
ani și netransportat nici pînă acum 
la cîmp. Alte cooperative agricole 
însă depun eforturi susținute pentru 
a ajuta pămîntul să dea roade cit 
mai bogate,

— Pentru noi — ne spunea Teodor 
Cimpeanu, președintele C.A.P. din 
comuna Surduc — transportul guno
iului de grajd la cîmp nu este o 
campanie. Am început chiar de cînd 
s-a ivit posibilitatea de a intra în 
teren și am depozitat gunoiul la mar
ginea tarlalelor. Am izbutit să îngră- 
șăm la timp toată suprafața planifi
cată a fi însămînțată cu grîu de 
toamnă.

Aceeași preocupare, izvorîtă din 
conștiința răspunderii pentru recolta 
Viitoare de grîu dovedesc și țăranii 
cooperatori din Cernut, Gîrbou, Rus, 
Călacea, care au folosit îngrășămin- 
tele naturale atît pentru plantele pre
mergătoare, cît și înainte de însămîn- 
țarea griului. Exemple bune, dar din 
păcate puține, ba chiar foarte puține 
în raport cu numărul cooperativelor 
existente in județul Sălaj.

în unele cooperative agricole, do
rința cooperatorilor de a folosi în- 
grășămintele naturale nu găsește 
sprijinul cuvenit.

— Avem mari greutăți în privința 
transportului — ne spune Ioan Duma, 
președintele C.A.P. din Jibou. întru
nit atelajele trebuie să le folosim la 
alte munci. Am cerut ajutor la l.M.A. 
Surduc. Dar din cele 16 tractoare care 
ne-au fost repartizate, lucrează doar 
6. Unii tractoriști nu vin la lucru, al
ții se îmbolnăvesc subit.

Aducîndu-i la cunoștință cele se
sizate la Jibou și în alte părți, tova
rășul inginer Gheorghe Dascăl, di
rectorul l.M.A. Surduc, ne-a spus că. 
în ceea ce îl privește, el a prelucrat 
programul de lucru in campanie cu 
toți tractoriștii. Numai că între „pre
lucrarea" în birou și „practica" din 
cîmp este o mare deosebire. Unii me
canizatori vin la lucru la ora 9 di
mineața și chiar la 12 (la Mirșid. de 
exemplu), iar alții pleacă cu trac
toarele de la cîmp pe la ora 17 (Jibou, 
în ziua raidului nostru). Nu puțini 
sînt cei care fac „naveta" de la o co
mună la alta, sub pretextul căută
rii unor piese de schimb. Toate aces
tea sînt cunoscute de directorul 
l.M.A. Surduc. Necunoscute au ră
mas în schimb măsurile pe care crede 
că trebuie să le ia — și asta cît mai 
urgent — pentru a da, într-adevăr, un 
ajutor real C.A.P. pe care le deser
vește.

O situație la fel de neîmbucurătoa
re am consemnat și la l.M.A. Nușfa- 
lău, care nu și-a onorat contractele 
cu C.A.P. Șimleul Silvaniei, ceea'ce 
a dus la întîrzieri nejustificate în 
transportul gunoiului de grajd pe 
cimp.

— Campania de toamnă este, mai 
ales, a mecanizatorilor și a specialiș
tilor, adică a noastră, ne-a spus ingi
nerul Eugen Urcan, directorul adjunct 
al Direcției agricole județene. în a- 
cest sens, ne propunem folosirea tu

turor mijloacelor mecanice de care 
dispunem pentru transportul îngrășă
mintelor pe cimp și însămînțarea la 
timp a griului. De asemenea, vom 
intensifica îndrumarea și. coptrolu) 
activității mecanizatorilor, în scopul 
folosirii din zori și pînă-n noapte a 
timpului de muncă. Autocritic vor
bind, nu ne-am ocupat cu toată răs
punderea de cooperativele agricole 
rămase în urmă. Lipsește cooperarea 
mai strînsă între C.A.P. și I.A.S., care 
dispun de mijloace mecanice pe care 
le-ar putea împrumuta.

Considerăm această autocritică un 
angajament de lichidare grabnică a 
neajunsurilor semnalate. în județul 
Sălaj, timpul fiind destul de favora
bil lucrărilor agricole, trebuie să sa 
depună toate eforturile, pentru ur
gentarea transportului întregii canti
tăți de gunoi de grajd la cîmp, pen
tru însămînțarea la momentul optim 
a griului.

Vasile RUSU
corespondentul „Scînteii*

Așa se pierd ore întregi de 
muncă. Șirul lung de camioa
ne își așteaptă rîndul la si
lozul bazei de recepție Bă
răganul (fotografia din stin
gă). în stafia C.F.R.-Bărăga- 
nul (fotografia din dreapta), 
mari cantități de îngrășămin
te chimice pietrificaie sînt su
puse degradării. Orice co

mentariu este de prisos
Foto : M. Andreescu

y

*
Covoare și dale pentru

Rezistență la acțiunea agen- 
ților chimici, greutate specifi
că mică, aspect plăcut, între
ținere ușoară — iată numai 
cîteva din calitățile care au 
contribuit la marea răspîndire 
a produselor realizate de Uzi
na de prelucrare a maselor 
plastice din Iași, care și-au do- 
bîndit un bun renume atît în 
țară, cît și peste hotare.

(Urmare din pag. I)
binat, cel puțin, unele măsuri de 
organizare a producției și a muncii 
— mă refer la organizarea schimbu
rilor, la aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă, la sistemul de 
informații privind „cadența" și 
structura producției — nu au fost 
dintre cele mai potrivite și mai efi
ciente. De aici au apărut defecțiuni 
în producție, mărfuri de calitate 
necorespunzătoare, refuzuri.

Același caracter realist, autocritic, 
l-au avut și opiniile altor specia
liști cu care am discutat. Bunăoară, 
iată de ne-a spus ing. Teodor Iosif, 
directorul țesătoriei de mătase „Vic
toria" din Iași : „Sîntem încă defici
tari în stăpînirea tehnicii noi și a 
tehnologiei de fabricație a unor 
sortimente. Unii dintre muncitorii 
noștri nu reglează corect utiiajeie, 
nu sesizează torsionările de fire și 
urzeli etc. Iar materia primă, extrem 
de pretențioasă, atît așteaptă : țesă
tura obținută conține defecte, este 
refuzată de beneficiari și, în conti
nuare, este stocată". Dar, vorbind 
despre cauzele stocurilor fără miș
care de produse finite, nu se poate 
omite totuși calitatea necorespun
zătoare a unor materii prime. In a- 
ceastă ordine de idei, ing. Maria 
Baciu, directorul tehnic al Combina
tului textil din Cluj, ne-a relatat :

— Dintre furnizorii noștri, cea 
mai mare „bătaie de cap" ne-o pro
voacă — trimițîndu-ne materiale 
necorespunzătoare — fabrica de stofe 
„Integrata" din Constanța. Am în
cercat să refuzăm stofa ce ne-o li
vrează această unitate, dar pină la 
urmă am renunțat, pentru că, altfel, 
trebuia să sistăm producția. Aceleași 
dificultăți întîmpinăm și în relațiile 
contractuale cu fabrica „Tricodava" 
din București. Din cele 73 tone de 
fire contractate cu această între
prindere în trimestrul III a.c., pînă

la 4 septembrie au fost respinse 11,7 
tone.

Elementele cu influență negativă 
asupra calității produselor și care 
duc astfel la alimentarea stocurilor 
de produse peste normativ și fără 
mișcare sînt, deci, binecunoscute in 
combinatele de industrie ușoară. Și 
nu de ieri, de alaltăieri. Ele își fac 
simțită prezența in unitățile din a- 
ceastă ramură de acum un an, și de 
acum doi ani, și chiar mai de mult 
timp. Persistența lor — repetăm, deși 
sînt bine cunoscute la toate nivelurile
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— nu poate fi explicată, in aceste 
condiții, decît prin tolerarea deficien
țelor, prin lipsa măsurilor care 
să ducă la „asanarea" activității de 
producție de toate influențele care 
grevează calitatea producției.

Și ceea ce e cu atît mai de neîn
țeles, această atitudine de „împă
care" cu neajunsurile existente în 
domeniul calității producției este In- 
tîlnită nu numai în combinat, ci și 
în birourile ministerului de resort. 
Cea mai bună dovadă a acestei si
tuații bizare e faptul că — așa cum 
ne-a spus directorul tehnic al Com
binatului textil din Cluj — Ministe
rul Industriei Ușoare aprobă cote 
mereu mai mari pentru produse „ră
mase de la export". Pentru trimes
trul II a.c. — oferim spre ilustrare

în inima Bărăganului, la Slobozia, 
a fost construită, nu de mult, o fa
brică de ulei care prelucrează canti
tățile mari de floarea-soarelui ce se 
cultivă în această parte a țării. Vineri 
dimineața ne-am convins însă că 
uleiul se mai produce în Bărăgan și 
în altă parte: pe șoseaua Slobozia— 
Brăila, mai precis pe porțiunea din
tre comunele Bărăganul și însurăței 
din județul Brăila. Oricît ar părea de 
curios, așa stau lucrurile. în diminea
ța zilei respective, camioane după 
camioane, treceau încărcate cu floa
rea-soarelui de la I.A.S. însurăței la 
baza de recepție Bărăganul. Unul 
dintre acestea a trecut ca un bolid, 
lăsînd în urma lui o dîră groasă de 
semințe. O femeie grijulie s-a grăbit 
s-adune. A strîns cîteva grămezi bune 
de semințe. Pornim în urma auto
camionului. II găsim aliniat cuminte 
în lungul șir al mijloacelor de tran
sport ce așteptau să descarce la baza 
de recepție Bărăganul. Nu era greu de 
identificat. Din mașina cu numărul 
31-Ag. 837, condusă de șoferul Si- 
mion Valeriu, curentul de aer format, 
ca urmare a excesului de viteză, la 
care s-a adăugat și lipsa de etanșei
tate a obloanelor, furase de pe plat
forma mașinii, un strat de floarea- 
soarelui gros de două palme. La cîn- 
tărire s-a constatat că șoferul a des
cărcat 3 500 kg floarea-soarelui, în 
timp ce un alt camion, de același tip, 
încărcat în același punct și la același 
nivel, a ajuns la baza de recepție 
cu 4 030 kg floarea-soarelui, adică 
recolta de pe un sfert de hectar. Prin 
urmare, dintr-un singur camion, la un 
singur transport, s-au împrăștiat pe 
asfalt 500 kg floarea-șoarelui.

De unde era transportată floarea- 
soarelui ? De la I.A.S.-Insurăței, fer
ma nr. 2. Am adus la cunoștință in
ginerului Ion Enache, directorul în
treprinderii, cele constatate. „Să ve
dem care șofer a făcut risipa, cît a 
pierdut pe drum, și-l punem să plă
tească paguba" — s-a grăbit cu so
luția conducătorul unității. Un răs
puns destul de simplu pentru o pro
blemă mai complexă. Căci cele con

Preocupat de satisfacerea 
solicitărilor numeroșilor bene
ficiari, colectivul uzinei ieșene 
furnizează o bogată paletă 
cromatică de covoare și dale 
flexibile din p.c.v. pentru par
doseli. Covoarele sînt igienice, 
nereținînd praful, și se între
țin foarte ușor. Dalele flexi
bile din p.c.v. pentru pardoseli 
sînt obținute prin ștanțarea co-
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acest exemplu — combinatului tex
til clujean i s-a acceptat ca la 
425 000 tricotaje pentru export, 81 000 
bucăți să poată fi respinse, iar pen
tru trimestrul III, la același volum 
de producție pentru export, mărfu
rile refuzate vor putea ajunge la 
90 000 tricotaje. In aceasta constă, de 
fapt, explicația lansării în fabrica
ție a unor cantități suplimentare de 
produse, față de comenzile benefi
ciarilor externi, de care aminteam 
mai înainte. Adică se acceptă anti

cipat, prin plan, ca pentru a reuși 
să se vindă 4 tricotaje, spre exem
plu, să se fabrice 5. Ceea ce se 
produce în plus — adică zeci de mii 
de tricotaje, de confecții, de perechi 
de încălțăminte — sînt destinate 
stocului, magaziei. Pentru că aceste 
„plusuri" nu sînt contractate cu ni
meni și pentru că vînzarea lor in 
țară este problematică. Desigur, 
decît să instaurezi o disciplină de 
fier pentru creșterea calității pro
ducției, e mai ușor să fabrici mai 
mult ca să ai... de unde alege ce e 
bun. Aceasta este insă o formulă 
antieconomică, care duce la irosirea 
unor importante valori materiale.

Cîteva cuvinte trebuie însă spu
se și privitor la respectarea con
tractelor economice de livrare, care, 
așa cum spuneam, contribuie nemij- 

statate nu erau doar un accident pro
dus din neglijența șoferului. Din 
cauză că așteaptă mult la descărcat 
la baza de recepție — datorită proas
tei organizări a preluării produselor 
— șoferii sînt tentați să recupereze 
timpul pierdut circulînd cu viteză 
mare. Dar oare numai șoferii sînt de 
vină că șoseaua a fost însămînțată 
cu floarea-soarelui? Vinovată este și 
întreprinderea de transporturi auto 
Argeș, care nu a dotat corespunză
tor autocamioanele trimise la tran
sportul produselor agricole, deși a 
dat certificatul „bun pentru cereale", 
între altele, prelatele existente la 
mașini sînt cu mult mai scurte decît 
lungimea acestora. Deci e vorba de 
un cumul de vini : pe de o parte ne
glijența șoferilor, pe de altă parte a 
delegatului I.A.S., a conducerii aces
tei unități, care ar trebui să se in
tereseze cel mai mult ca produsele 
pe. care le-au obținut să fie transpor
tate fără pierderi. în sfîrșit e vorba 
de superficialitatea celor care au 
certificat „bunul pentru cereale". Dar 
lipsa de interes față de recolta pentru 
care s-au cheltuit muncă și bani nu 
se manifestă numai la transport. O 
cantitate însemnată de floarea-soare
lui se pierde încă la recoltare. îm
preună cu delegați ai Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, Inspecto
ratului I.A.S. Brăila și conducătorii 
întreprinderii agricole de stat însu
răței, am pășit pe urmele unei com
bine C-12 „Gloria" într-un lan de 
floarea-soarelui. în urma acesteia, 
rămîneau capitule întregi, iar altele, 
fărîmate, deci imposibil de a mai 
putea fi recuperate. Această pagubă, 
destul de mare, se adaugă celei pro
vocate la transport.

Întrucît mai sînt de recoltat mari 
suprafețe cultivate cu floarea-soa
relui, și alte culturi tîrzii, considerăm 
necesară, nu numai sancționarea vi- 
novaților ci, mai ales, luarea unor 
măsuri operative, bine gîndite și efi
ciente care să pună capăt risipei.

Ion HERȚEG 
Alexandru BRAD

pardoseli ;
varului rezultat din calandra- 
rea și dublarea a două sau mai i 
multe straturi; la cererea be- ? 
neficiarului se pot livra și din ’ 
covor cu straturi de compozi- ț 
ție diferită. Noile covoare și 
dale flexibile sînt utilizate pe i 
scară tot mai largă pentru / 
pardoseli în locuințe, școli, 1 
spitale, magazine, hoteluri etc. ț

locit la diminuarea stocurilor supra- 
normative și fără mișcare de pro
duse finite. Nu este greu de înțeles 
că neonorarea la timp a contractelor 
duce la formarea de stocuri. Și a- 
ceastă anomalie are explicațiile sale, 
tn general, ele constau în frecven
tele schimbări ale planului de pro
ducție și livrare — numai în tri
mestrele II și III a.c., planul de 
livrări al Ministerului Industriei 
Ușoare a fost diminuat cu 600 mi
lioane lei — în nerespectarea ter
menelor de livrare a unor materii 

prime, materiale și semifabricate, in 
neajunsurile ce se manifestă în orga
nizarea și conducerea producției. 
Cu alte cuvinte, în cauze la fel de 
puțin inedite și la fel de bine cu
noscute ca și cele care influențează 
calitatea producției in combinatele și 
întreprinderile industriei ușoare.

In urma Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 8—9 iulie 1970. care a cerut ca
drelor din întreprinderi, din combi
nate și centrale industriale, din mi
nistere. să ia măsuri urgente și 
eficace pentru folosirea cu rezultate 
superioare a mijloacelor materiale și 
financiare, pentru ridicarea calității 
producției, pentru înlăturarea imo
bilizărilor de mijloace materiale și 
bănești, în industria ușoară s-au în
treprins și se întreprind o serie de 
acțiuni care vizează — printre altele

DE „ZIUA POMPIERILOR"

In lupta cu focul, 

mereu la datorie
Acestor oameni li se 

spune — pe bună 
dreptate — „inamicii 
nr. 1“ ai focului. Ii gă
sim mereu și pretu
tindeni de strajă în 
apărarea bunurilor ob
ștești și personale, în 
lupta împotriva devas
tatorului dușman care 
este incendiul. Deși 
luptători neînfricați cu 
ravagiile flăcărilor, se 
poate spline că ceea 
ce îi animă este toc
mai o puternică fla
cără lăuntrică — pa
triotismul, responsabi
litatea socială, nețăr
murită, dragoste față 
de partid și popor, 
abnegația în îndepli
nirea exemplară a 
misiunilor încredința
te, pasiunea pentru o 
activitate încărcată nu 
o dată de peripeții și 
primejdii, dar și de 
intense satisfacții u- 
mane.

„Ziua pompierilor 
din Republica Socia
listă România" — săr
bătoare intrată de-a- 
cum în tradiția vieții 
noastre publice — ne 
îngăduie și în acest an 
să evocăm cîteva sec
vențe semnificative 
din neobosita activita
te a pompierilor mili
tari pe tărîmul preve
nirii și stingerii incen
diilor, secvențe ce 
ilustrează elocvent nu 
numai spiritul de dă
ruire pînă la eroism, 
dar și înalta lor pre
gătire profesională, 
precum și tehnica mo
dernă ce le-a fost 
pusă la dispoziție de 
statul nostru socialist 
pentru a spori eficien
ta intervențiilor.

...Din nenumăratele 
și uriașele șire de paie 
din preajma fabricii 
de hîrtie și celuloză 
„Pallas", două erau în 
flăcări. Potrivit pla
nului de cooperare, 
întocmit pentru acest 
obiectiv, gărzile de in
tervenție comandate 
de ofițerii Dumitrache 
Năvălici și Ion Pîrvan 
au intrat, concomitent, 
în dispozitiv și au în
ceput bătălia grea. Mai 
întîi autotunul. prin 
puterea jeturilor sale, 
a domolit vîlvătăile, a- 
poi, șefii de țeavă, în 
costume de protecție, 
s-au apropiat de ma
rea de flăcări și de 
fum.

întreaga acțiune se 
desfășura atît de re
pede, îneît abia o pu

ADUNARE FESTIVĂ
La Casa de cultură 

a Ministerului Afaceri
lor Interne a avut loc 
sîmbătă la amiază o 
adunare festivă consa
crată zilei de 13 sep
tembrie — Ziua pom
pierilor din Republica 
Socialistă România.

La festivitate au par
ticipat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor 
Interne, ai Comitetului 
municipal București al 
P.C.R. și Consiliului

teai urmări. Trîmbele 
de apă au prins să 
răscolească șirele de 
paie, să atace jarul și 
flăcările, împuținîn- 
du-le treptat.

După 5 ore de lucru, 
se putea spune că in
cendiul fusese locali
zat. Dar acțiunea nu 
s-a încheiat aici. Li
chidarea completă a 
focului a cerut încă 
trei zile de eforturi 
neîntrerupte, în care 
măiestria ostășească 
s-a împletit cu iniția
tiva și curajul, cu dîr- 
zenia și neînfricarea.

Comandantul pom
pierilor a citat prin 
ordin pe trupe statul 
major operativ al a- 
cestei acțiuni, precum 
și pe militarii celor 
două subunități. Șapte 
dintre ei, printre care 
sergenții Tudor Tache, 
Silvian Roman, Gheor
ghe Groapă, fruntașul 
Nicolae Gheorman au 
fost distinși cu insigna 
„Fruntaș în paza contra 
incendiilor". Acestor 
recompense 11 s-au a- 
dăugat mulțumirile a- 
dresate grupului de 
pompieri Constanța de 
către conducerea fa
bricii. „Dacă fabrica 
noastră nu și-a între
rupt procesul de pro
ducție — sublinia în 
scrisoarea sa conduce
rea întreprinderii, — 
dacă au putut fi sal
vate 4 000 de tone ma
terie primă, stația de 
clor și cele două benzi 
transportoare, meritul 
este al dumneavoastră, 
al pompierilor".

...Pe căpitanul Va
sile Moraru, inspector 
cu prevenirea incendii
lor în grupul județean 
de pompieri Brăila, 
l-am cunoscut cu cî
teva săptămîni în ur
mă la comisia tehnică 
p.c.i. a municipiului.

— Aici — ne-a spus 
el — m-a adus o pro
blemă importantă. 
Este vorba de asigu
rarea presiunii nece
sare la sursele de ali
mentare cu apă. Am 
constatat că, mai ales 
noaptea, pe unele 
străzi presiunea nu 
este corespunzătoare. 
Și asta nu-i bine de
loc. De aceea, îm
preună cu comisia teh
nică, am stabilit un 
ansamblu de măsuri, 
care, aplicate în prac
tică. vor duce în cel

popular municipal, ge
nerali și ofițeri, con
ducători ai unor între
prinderi bucureștene, 
pompieri voluntari.

După cuvintul de 
deschidere rostit de 
Ionel Gal, adjunct al 
ministrului afacerilor 
interne, general-locote- 
nent Pamfil Tatu, co
mandantul pompierilor, 
a evocat glorioasele 
tradiții de luptă ale 
oompierilor români și

— lichidarea stocurilor supranorma- 
tive și fără mișcare de produse fi
nite. La ce rezultate s-a ajuns pînă 
acum în acest domeniu ? Unele din 
măsurile aplicate urmăresc preîntâm
pinarea formării de noi stocuri de 
produse finite. La Combinatul de 
tricotaje nr. 1 din Capitală, de exem
plu, atenția specialiștilor este îndrep
tată mai ales spre îmbunătățirea ac
tivității sectorului de 
pare, „nodul gordian" 
neoorespunzătoare a ____ ____
produsele ce se fabrică aici. La Com
binatul de încălțăminte și pielărie 
din Cluj, problema „nr. 1“ o constituie 
realizarea unei mai bune sincronizări 
a producției cu desfacerea și orga
nizarea superioară a fabricației.

vopsire, se 
al calității 

unora dintre

Paralel cu aceste acțiuni avînd 
un pronunțat caracter preventiv, ce 
se întreprinde în combinatele indus
triei ușoare pentru lichidarea imobi
lizărilor în stocuri supranormative și 
fără mișcare .de produse finite, con
stituite în 1970 și în anii din urmă ? 
Și în această direcție s-au întocmit 
și se aplică planuri detaliate de 
măsuri. La Combinatul de tricotaje 
nr. 1 din Capitală, in ultimul timp 
au fost vindute din stocurile fără 
mișcare 155 000 tricotaje, din care 
mai bine de o treime în luna au
gust. La fel. la Combinatul de pie
lărie și încălțăminte din Cluj, prin- 
tr-un contact mai strîns cu comer
țul și prin deschiderea unor maga
zine proprii de desfacere (7 la nu
măr, care se vor adăuga celor 7 
deja existente), se scontează că, 
pînă la sfîrșitul anului, se vor li
chida circa 400 000 perechi încălță
minte care, în prezent, stochează.

In programul de acțiune elaborat 
pentru întreaga ramură, s-a prevă
zut că din volumul total al imobili
zărilor în produse finite existent la 
data de 15 iulie a.c. în unitățile in
dustriei ușoare, 70 la sută să fie 

mai scurt timp la în
dreptarea situației.

A doua zi, căpitanul 
Vasile Moraru se du
se să verifice două 
reclamații. In primul 
caz, reclamanta avea 
dreptate : burlanul de 
la soba vecinului ei 
se sprijinea pe unele 
elemente lemnoase, 
ceea ce punea în pe
ricol gospodăria recla
mantei. Inspectorul a 
impus respectarea 
legii.

Numai în acest an 
căpitanul Moraru a 
trebuit să cerceteze și 
să rezolve 272 de ca
zuri. Competența cu 
care le-a soluționat, 
măsurile adoptate și 
înfăptuirea acestora 
evidențiază o temeini
că pregătire profesio
nală, multă perseve
rență și un înalt spi
rit de răspundere. Do
vada ? In sectorul de 
care răspunde, n-a a- 
vut loc anul acesta 
nici un incendiu.

Am evocat momente 
din activitatea căpița-( 
nului Moraru tocmai 
pentru că — spre deo
sebire de episodul re
latat mai sus — nu 
au în ele, aparent, ni
mic spectaculos. Dar 
tocmai de perseveren
ța și răspunderea cu 
care el — și asemeni 
lui zeci de alți ofițeri 
insărcinați cu aceeași 
misiune — își îndepli
nesc sarcinile, depinde 
în bună măsură ca in
cendiile să fie preîn- 
tîmpinate, focul să fie, 
cum s-ar spune, stins 
încă înainte de a se 
naște. Căci — ca și in 
medicină — și în mun
ca pompierilor, profi
laxia joacă un rol fun
damental, înscriin- 
du-se pe aceleași ooor- 
donate ale protejării 
avuției și oamenilor 
de vîlvătăile distru
gătoare.

Toate aceste activi
tăți —■. mai spectacu
loase sau mai obișnui
te — relevă însă ace
lași spirit, aceeași 
înaltă semnificație pa
triotică ce face din 
„Ziua pompierilor" o 
zi sărbătorită cu dra
goste și recunoștință 
de oamenii muncii.

Locotenent-colonel 
Dănilă Goga- 
GÂRBOVICEANU
Maior Constantin 
GHIMBEU

» relevat contribuția 
pe care aceștia o aduc 
la apărarea și salvarea 
bunurilor materiale ale 
poporului.

★
Cu același prilej. In 

holul Casei de cultură 
a Ministerului Afaceri
lor Interne a fost des
chisă o expoziție de 
fotografii înfățișînd 
imagini din viața și ac
tivitatea pompierilor.

' (Agerpres)

lichidat pînă la sfîrșitul anului In 
curs. Analizînd modul în care se 
înfăptuiește această sarcină, consta
tăm că in lunile iulie și august 1970, 
prevederile au fost depășite, dar rea
lizările puteau fi și mai mari dacă 
intensitatea eforturilor ar fi fost la 
fel de ridicată in toate întreprinde
rile din această ramură industrială.

A drămui fiecare leu încredințat 
spre fructificare întreprinderilor in
dustriale este una din sarcinile fun
damentale puse de conducerea de 
partid și de stat în fața colectivelor 
din industrie. Economia națională 
nu poate suporta neglijențe, nu 
poate accepta poziția de îndeplinire 
în orice condiții a planului. Progre
sul economic presupune efervescen
ță, o permanentă mișcare, o con
tinuă reluare a ciclului de produc
ție, în care imobilizările de stocuri 
supranormative de orice fel și de 
produse finite, în special, au cele mai 
negative consecințe asupra dezvoltă
rii economice. Iată de ce comitetele 
de direcție din unități, consiliile de 
administrație din combinate trebuie 
să înțeleagă că rapiditatea cu care 
produsele finite stocate in magazii 
vor fi readuse în circuitul economic 
constituie un examen de bun gos
podar. Un lucru este clar : fenome
nul anormal al stocurilor de produ
se finite în industria ușoară poate 
fi lichidat numai prin eliminarea tu
turor cauzelor care duc la formarea 
unor imobilizări de această natură. E 
vorba de realizarea numai de pro
duse de calitate superioară, într-o 
paletă sortimentală variată, potrivit 
gusturilor evoluate ale consumatori
lor din țară și din străinătate. Evi
dent. o problemă complexă, de du
rată. Găsirea soluțiilor optime de re
zolvare reprezintă însă sarcina 
de căpătii a lucrătorilor din indus
tria ușoară, pentru îndeplinirea că
reia nici un efort nu trebuie precu
pețit.
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ÎNTÎLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE DELEGAȚIILE DE PARTID

Șl GUVERNAMENTALE ALE ROMĂNIEI Șl BULGARIEI
La Complexul de creștere

a porcilor

al I. A. S. Giurgiu-Nord
După încheierea convorbirilor, 

tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu celelalte 
persoane oficiale bulgare și române,' 
vizitează Complexul de creștere a 
porcilor al întreprinderii agricole 
de stat Giurgiu-Nord, una dintre 
cele mai mari unități de acest fel 
construite pînă în prezent în țara 
noastră.

La sosire, tovarășii Todor Jivkov, 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegațiilor de partid și 
guvernamentale sînt salutați de 
ministrul agriculturii și silvicultu
rii, Angelo Miculescu, de colectivul 
de conducere al întreprinderii.

Oaspeții sînt invitați mai întîi în 
fața unor panouri și grafice, din 
care rezultă evoluția construcției 
complexelor de creștere a porcilor 
în sistem industrial, parte inte
grantă a programului național de 
dezvoltare a zootehniei în țara 

moastră. Directorul Complexului 
Giurgiu-Nord, Liviu Preda, dă am
ple explicații privind rezultatele 
obținute în această mare unitate 
zootehnică ; în etapa finală aceas
ta va livra anual 300 000 porci. Fo
losind experiența dobîndită în uni
tățile similare construite anterior, 
specialiștii și proiectanții au redus 
valoarea investițiilor specifice, au 
economisit mari suprafețe de te
ren. Se remarcă gradul ridicat de 
mecanizare a lucrărilor, care a per
mis să se realizeze indici superiori 
de productivitate și de rentabili
tate. Față de 7 milioane lei benefi
cii prevăzute în acest an, se va a-

junge la 50 milioane lei în anul 
1973. Oaspeții iau cunoștință în 
continuare de măsurile adoptate în 
vederea construirii altor unități ale 
zootehniei industriale. Este pus în 
evidență faptul că experiența între
prinderilor agricole de stat se ex
tinde și în sectorul cooperatist al 
agriculturii; în acest an se cons
truiesc 40 de complexe intercoope- 
ratiste de creștere a porcilor. Sînt 
vizitate apoi cîteva hale — mater
nități de scroafe, adăposturi pentru 
creștere și îngrășare — în care 
instalațiile de mecanizare și auto
matizare înlocuiesc munca manu
ală, asigură condiții optime de 
microclimat în interior.

Manifestînd preocupare față de 
eficiența economică realizată, tova
rășul Todor Jivkov solicită lămuriri 
cu privire la costul investițiilor, la 
organizarea “ ...__ '
întrebărilor adresate, specialiștii 
arată că.
luate pentru perfecționarea flu
xului tehnologic, parametrii pro
iectați au fost realizați cu un 
an mai devreme decît era pre
văzut. Oaspeților le sînt expuse 
detalii asupra sistemului de epu
rare a apelor uzate, asupra moda
lităților folosite pentru a asigura 
condiții de igienă corespunză
toare. întreținîndu-se cu un grup 
de muncitori din cadrul acestui 
complex, tovarășul Todor Jivkov 
îi felicită pentru realizările ob
ținute și li se adresează : „Voi nu 
mai sînteți țărani; sînteți munci
tori industriali".

muncii.

datorită

Răspunzînd

măsurilor

La Complexul de creștere

și ingrășare a taurinelor

de la I. A. S. Copăceni
în continuarea vizitei, coloana 

mașinilor oficiale se îndreaptă 
spre un alt obiectiv al zootehniei 
industriale românești — Comple
xul de creștere și ingrășare a tau
rinelor de la întreprinderea agri
colă de stat Copăceni.

După urarea de bun sosit adre
sată oaspeților la intrarea îq com
plex, directorul întreprinderii, in
giner zootehnist Dumitru Calciu, 
prezintă oaspeților această mo
dernă unitate în care întregul pro
ces de producție se realizează 
la cele mai ridicate exigențe 
Aici se îngrașă anual 9 600 
de taurine, realizîndu-se rezultate 
comparabile cu cele obținute în 
țări cu zootehnie dezvoltată. Se 
vizitează mai întîi una dintre ha
lele de creștere a vițeilor, unde 
se remarcă nivelul tehnic ridicat 
de dotare, care a permis înlocui
rea completă a lucrărilor manuale. 
Oaspeții vizitează apoi hale de 
creștere și de îngrășare a anima
lelor ; aici, operațiunile de pre
parare și de distribuire a furaje
lor sînt în întregime mecanizate 
și automatizate. De la un tablou 
de comandă, la simpla apăsare pe 
butoane, este pus în funcțiune un 
angrenaj complex de instalații

care macină și amestecă nutrețu
rile în dozele prescrise în rețete. 
Prin conducte acționate pneumatic, 
nutrețurile sînt transportate apoi 
spre halele de ingrășare.

Oaspeții pășesc pe aleea cen
trală a unei hale, dedesubtul că
reia șnecurile acționate mecanic 
distribuie furajele la 800 de ani
male deodată. în zecile de com
partimente ale fiecărei hale, ani
malele stau pe grătare de beton, 
ceea ce duce la totala înlocuire a 
muncii manuale, creîndu-se, tot
odată, condiții optime de igienă.

Datorită fluxului tehnologic 
modern, gradului ridicat de me
canizare și automatizare, s-a reu
șit ca un muncitor să îngrijească 
800 de taurine. întregul complex 
este deservit de numai 15 îngriji
tori și 10 mecanici. Indicii de ren
tabilitate, sporul în greutate al 
animalelor, prețul de cost și be
neficiile obținute se situează la 
nivelul celor mai bune perfor
manțe. Conducătorii celor două 
delegații primesc explicații la în
trebările adresate în legătură cu 
sporul în greutate, consumul spe
cific de furaje pe kilogramul de 
carne. Gazdele arată că întreprin
derea dispune de încă două com-

venit, oaspefii sînt îmbiafi sâ guste din pîine și sareIn semn de bun

SEMNAREA UNOR PROTOCOALE
PRIVIND DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 

ROMÂNO BULGARE

plexe de tip industrial, în care se 
cresc 5 000 de vaci. De aici se li
vrează mai multe milioane litri de 
lapte anual pentru aprovizionarea 
Capitalei. Apreciind această rea
lizare a specialiștilor, tovarășul 
Todor Jivkov urează acestora 
obțină succese tot mai mari 
promovarea
triale moderne în agricultură.

în drum spre unitățile agri
cole vizitate, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Todor Jivkov, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
români și bulgari sînt salutați cu 
multă căldură de locuitorii comu
nelor Remuș, Daia, Călugăreni și

să 
în 

tehnologiilor indus-

Adunații-Copăceni, de țăranii coo
peratori aflați în această frumoa
să zi de toamnă la munca cîmpu- 
lui.

La reîntoarcerea la Giurgiu, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sînt salutați din nou 
cu multă căldură de locuitorii a- 
cestui oraș. în aclamații și urale, 
cetățenii însoțesc pe cei doi con
ducători pînă în portul din loca
litate.

La amiază, conducătorii de par
tid și de stat români și bulgari, 
celelalte persoane oficiale care îi 
însoțesc s-au îmbarcat pe nava 
fluvială „Carpați", plecînd într-o 
călătorie pe Dunăre.

DEJUN IN CINSTEA
DELEGAȚIEI

Țovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a oferit sîmbătă, 
pe nava „Carpați“, un dejun în 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria.

Au participat membrii celor două 
delegații și alte persoane oficiale 
române și bulgare.

în toastul său, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subli
niat că întîlnirea și convorbi
rile avute au evidențiat că în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, în
tre guvernele celor două țări și 
între popoarele român și bulgar 
se dezvoltă relații bune de prie
tenie și colaborare, bazate atît pe 
vechi tradiții, cît și pe comunita
tea de orînduire socială și de nă
zuințe în construcția societății so
cialiste și comuniste, în lupta pen-

La Complexul de creștere și ingrășare a taurinelor de la I.A.S. Copăceni
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tru întărirea forțelor antiimperia
liste, pentru apărarea păcii.

„Am ajuns — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — la a serie de 
concluzii pozitive privind dezvol
tarea legăturilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
țările noastre. Am făcut, de 
asemenea, un schimb de pă
reri în legătură cu probleme
le internaționale : s-a evidențiat, 
cu acest prilej, că avem nă
zuințe și puncte de vedere co
mune în ce privește întărirea co
laborării și a unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste inter
naționale, a tuturor forțelor anti
imperialiste. De asemenea, s-a evi
dențiat identitatea de vederi și 
hotărîrea țărilor noastre de a mi
lita pentru îmbunătățirea colabo
rării în Balcani, pentru securitate 
europeană și, în general, pentru 
înfăptuirea unei politici de pace și 
cooperare cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială".

Referindu-se la înțelegerile și 
protocoalele convenite cu 
acestei întîlniri, tovarășul 
Ceaușescu a apreciat că 
deschid largi perspective 
dezvoltarea unei colaborări rodnice 
între popoarele român și bulgar în 
toate domeniile de activitate.

„Am remarcat cu satisfacție — a 
spus în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — entuziasmul 
populației din orașele Ruse și 
Giurgiu, din comunele prin care 
am trecut. Noi interpretăm aceste 
manifestări ca o expresie a dorin
ței oamenilor muncii din aceste 
orașe și localități, a populației din 
cele două țări de a dezvolta larg și 
multilateral colaborarea și coope
rarea româno-bulgară. Consider că 
avem datoria să răspundem pe de
plin acestor năzuințe ale popoarelor 
român și bulgar, să facem totul 
pentru a promova prietenia și co
laborarea dintre partidele și țări
le noastre. Apreciez că discuțiile 
noastre din aceste două zile au co
respuns acestor năzuințe, că există 
toate condițiile pentru realizarea 
lor cu succes".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru dezvol
tarea cu succes a relațiilor dintre 
cele două țări, pentru unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării comunis
te și antiimperialiste, pentru po
porul bulgar, pentru Partidul Co
munist Bulgar, pentru Comitetul 
său Central, în sănătatea tovarășu
lui Todor Jivkov, a tovarășului 
Jivko Jivkov și a celorlalți oaspeți 
bulgari.

Luînd cuvîntul, tovarășul TODOR 
JIVKOV a mulțumit în numele 
delegației de partid și guverna
mentale bulgare pentru căldura 
cu care a fost întîmpinată în Ro
mânia

„Noi 
sîntem 
birilor.

că, au fost creatoare, Iar rezulta
tele lor sînt deosebit de favora
bile pentru dezvoltarea în conti
nuare, cu succes, a prieteniei 
colaborării dintre 
partidele noastre11.

Referindu-se la 
țelegerilor la care 
cadrul convorbirilor, 
la protocoalele încheiate, tovarășul 
Todor Jivkov a 
nuare :

„Mă alătur, de 
cierii tovarășului 
discuțiile și convorbirile, 
mentele pe care le vom semna sînt 
de primă însemnătate — și a- 
ceasta nu numai în ceea ce pri
vește colaborarea noastră, ci și din 
punct de vedere al întăririi în 
continuare a muncii noastre pen
tru izbînda cauzei păcii, socialis
mului și democrației, că ele vor 
constitui o contribuție la activita
tea noastră pentru întărirea forțe
lor antiimperialiste din întreaga 
lume".

„Dacă ar trebui să sintetizăm 
ceea ce am făcut în aceste două 
zile —; a spus în continuare tova
rășul Jivkov — ar trebui să subli
niem, în primul rînd, caracterul lor 
fructuos, importanța lor mare pen
tru dezvoltarea colaborării dintre 
țările și partidele noastre ; ele con
stituie o contribuție la munca și 
lupta noastră pentru securitate eu
ropeană, pentru pace în lume și, în
deosebi, pentru înseninarea în con-

popoarele

importanța 
s-a ajuns 

precum

Și 
Și

în- 
în
Și

spus, în conți- •

asemenea, apre-
Ceaușescu că 

docu-

prilejul 
Nicolae 
acestea 
pentru

socialistă.
— a
spre
Vreau

convor- 
asociez 

tovară-
mă 

de
într-adevăr, 
decurs în-

spus vorbitorul — 
sfîrșitul 

să 
aprecierii făcute
șui Ceaușescu, că, 
aceste convorbiri au 
tr-un spirit de înțelegere recipro-

în cursul după-amiezei au fost 
semnate Protocolul cu privire la 
realizarea proiectului comun al 
complexului hidroenergetic Islaz- 
Somoviț, pe Dunăre, Protocolul pri
vind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, 
precum și alte protocoale conveni
te în cursul convorbirilor, în le
gătură cu intensificarea relațiilor 
bilaterale în diferite domenii de 
activitate.

Protocoalele au fost semnate din 
partea română de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Din partea bulgară protocoa
lele au fost semnate de tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist Bul-

gar, președintele Consiliului de 
Miniștri, Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
construcțiilor și arhitecturii.

La solemnitatea semnării au fost 
de față membrii delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria, pre
cum și alte persoane oficiale ro
mâne și bulgare.

în scurte alocuțiuni rostite după 
semnarea documentelor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au subliniat că aceste protocoale, 
și în general întîlnirea și convorbi
rile avute au fost deosebit de rod
nice pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor frățești dintre 
cele două partide și popoare șl au 
evidențiat dorința comună a celor 
două țări și partide de a contribui 
la întărirea unității țărilor socia
liste, la cauza socialismului și 
păcii în lume.

încheierea A -Af > >>mtilnirn
Este ora 14. Motonava „Car- 

pați“, escortată de patru nave ale 
marinei militare fluviale, se des
prinde de chei în aclamațiile mul
țimii, urcînd pe firul fluviului. 
Croaziera pe Dunăre a durat în tot 
timpul după-amiezei.

Se lasă seara. Nava acostează la 
cheiul portului Giurgiu. Sosirea 
conducătorilor de partid și de stat 
români și bulgari prilejuiește o 
nouă și puternică manifestare a 
prieteniei dintre cele două parti
de și popoare frățești. în aclama
țiile și uralele localnicilor, cele 
două delegații străbat orașul de 
pe malul fluviului, îndreptîndu-se 
spre Podul Prieteniei. Mii de ce
tățeni au venit să-și ia rămas 
bun de la solii poporului vecin și 
prieten. Se aud urări în cinstea 
celor doi conducători de partid și

Iau rămas 
locale.
20. într-o 

tovarășii

bun de la

atmosferă 
Nicolae

orașului, își 
oficialitățile

Este ora 
însuflețită,
Ceaușescu șl Todor Jivkov îșl 
string mîinile, se îmbrățișează. 
Urale și ovații prelungite înso
țesc despărțirea membrilor celor 
două delegații de partid și guver
namentale. Pînă la mijlocul podu
lui, la frontieră, oaspeții bulgari 
sînt conduși de tovarășul Gheor
ghe Necula, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean.

★
dintre delegația deîntîlnirea

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și delegația de partid și guverna-

Pretutindeni, populația a manifestat cu câldurâ pentru întărirea prieteniei româno-bulgare.

tinuare a atmosferei în Peninsula 
Balcanică, unde noi trăim și mun
cim.

în încheiere, tovarășul Tddor 
Jivkov a toastat pentru Republica 
Socialistă România, pentru poporul 
român, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul Central 
și pentru secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru gu
vernul român și președintele său — 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
pentru întreaga delegație de par
tid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, pentru 
prietenia și colaborarea româno- 
bulgară.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

de stat, a prieteniei dintre popoa
rele noastre, se scandează lozinci 
pentru unitatea țărilor socialiste. 
Coloana de mașini străbate un cu
loar viu, luminat de torțe.

La capătul podului, pe malul 
românesc al fluviului, o companie 
de onoare prezintă onorul. Se in
tonează imnurile de stat ale celor 
două țări. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov trec în 
revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
români și bulgari sînt înconjurați 
de un grup de tinere îmbrăcate în 
costume populare, care le oferă bu
chete de flori. Tovarășul Todor 
Jivkov și ceilalți membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 
bulgare dau mîna cu cetățeni ai

mentală a Republicii Populara 
Bulgaria, condusă de tovarășul To
dor Jivkov, a constituit un nou pri
lej de afirmare a relațiilor priete
nești dintre cele două țări. Desfă
șurată într-o atmosferă tovără
șească, în spiritul înțelegerii re
ciproce, această întîlnire reprezin
tă un moment important în dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, o în
semnată contribuție la întărirea u- 
nității țărilor socialiste, a cauzei 
socialismului și păcii.

De la trimișii speciali Agerpret
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Jan Kott,

i cine- 
special, 
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pre-

„Tribuna"

anticinematografică
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Fever-Anden

sham" a fost reînviata

teatrului
New„La Mama" din
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Krejca, Hans Lietzau.
doua

este insă și mai larg. 
Programul său,

biectul unei dezbateri
speciale.

Viața muzicii
ideea, mesaju

Participâ membri în jurii, invitați de onoare ai Concursului și Festi
valului international ~
IVOR KEYS
JOVAN GLK

motional „George Enescu" : MARCEL MIHALOVICI (Franța), 
(Anglia), DIMITRI BASKIROV (U.R.S.S.), CALVIN SIEB (Canada), 

IGORIJEVICI (R.S.F. Iugoslavia).

Sîntem !n a 9-a zi a festivalului. 
Răsfoim agenda și găsim consem
nate momente semnificative pentru 
marea artă. în mod firesc, discuții
le, convorbirile avute cu oaspeți de 
seamă ai acestei manifestări au a- 
vut ca obiectiv principal muzica, 
probleme ale muzicii românești și 
universale, probleme ardente ale 
vieții muzicale internaționale, au în
cercat să se încadreze atmosferei 
fertile caracteristice importantei 
desfășurări.

rane ? Relația „public-muzică 
contemporană" este una din cele 
mai disputate teme. Acceptă 
publicul inovațiile, fascinat de 
tehnica lor, fără a înțelege ni
mic ? Se aplaudă zgomotele, 
un ecou al ritmului vieții 
azi ? Muzica românească ț 
zentă în festival a dovedit con
sistența unui limbaj închegat, 
fluenta exprimării, pledoaria 
pentru idee și artă.

resează, te surprinde. Inovațiile și ex
perimentele nu sint ceva ostentativ.

în multe lucrări moderne din lite
ratura universală le găsești vizibil a- 
fișate și nu este deloc avantajos 
pentru ele. Fără idee, fără mesaj, se 
creează o muzică lipsită de viață. Am
biția multor creatori este să atragă a- 
tenția, dar viața este mult mai com
plexă și selectează, selectează sîrguin- 
cios. Să ne amintim de „Oda bucuriei", 
de cuvintele prin care Beethoven și 
Schiller îmbrățișau milioanele de oa
meni. Poate un compozitor „intere
sant", care vrea efecte, să scrie muzi
că pe versurile lui Schiller ? Cum să 
«îmbrățișeze» 
cînd el nu are

— Cum aprecîațl tabloul mu
zicii românești ? Puteți să vă 
pronunțați asupra direcțiilor de 
dezvoltare ale muzicii contem
porane ?

„Cunosc cîțlva tineri compozitori 
români de mare talent — declară 
Marcel Mihalovici, compozitor fran
cez de origine română. Prin ei 
văd o școală de compoziție bine in
struită. La Paris, de exemplu, am 
ascultat o „Nocturnă" a lui Mihai 
Mitrea Celarianu, deosebit de in
spirată, de o mare poezie. Muzica 
este o artă care nu stă pe loc. Cred 
însă că este bine de evitat în gene
ral în muzică orice cale aventuroa
să, care nu duce decît la exhibiții. 
Cred că după perioada „de trecere" 
în care ne aflăm se vor găsi crea
tori care să concentreze forțele 
acumulate și care să exprime cu 
adevărat suflul epocii noastre". Mar
cel Mihalovici afirma, de asemenea, 
că nu este de acord cu „teo
ria revenirii", că niciodată nu s-a 
reînviat o epocă cu toate caracte
risticile ei. Arta merge înainte, dar 
trebuie știut că „dadaism“-ul mu
zical care se practică, un „passe
partout" din japonia în Anglia, în 
Franța, în orice țară a lumii, are 
viață scurtă și timpul are puterea 
să selecționeze.

„Muzica României — declara 
Ivor Keys, profesor la Universita
tea din Birmingham, membru în 
Consiliul Britanic — are un specific 
al său. Este lirică și totodată sub
liniată de un ritm fremătător. 
„Musica nova" a cîntat la Londra și 
a lăsat o impresie deosebită. Aici 
am reascultat frumoase lucrări de 
Herman, Țăranu. A cînta și a dansa 
este în firea poporului români. La 
Uniunea Compozitorilor am audiat 
„Zamolxe" de Liviu Glodeanu și 
„Șase piese umoristice" de L. 
Profeta ; expuneau mari diferențe 
tehnice șl de stil, dar aveau același 
farmec, același suflu". Comentînd 
direcțiile de dezvoltare ale muzicii 
contemporane, Ivor Keys afirma, 
de asemenea, că principala calitate 
de care trebuie să țină seama mu
zica viitorului este „sensibilitatea". 
Să surprindă și să atragă, să fie 
apropiată oamenilor. „Poate într-o 
zi — se destăinuia Calvin Sieb, pro
fesor la Conservatorul din Mont
real, se va renunța la colecția de 
efecte, la interjecții și suspine și 
va veni cineva care să scrie muzica 
coerentă. Cit privește muzica româ
nească. ea exprimă multă chibzuin
ță, multă gîndire. Lucrări de Pașca- 
nu, Marbâ, Bentoiu m-au impre
sionat. Din Canada vedeam festiva
lul bucureștean ca un punct. 
Aici îmi dau seama că este 
impunător, fără exagerare. Sînt sătul 
de pahare lovite, de corzi ciupite, de 
pocnete care exprimă „pocnete". Lu
crările ascultate la București de
monstrează o largă respirație, o esen- 
țializare a rădăcinilor românești".

Solistul operei din Belgrad, Jovan 
Gligorijevici, privea muzica româ
nească, din punctul său de vedere, al 
cîntărețului liric, obișnuit cu reperto
riul unui Verdi, Gounod. Musorgski. 
„M-aș referi la opera „Decebal". O- 
feră multe posibilități interpreților, 
are o scriitură dramatică, bine alcă
tuită. în general, pot spune că nu 
iubesc extremele și sper într-un a- 
propiat viitor care va confirma pu
terea muzicii de idei".

„Fără Îndoială, discuția are carac
ter general — confirmă Jovan Gligo- 
rijevici. Nu este vorba de muzica as
cultată la București, ci de unele o- 
rientări din muzica timpului nostru. 
Să nu ne gîndim nici la publicul a- 
numitor săli, ci la marele public. Se 
confirmă pe zi ce trece că el nu ac
ceptă decît muzica 'bună. în rest, a- 
plauze protocolare1*.

Convorbiri cu oaspeții 
festivalului

Cuvintele lucrărilor românești din 
concertul „Madrigalului" nu au fost 
traduse. Calvin Sieb spunea însă că a 
înțeles fiorul lor, atmosfera descrisă : 
„Dacă inovația și experimentul nu 
sînt un scop în sine — cum am ob
servat în piesele românești — atunci 
drumul spre public este deschis. Iar 
dacă vorbim de „ideal", el este în- 
tr-adevăr o componentă a muzicii 
contemporane, dar a celei de calitate. 
La Montreal, Serge Garant conduce 
o orchestră căreia i se încredințează 
numai partituri de muzică modernă. 
Numai cele bine scrise pătrund însă 
în repertoriul curent. Iată o inovație 
a muzicii noi : introducerea publicu
lui în acțiune. Dar cite lucrări reu
șesc această antrenare, această cap
tare a publicului 7“

„Sînt unii foarte radicali — se pro
nunță Dimitri Bașkirov — și consi
deră că tot ce este de „ultimă oră" 
e magnific. Este bine să avem simțul 
proporțiilor. „Inovația și experimen
tul" sînt procedee pe care toată lu
mea melomană le declară „interesan
te". De ce ? Cred că important este 
ecoul la public și nu meșteșugul". O- 
pinia lui Dimitri Bașkirov despre 
„ideal" era de fapt dorința meloma
nului în fața muzicii secolului nostru. 
Pianistul sovietic spunea că nu tre
buie uitată esența umană, sufletească. 
Puterea de penetrație a marilor idei 
asigură calitatea muzicii. „Am ascul
tat muzică de Vieru, Olah, Țăranu — 
afirmă Ivor Keys. Poezia lor era sur
prinzătoare. O muzică bună este una
nim recunoscută. O asculți, te inte-

Concursul și Festivalul bucureștean 
se desfășoară sub numele lui Enescu, 
oglindind puternica sa personalitate.

Etapele concursurilor, concertele 
sint prilejul în care audiția lucrărilor 
enesciene își are locul de cinste.

„Enescu aduce în muzica contempo
rană — opinează Mareei Mihalovici
— geniul său extraordinar, personal. 
A fost la o răscruce a evoluției muzi
cale. A ținut seama de Brahms, de 
Faure, compunînd in spiritul impre
sionismului tîrziu, dar cu un fel de 
miez românesc de mare profunzime. 
Bartbk preconiza utilizarea folcloru
lui în muzica cultă ; Enescu inventa 
folclorul. Apoi Enescu se impune ca 
un exemplu de noblețe, în același 
timp de severitate cu ei insuși. Nu ui
tăm nici de faptul că este unul din 
ultimii muzicieni de valoare care mai 
știau să cinte". Enescu a intrat în uni
versalitate aducînd la cunoștința lu
mii muzicale ritmurile și dansurile 
românești. Era etapa plină de pros
pețimea și vitalitatea Rapsodiilor.

„Așa l-am cunoscut și eu pe Enescu
— afirmă Ivor Keys. întîi prin rap
sodii și după aceea prin lucrările de 
maturitate ; chiar. în ultimele opusuri, 
el convingea că este pur. sincer cu 
el însuși, decuplat de tehnicisme. în- 
tr-o lume sofisticată, nu uita de seva, 
de rădăcinile românești". Dimitri Baș
kirov ne-a împărtășit : „Am fost im
presionat de citeva articole scrise de 
Enescu, de opiniile unor mari muzi
cieni despre compozitorul român, și 
am dedus excelentul om, nu numai 
muzician. Cred că puterea lui Enescu 
stă în forța lui de a sintetiza. Com
pozitor, pianist, 
dirijor — compunea o 
litate, cu o rază largă

„Mi-1 aduc aminte 
tr-unul din concertele 
ris — povestea Calvin 
covoiat asupra viorii, transpus. E- 
ram impresionat și uluit. O sală în
treagă îl urmărea fascinată. Pute
rea de dăruire a unui interpret- 
compozitor nu este covîrșitoare in
tr-un veac al „tehnicii" ?

Sint omagii aduse marelui nostru 
compozitor, una din explicațiile pres
tigiului și autorității festivalului in
ternațional românesc.

Smaranda OȚEANU

violonist, pedagog, 
mare persona- 
de exprimare", 
pe Enescu în- 
sale de la Pa- 
Sieb. Cînta în-

„în arșița nopții" este, incontesta
bil, un film de public. Adică un film 
care solicită din plin — timp de o 
oră și jumătate — atenția, interesul 
spectatorilor. Desigur, există nume
roase „rețete" ale succesului comer
cial, și de la siropul unor melodra
me desuete pînă la violența gratui
tă din unele filme zise de aventuri, de 
la fastul unor super-producții de mu
cava pină la mirajul comedioarelor 
muzicale cu decoruri exotice și miliar
dari generoși — cinematografia apu
seană și-a etalat copios, inclusiv pe 
ecranele noastre, arsenalul mijloa
celor exterioare menite să ducă la un 
succes de public facil. „în arșița 
nopții" nu face însă parte din catego
ria acestor pelicule. Dimpotrivă, fil
mul regizorului Norman Jewison îm
bină resursele de 
artei cinemato
grafice cu inten
ția comunicării 
unui mesaj uman 
și social de vie 
actualitate ; este 
ceea ce se numeș
te un film bine 
făcut, excelent 
interpretat, reali
zat într-o formulă « 
de regizor nu ca un scop în sine ci 
ca un mijloc de denunțare a unei 
stări anacronice din țara sa : preju
decățile rasiale, extremismul obtuz al 
segregaționiștilor dintr-un orășel si
tuat în sudul Statelor Unite.

Subiectul — de factură polițistă — 
aduce în prim plan confruntarea din
tre doi oameni ai legii : șeful poli
tiei din localitate (întruchipat de ac
torul Rod Steiger, care a primit pen
tru acest rol premiul „Oscar") și un 
talentat criminalist de culoare (Sid
ney Poitier, actorul cunoscut pu
blicului nostru din filme ca „Lan
țul", „Ghici, cine vine la cină ?“ ș.a.). 
Sosit dintr-un alt oraș și antrenat în- 
tîmplător în cercetările prilejuite de 
un asasinat, polițistul negru va avea 
de înfruntat nu numai resentimen
tele, amorul propriu ale colegului său 
alb, dar și violența deșănțată a rasiș
tilor, surprinși pe ecran intr-o lumi
nă puternic demascatoare. Numai 
că de data asta, spre deosebire de 
alte filme similare ca temă, omul 
de culoare nu este în defensivă, 
obligat să cedeze, ci, prin capacități
le și competența sa, își domină demn 
și cu autoritate adversarii.

în filmul „în arșița nopții" simpa
tia realizatorului — ca și 
cuiul — e polarizată de 
negru. Confruntarea dintre 
rășelul unde-și desfășoară 
ta prilejuiește cîteva secvențe de 
tensiune, fie că e vorba despre sce
na în care răspunde cu o pal
mă plantatorului care l-a pălmuit, 
sau de episoadele în care sînt descri
se cele două tentative de linșaj. Dar 
arta regizorului este evidentă nu atit 
în aceste momente „de atmosferă", 
cît In cele pline de adevăr ome
nesc susținute de interpreții princi
pali ; există un „suspens" al rapor
turilor dintre acești doi oameni care 
depășește interesul acțiunii polițiste, 
există răsturnări de situații și un 
ani^me umor care conferă un relief 
aparte întregului film. Dacă Sidney 
Poitier beneficiază de o partitură 
care-i dăruiește atu-ul superiorității, 
Rod Steiger are un rol mai complex 
și joacă admirabil drama acestui per
sonaj care nu are nimic de la viață, 
care este la cheremul unor „notabi
lități" mărginite, închistate în preju
decăți, și care își 
propriu sîcîindu-și 
ratorii. Raporturile 
eipali, ascendența 
negru o cîștigă treptat asupra șeri
fului alb, poziția acestuia din urmă 
condiționată de atmosfera explozivă 
din orășelul respectiv, dar și dina
mica psihică, evoluția însăși a șerifu
lui, ale cărui prejudecăți ajung să

se fisureze, lăsînd întredeschisă pers
pectiva unei priviri noi asupra ra
porturilor umane — toate sînt redate 
nuanțat și convingător, cu autentici
tate psihologică.

După premiera 
unii critici 
regizorului 
de Sidney 
excepție, și
cestui personaj, concluzia optimistă a 
filmului ar atenua realismul povesti
rii cinematografice (din același unghi 
de vedere, au fost formulate rezerve 
față de rolurile interpretate în genere 
de actorul Sidney Poitier). Nu ne pro
punem să polemizăm cu aceste pă
reri, dar vom observa că într-un mo
ment în care cinematograful apusean 

plătește un tribut 
serios brutalității, 
erotismului, și 
cînd mulți cine
aști investighează 
nu realitățile so
ciale cele mai a- 
cute, ci un uni
vers al angoaselor 
și al obsesiilor 

maladive, orientarea fără echivoc 
a regizorului Norman Jewison 
spre dezavuarea segregaționismu- 
lui dobîndește semnificații deose
bite. Cu atît mai mult cu cit 
cineastul își construiește filmul cu 
luciditate, în așa fel incit să placă 
și să convingă cele mai largi categorii 
de spectatori, evitînd orice îngroșări, 
accentele naturaliste, exhibițiile de 
limbaj. El mizează pe caracterul con
cludent al confruntărilor și se poa
te afirma că în apropierea lentă 
dintre cei doi eroi, deschizînd pers
pectiva unei prietenii posibile și apte 
să învingă presiunea mediului re
trograd, rezidă frumusețea acestui 
film. Și chiar dacă pot fi citate 
unele secvențe lungite artificial (de 
pildă urmărirea cu clinii a omului 
bănuit de asasinat) sau dacă o anali
ză mai atentă ar dezvălui și alte 
inegalități, credem că valorile filmu
lui prevalează categoric asupra limi
telor sale. Dealtminteri, suocesul de 
public — succes de prestigiu — pe 
care-1 cunoaște acest film este edifi
cator. „în arșița nopții" este un film 
bun, cu idei generoase, creat pentru 
marele public — un film care me
rită să fie văzut. Și este văzut cu plă
cere.

Capitala Iugoslaviei 
a devenit locul unei 
importante întîlniri 
teatrale care are loc 
anual în cursul lunii 
septembrie.

Această întîlnire ofe
ră posibilitatea pre
zentării unor spectaco
le de către echipe tea
trale venite din toate 
colțurile lumii, prileju
iește utile schimburi 
de opinii pe marginea 
mesajului, a tendințe
lor de înnoire manifes
tate în arta scenică a 
secolului nostru.

întîlnlrea de acum — 
cea de-a patra ediție a 
„Festivalului interna
țional al teatrului ex
perimental — Bitef-70“ 
— organizată din ini
țiativa și sub egida 
teatrului „Atelier 212“ 
are o temă deosebit 
de actuală : „Clasicii 
văzuți cu ochii anului 
1970". Acesta este poa
te și motivul pentru 
care „Bitef-70“ se va 
bucura de o participare 
numeroasă, de înalt 
prestigiu. Vor fi repre
zentate 
Teatrul 
dramă 
teatrele 
Split ; alături de teatre 
tinere vor veni la Bel
grad, în această toam
nă, teatre renumite, 
cum ar fi cele conduse 
de Roger Planchon, 
Ingmar Bergman, I. A. 
Zavadski, Otomar

include și piese ale u- 
nor scriitori contempo
rani — precum Arra- 
bal, Peter Hardke etc., 
— va oferi o altă temă 
de meditație și discu
ție în jurul mesei ro
tunde : cum se apro
pie scriitorii contem
porani de marile teme 
ale teatrului, în ce mă
sură se înscriu ei pe un 
drum al „clasicității" 
prin capacitatea de a

Teatrul românesc va fi
reprezentat de
personalități recunos
cute — Liviu Ciulei și
David Esrig. Interesul
stîrnit B.itef-70

— Inovația și experimentul 
sint compatibile cu accesibilita
tea ? Poate fi „idealul" o com
ponentă a muzicii contempo-

AGENDA
FESTIVALULUI
• Astăzi, în cadrul etapei a 

II-a a Concursului Internațional 
„George Enescu", la secția „vi
oară" vor evolua următorii con- 
curenți: Maria Maszalits (Româ
nia), Șerbaa Lupu (Româ
nia), Vladimir Lukianov 
(U.R.S.S.), Odile Graef (Franța), 
Filip Hirshorn (U.R.S.S.), Silvia 
Marcovici (România), 
nold Scherer (România), 
pian : Jilrgen Schroder 
Germană), Florența I 
(România), Arzu
(U.R.S.S.), Enrique Perez de 
Guzman (Spania), Radu Toescu 
(România), Mack McCray 
(S.U.A.). La canto: Hristina 
Hadjieva (R.P. Bulgaria), Rodica 
Toma (România), Lucia Ți- 
buleac (România), Niele Am- 
brasaitite (U.R.S.S.). Barbara 
Gubisch (R.D.G.), Eduard 
mageanian (România), 
toria Stracenska (R.S- 
slovacă), Karin Eickstădt 
Germană).

Ar- 
La 

(R.D. 
Florența Barbălat 

Arzu Aleskerov

Apariția, in urmă cu cî- 
teva luni, a revistei clujene 
„Tribuna" îhîtr-un nou for
mat nu a însemnat doar o 
modificare a aspectului său 
exterior, ci, în egală măsu
ră, o restructurare a profi
lului paginilor, o diversifi
care a problematicii abor
date și, ca o consecință fi
rească, o prezență tot mai 
activă în actualitatea feno
menului cultural. Este evi
dent, de altfel, în acest răs
timp efortul colectivului re
dacțional de a cuprinde o 
sferă cit mai largă și mai 
interesantă de preocupări, 
de a asigura o ținută co
respunzătoare — publicisti
că și literară — diverselor 
materiale încredințate _ ti
parului, de a le conferi un 
plus de atractivitate.

în acest sens credem că 
se cuvine să consemnăm și 
inițiativa consacrării unor 
numere ale revistei dezba
terii — din unghiuri multi
ple — a unor probleme cu 
ecou în rîndurile cititorilor. 
Astfel, nr. 35 a fost dedicat 
în mare parte evocării per
sonalității și operei lui Ion 
Budai Deleanu, de la a că
rui moarte s-au împlinit 
150 de ani, în timp ce nr. 
36, din 3 septembrie, a fost 
consacrat aproape în între
gime noțiunii de fantastic, 
întruchipării sale în diferite 
arte 
tura

și îndeosebi în litera- 
științifico-fantastică.

Dintre materialele care 
pot desprinde din sumarul 
variat al acestui număr a- 
mintim un articol cu carac
ter teoretic cum este cel 
intitulat „Fantasticul azi" 
de Adrian Marino, care își 
propune să definească ac
cepțiunea actuală a terme
nului, incursiunea pe care 
D. I. Suchianu o întreprin
de în universul filmului 
fantastic, articolele despre 
unele aspecte ale literaturii 
de science-fiction semnate 
de Voicu Bugariu și Mircea 
Oprița, prezentările unor 
recente apariții editoriale 
din acest domeniu al crea
ției literare sau cele citeva 
povestiri științifico-fantas- 
tice — originile sau tra
duceri — care nu reușesc, 
totuși, să ilustreze sufi
cient de convingător mul
tiplele posibilități expresi
ve ale genului. Interviul cu 
acad. Eugen Pora, privind 
nu numai viitorul științe
lor biologice, ci și rapor
tul literatură-știință, arti
colul despre „Arhitectura 
viitorului" șl o ilustrație 
adecvată în general temei 
completează profilul unui 
număr atractiv și în ace
lași timp instructiv. Iată 
deci cîteva argumente su
ficiente pentru a aprecia 
o inițiativă ce se cere și 
pe mai departe continuată.

interviuri și reportaje con
sacrate activității creato
rilor de film, note și infor
mații de pe platouri etc. 
Ca om care iubește 
matograful și, in 
filmul românesc, aș 
să remarc că acestei 
zențe publicistice ar trebui 
să-i corespundă și o pre
zență mai vie, mai ritmică 
a filmelor noastre pe e- 
crane. Or, de Ia ultima pre
mieră („Castelul condam- 
naților" — un film serios, 
cu idei generoase) a tre
cut cam multă vreme în 
care cinematografia națio
nală n-a mai adus pe ecra
ne nici o realizare. Aceste

„absențe nemotivate" se 
cer motivate mai grabnic 
de cinematografia noastră, 
care poate și trebuie să-și 
asigure continuitate în 
confruntarea cu publicul. în 
holurile cinematografelor au 
fost afișate, mai de mult, 
reclame și fotografii ale 
unor filme noi. Și au tre
cut multe luni de cînd am 
citit relatări despre filme 
aflate intr-un stadiu avan
sat, în finisare etc. Iată 
motive în plus ca să ne 
întrebăm : pe cînd viitoa
rea premieră ? Și să spe
răm într-un răspuns... ope
rativ !

„Aventura" era...
domestică!

pasionantă narațiune 
detectivi îm- 

cadri-

S. MOVILEANU

Tu- 
Vik- 

Ceho- 
(R.D. viitorul film?

Ge
un

o Bach-Orchester des 
wandhauses va susține azi 
al doilea concert la Studioul Ra- 
dioteleviziunii. orele 11 diminea
ța. avînd ca solist pe violonistul 
Ștefan Ruha.

presă apar frecvent 
ale 

noastre.
în .

articole pe probleme 
cinematografiei
Le citesc cu interes și ur-

măresc, în genere, cu inte
res luările de poziție ale 
diferiților scenariști și re
gizori. Apar, de asemenea,

O 
polițistă, cu 
brăcați în tartane 
late și cu pipe de diferite 
dimensiuni purtate absent 
în colțul gurii, pare a su
gera cititorului ce răsfo
iește grăbit paginile „Ro
mâniei literare" din 3 sep
tembrie titlul nuvelei „A- 
ventura" semnată de Ma
ria Luiza Cristescu. O lec
tură mai atentă a celor 
cinci coloane masive poate 
furniza însă descoperiri de 
natură a îndruma Interesul 
lectorului pe cu totul alte 
piste decît cele trasate de 
un Connan Doyle 6au Ed
gar Wallace.

Povestirea își trage sub
stanța dintr-un ritual ero
tic, dintr-o scenă de Iubi
re „caldă, fără crispări, re
ciprocă, poate casnică...". 
Firul epic e ușor de urmă
rit : după debutul 
al unui întreit 
„L-am iubit, l-am 
norm ca o mamă, 
ră, ca o amantă. Și 
plăcut grozav să-l iubesc 
și să mă supun lui, să-l

furtunos 
libov : 

Iubit e- 
ca o so- 

mi-a

caîngrijesc, să-l mingii 
pe un copil, să-l îndemn să 
mă oprime ca un bărbat, 
să-l suport capricios, să-l 
încurajez in pofta lui de 
a domina... ș.a.m.d." apele 
se mai limpezesc și se a- 
leg de parcă ar fi fost a- 
tinse de legendarul toiag. 
Personajele 
sînt o fată 
periență sentimentală, 
dunată cu rîvnă în patru 
ani de cînd „locuia singu
ră" și un „amant" cu zîm- 
bet „delicat, discret, de fe
meie lipsită de îndrăznea
lă". Nefericitul tînăr 
are ghinionul de a nu 
noaște decît „jumătate 
partitură" devine pînă

„Aventurii" 
cu ceva ex- 

a-

ce 
cu- 
din

Ia

urmă victima unei tandre 
agresiuni din partea fetei, 
care prin diverse tertipuri 
(răsfăț, mîngîieri, alcool) 
nu lasă „să treacă simplu 
și pașnic acea seară". Lu
crurile se complică deoa
rece Ea e „rușinoasă" (un
de ești înțeleptule Ipinges- 
cu ?) și nu poate să-i spu
nă : „domnule, uite ce 
vreau eu de la matale", și 
autoarea simte nevoia de a 
înfățișa pe vreo trei coloa
ne eforturile discrete, dar 
tenace, ale perseverentei 
tinere pentru a se ajunge 
la „îmbrățișările ce aveau 
ceva crincen și mecanic" și 
„conturau vînătăi". De un
de se vede că eroina știa 
bine unde voia să ajungă, 
contrar aparențelor de fa
tă cu candori. Și nu voia 
să ajungă... prea departe.

„Aventura" eroinei e, e- 
vident, departe de a oferi 
scrierii acea substanță 
problematică și gravă, care 
să confere nuvelei semni
ficații majore. Proza de 
față — deși scrisă, în gene
re, cu acurateță — demon
strează limitele autoimpu- 
se ale actului scriitoricesc 
atunci cînd e irosit în com
poziții minore și „dulci". 
Cazul acesta nu este sin
gurul pe care ni-1 prileju
iește experiența noastră de 
cititori ai unor povestiri 
din revistele literare. De 
aceea. îl consemnăm. Ta
lentul unor autori (și este 
și cazul Măriei Luiza Cris
tescu) obligă la mai multă 
meditație asupra subiecte
lor abordate și a ecourilor 
la cititori.

Muzeele
Apropiata deschidere, 

peste puține săptămini, a 
unui nou muzeu sătesc in 
comuna Boița din județul 
Sibiu — prin entuziasmul și 
străduința, cunoscute de

I. DINU

sătești
mult, ale profesorului Al- 
bescu, de la școala genera
lă Boița, ne obligă și ne o- 
feră un prilej de a ne opri 
cu respect în fața acestor 
gesturi de cultură autentică.

Regiunea Sibiului este, 
după cît cunoaștem, cea 
mai bine organizată în mu
zee sătești — dar bune și 
meritorii există, de aseme
nea, și in satele maramure
șene. Cișțișoara, Rășinari, 
Gura-Riului, Săliște-Galeș, 
Poiana Sibiului, Cristian, 
înconjoară Sibiul, ducînd în 
mod organizat, cît mai de
parte în lumea satului, în
țelegerea și respectul zi
lelor noastre pentru perpe
tuarea ideii de cultură, 
pentru păstrarea și va
lorificarea imensului te
zaur popular care măr
turisește despre mistui- 
toarea forță de creație, de 
înaltă civilizație (evidentă 
in aceste opere ale trecutu
lui) ale poporului român. 
Tradiția „Asti-ei“ și a unor 
asociații săsești de culti
vare a artei populare, ex
primată în trecut, în expo
ziții temporare, și-a găsit 
acum o mai fericită rezol
vare. muzeele sătești din 
zilele noastre avînd un ca
racter permanent. Piese 
de uz casnic, unelte, mo
bilier de epocă, produse 
textile tradiționale, pictu
ră pe sticlă, obiecte din 
piele, de lemn, tehnici de 
ornamentare, piese de port, 
exprimă sensibilitatea crea
toare a poporului nos
tru nu numai pentru cli
pele de sărbătoare, ci înno- 
bilînd și munca de fiecare 
zi în întreg spațiul cuce
rit de om. Muzeele sătești 
conservă, fiecare în vatra 
sa, mărturii ale trecutului, 
tmprospătînd în același 
timp Interesul față de cul
tura și arta populară.

Apariția muzeelor sătești, 
tn mod firesc, a fost înles
nită de sprijinul organe
lor comunale. în același 
timp, se cer consemnate dă
ruirea celor rar amintiți, pe 
cei care și-au pus cu ge-

vorbi despre preocu
pările reale, majore 
ale omului acestui se
col.

în prezența organi
zatorilor festivalului, 
Mira Trailovici și Jo
van Cirilov, directoa
rea și directorul artis
tic al teatrului „Ate
lier 212", în prezența 
secretarului general al 
Institutului Internațio- 
na de Teatru (I.T.I.), 
Jean Darcante.și a unui 
numeros public beigră- 
dean, festivalul a în
ceput la 6 septembrie 
cu spectacolul prezen
tat de Teatrul de ba
let contemporan din 
Londra. Două zile mai 
tirziu. violența șl cru-

tragediei

— într-un original loc
de joc (vestigiile Ka-
lemmegdanului),
către trupa

nerozitate timpul liber, e- 
nergia, inteligența, în sluj
ba edificării acestor inedite 
sălașe de cultură. Și pentru 
că gîndurile acestei note, 
au fost prilejuite de apro
piata deschidere a unui nou 
muzeu sătesc din județul 
Sibiu, să le amintim și pe 
cele existente și pe anima-

Arădanii așteptau cu ne
răbdare ziua de 30 iunie 
1970. Scria într-un contract, 
negru pe alb, cum că la a- 
cea dată vor putea viziona 
„în premieră" spectacolele 
noului cinematograf al o- 
rașului — unul din cele mai 
mari din întreaga țară. Ci
nematograful „Dacia" urma 
să aibă, la data proiectatei 
sale dări în folosință, 900 
de locuri, aer condiționat, 
ecran panoramic — într-un 
cuvînt toate atributele u- 
nei săli ultramoderne. Așa 
scria pe hîrtie. în realita
te, după mai bine de două 
luni de la consumarea ter
menului legal de încheiere 
a lucrării, unicul specta
col găzduit aici este acela 
al neglijentei și incapacită
ții organizatorice. întreprin
derea de construcții-mon- 
taje Arad, executanta con
strucției propriu-zise, a ri
dicat din nou schelele, pen
tru a remedia cîteva „mici 
greșeli": este vorba de re
facerea tavanului și a par
doselii holului. întreprinde
rea de rețele electrice Timi
șoara (lotul de construcții- 
montaje Arad), care ar fi 
trebuit să asigure montarea 
unei părți din instalația e- 
lectrică, nu prea pare de
cisă să-și onoreze contrac
tul. întreprinderea „Deco- 
rativa“-Bucuresti. pe post

Deschizînd prima 
dintre mesele rotunde 
ale festivalului — fie
care cu o tematică 
distinct precizată — 
cunoscutul eseist și 
comentator al lui Sha
kespeare,
a vorbit despre „da- 
sicii-azi", despre 
terpretarea lor în a- ’ 
cord cu mentalitatea și • 
ca expresie a lumii ‘ 
contemporane. <

A sosit la Belgrad și < 
colectivul teatrului < 
„Lucia Sturdza Bu- ( 
landra", ale cărui ( 
spectacole — așteptate : 
eu deosebit interes ’ 
de către public și de ’ 
către oamenii de teatru < 
prezenți la festival — ( 
au început vineri ; In i 
cea de-a șasea zi a < 
festivalului, la „Ate- . 
lier 212", Gheorghe Di- . 
nică și Ion Moraru au ' 
dialogat, așa dar, in ’ 
Nepotul lui Rameau". • 

în continuare, sîmbătă, < 
Ion Caramitru, Irlna ( 
Petrescu, Virgil Ogă- i 
șanu, Niki Wolcz au ( 
interpretat comedia lui . 
Biichner „Leonce * și ] 
Lena", iar azi, un ' 
colectiv de actori din ’ 
care amintim pe Octa- < 
vian Cotescu și Valy < 
Voiculescu susțin par- ( 
titurile din „Tan- < 
drețe și abjecție" de ( 
Tudor Mazilu, specta- . 
col dat în afara . 
tematicii din acest an 
a festivalului. Creații
le scenice ale oameni
lor de teatru români,
viziunea lor asupra o-
perei clasicilor — așa
cum este reflectată de
spectacolele prezenta
te — vor constitui

torii lor : Galeș (Costă- 
chescu Maria), Gura Riului 
(Stoian Paraschiva) ; Cîrți- 
șoara (Mircea Grovu, secre
tarul sfatului comunal), 
Rășinari (Muțiu Zoe) ; Cris
tian (Mihai Haupt) și Po
iana (Gobdan Gh).

an- 
e- 
ca 

vreo

de subantreprenor, se 
gajase să construiască 
cranul dar, de teamă 
nu cumva să comită 
greșeală, n-a făcut absolut
nimic. Totuși, la 1 septem
brie a.c., reprezentanții ei 
s-au prezentat la Arad, cre- 
zind probabil că cinemato
graful se putea descurca 
două luni și fără ecran, 
în fața acestei comedioa
re. beneficiarul — între
prinderea cinematografică 
Arad — se dovedește foar
te înțelegător : nu a înche
iat pînă în prezent nici un 
act legal prin care să che
me la ordine pe cei ce-șl 
dau concursul la punerea 
în operă a unei investiții 
de peste 5 milioane lei. Mai 
mult, a adăugat, la pierde
rile înregistrate de risipito
rii „actori", cei 540 000 
nerealizați din planul 
de încasări.

Cetățenii Aradului
nu prea gustă asemenea 
farse, consideră că ar fi 
timpul ca consiliul popular 
județean să îmbogățească 
repertoriul acestei formații 
de profesioniști cu o mică 
dramă, cam des dată uită
rii : „Recuperarea pagube
lor din buzunarul vinovați- 
lor".

iei 
său

care

Gabriel GOIA
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Delegația
Republicii Socialiste România 

la cea de-a XXV-a sesiune 
a Adunării Generale a 0. N. U.
La 15 septembrie a.c. se vor des

chide Ia New York lucrările celei 
de-a XXV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

La sesiune, din partea țării noas
tre, va participa o delegație con
dusă de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Din delegație fac parte Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, locțiitor al șefu
lui delegației, Gheorghe Diacones- 
cu, ambasador, reprezentant per
manent al României la O.N.U., Ma
ria Groza, vicepreședintă a Marii 
Adunări Naționale, și Vasile Pun-

gan, ambasadorul României la 
Londra.

Ca membri supleanți ai delega
ției au fost desemnați Costin Mur- 
gescu, director general al Institu
tului pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale. Constan
tin Ene și Ion Covaci, directori în 
M.A.E., Gheorghe Secarin, consi
lier juridic în M.A.E., și Ion Duma, 
consilier la Misiunea română la 
O.N.U.

Delegația va fi însoțită de con
silieri și experți.

(Agerpres)

întoarcerea din Austria
a delegației U. G. S. R.

Delegația Uniunii Generale a* 
Sindicatelor din România, condu
să de tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Uniunii 
Sindicatelor — O.G.B. din Austria, 
a făcut o vizită în această țară, s-a 
înapoiat sîmbătă după-amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de secretari ai 
Consiliului Central, > precum și de 
Rudolf Bogner, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Austriei la 
București. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă. Cerul a fost 
mai mult senin în cea mai mare par
te a țării, exceptînd Banatul, Tran
silvania, Maramureș, nordul Moldo
vei, zona de munte și subcarpații su
dici, unde a prezentat înnorări tre
cătoare și cu totul izolat s-au semna
lat descărcări electrice. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 21 
de grade la Sulina și Mangalia și 32 
de grade la Gurahonț, Blaj, Timișoara, 
Caransebeș, Sînnicolau Mare și Moldo
va Veche. In București : Vremea a 
fost frumoasă și călduroasă. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 septembrie. In țară : Vremea 
va deveni instabilă și se va răci în- 
cepînd din nord-vestul țării. In pri
ma parte a intervalului se mai men
ține frumoasă și călduroasă doar în 
Muntenia, Dobrogea și sudul Moldo
vei. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 12 grade, în jumătatea de nord 
a țării, și între 12 și 16 grade în rest, 
iar maximele între 18 și 22 de grade 
în nord și 22 și 26 de grade, local mai 
ridicate, în sud-est. In București : Vre
mea se va menține frumoasă și căldu
roasă în prima parte a intervalului, 
apoi se va răci ușor. Cerul, mai mult 
senin la început, se va înnora treptat, 
devenind favorabil ploii de scurtă du
rată, însoțită de descărcări electrice. 
Vînt potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară la sfîrșitul intervalului.

PLECAREA PREȘEDINTELUI
VECEI EXECUTIVE A R. S. SERBIA
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala președintele Vecei Executive 
a R.S. Serbia, Milenko Boianici, 
împreună cu soția, care, Ia invitația 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri, Iosif Banc, a făcut o vizită 
în țara noastră.

Oaspetele iugoslav a fost însoțit 
de Radivoi Marcovici, membru al 
Vecei Executive a R.S. Serbia, Du- 
șan Gaici, membru al Vecei Exe
cutive a Regiunii Autonome Voi- 
vodina, și de alte persoane oficiale.

La plecarea de pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Iosif Banc, cu soția, 
de alte persoane oficiale.

în drum spre patrie, Milenko Bo
ianici, însoțit de Nicolae Giosan, 
președintele Academiei de științe 
agricole și silvice, precum și de 
Iso Njegovan, ambasadorul Iugo
slaviei la București, s-a oprit la 
Timișoara, unde a vizitat cartiere 
noi ale orașului și Complexul de 
creșterea porcilor de la Beregsău.

Prim-vicepreședintele Consiliului 
popular județean Timiș, Vasile 
Daju, a oferit o masă în cinstea 
oaspeților.

Seara, președintele Vecei Execu
tive a R.S. Serbia a părăsit țara.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a întemeierii 
R.P.D. Coreene

Adunare festivă la cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia româno-coreeană" 

din comuna Făcăeni-lalomița
Cu prilejul celei de-a 22-a ani

versări a întemeierii R.P.D. Co
reene, la Cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia româno-co- 
reea-nă“ din comuna Făcăeni, ju
dețul Ialomița, a avut loc sîmbătă 
o adunare festivă.

Despre semnificația evenimen
tului a vorbit ““ * ’
membru 
comunal 
munei.

A- luat
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București, care a subliniat im-

Nicolae Gheorghe, 
al biroului comitetului 

de partid, primarul co-

apoi cuvîntul Kang Iăng

portanța aniversării, marile reali
zări ale poporului coreean în con
strucția socialistă, exprimînd sa
tisfacția pentru dezvoltarea conti
nuă a legăturilor frățești ce unesc 
popoarele celor două țări.

La adunare au participat repre
zentanți ai organelor județene de 
partid și de stat, funcționari supe
riori din M.A.E., numeroși cetățeni 
din comună.

în cinstea solilor poporului co
reean, Dimache Toma, președintele 
cooperativei agricole de producție, 
a oferit o masă. (Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă după-amiază s-a 

poiat în Capitală, venind 
Copenhaga, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, care a făcut o vizită 
oficială în Danemarca, la invitația 
secretarului general al M.A.E. da
nez, Paul Fischer.

La sclsire, pe aeroportul Otopeni,

îna- 
de la

erau prezenți Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
precum și Torben Busck-Nielsen, 
ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA POLIGONUL TUNARI

PE STADIONUL

REPUBLICII

Rezultate 
excelente la 

„internaționalele" 
de atletism

„Europenele1" de talere 

în faza finală
o ieri, rezulîate-surpriză • Astăzi, de dimineață, ultimele 

trageri la skeet

F-

i

i

*

*
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• întâlnirea : FESTIVAL — 9 ; 12 ;
15.30 ; 18,15 ; 21, STADIONUL
DINAMO “
• Mayerling
12.15 ; 15,30 ;
10.30 ; 13,45 ; 1
9 ; 12,30 ; 16 ; 1 
e Păsările : 
8,45 ; 11,15 ; 1_, . , ___ , _ , _ .
21,15, GRĂDINA DOINA — 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse: 
TOMIS — 9,30 ; 11,30 : 13,30 ; 15,30 ; 
17,30, la grădină 19,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16;
18.15 ; 20,15, ARENELE ROMANE
— 19,15.
• în arșița nopții : CAPITOL —
3.30 : 10,45 ; ....... ................
• Mari 
GRADINA CAPITOL — 19 ; 21.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FA
VORIT — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30. PARCUL HERĂS
TRĂU — 19,30.
• Această femeie : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Monștrii : DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Clipa de libertate : CENTRAL
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 20,30.
• Mireasa era în negru : LUMI-

18,15
19,30.
' : FEROVIAR —

19, EXCELSIOR
17 ; 20,15, GLORIA 
19,30.

LUCEAFĂRUL
13,45 ; 16,15 ; 18.45 ;

9 ;

, ii,ou , io,no , io, 
ARENELE ROMANE

13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
succese de odinioară :

t V
Programul I

9,00

10,00

12,00

12,30

Deschiderea emisiunii. Mati
neu muzical pentru copii și 
școlari • „Năzdrăvanii și 
soarele" — emisiune muzical- 
distractivă de Tatiana Sire- 
teanu și Erica Petrușa • 
Film serial pentru copii : 
„Noile aventuri ale lui Huc
kleberry Finn".
Viața satului. Am aflat, vă 
informăm... • Pregătiri pen
tru producția de grîu a anu
lui 1971 • „Dacicc-200" este 
azi partenerul dv. • O re
zervă inepuizabilă de protei
ne • Un nou dăunător al 
sfeclei ? Specialiștii par a fi 
nedumeriți • Crișul „blînd" 
(începerea lucrărilor de re
gularizare a cursului Crișu- 
lui Repede) • „Fortuna» și 
cei 20 de furnizori care îi 
aduc noroc • A doua fami
lie — reportaj despre Nicula 
Stoian și echipa ei (C.A.P. 
Plosca, județul Teleorman) 
• „La Malu" — scenetă de 
Paul Everac • Armonii de 
lut (printre olarii din Hore
zu) • Cîntece și jocuri popu
lare în interpretarea Ansam
blului folcloric „Ciuleandra" 
al Universității București. 
Soliști : Elena Misa, Ana 
Toma, Gh. Palcu, Ion Lăcea- 
nu, Aurel Andreescu. Diri
jor : Ștefan Ilie. Coregrafia : 
Andone Pîrvu.
în reluare, la cererea tele
spectatorilor. Recitalurile 
cîntăreților de muzică ușoa
ră : Tereza Kesovja și Gică 
Petrescu.
De strajă patriei • De Ziua 
pompierilor — reportaj fil
mat din activitatea pompie
rilor militari e O zi din in
strucția gărzilor patriotice • 
Dialog pe portativ.
Concursul și Festivalul in
ternațional „George Enescu". 
Selecțiuni din 
spectacolele și

13,15

concertele, 
__________ , recitalurile 

săptămînii 6—12 septembrie. 
Prezintă Vasile Donose. 
Emisiune în limba maghiară. 
• în loc de însemnări săptă- 
mînale. O întrebare — multe 
răspunsuri : „Care este cea 
mai importantă sarcină a

GRIVIȚA 
AURORA 
18,15, la

NA — 9—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,45.
• Program pentru copii : DOINA 
— 9 ; 12.
• Jurnalul unei cameriste : DOI
NA — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 8,45—
20.15 în continuare.
• Miracolul lupilor : CINEMA
TECA (sala Union) — 9 ; 11 ;
13 : 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Dragoste și viteză :
— 10.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
grădină — 20.
• Argoman superdiabolicul : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30 ; 17,45 : 20, COTROCENI — 
15,30 ; 17,45 : 20, VITAN — 15,30 ;
18. la grădină — 20,15.
• Așa am venit : BUZEȘTI — 18.
• Dreptul de a te naște : BU
ZEȘTI — 15,30, la grădină — 20,15, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Tiffany memorandum : DACIA 
—8,45—20,30 în continuare, FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Intîlnire Ia vechea moschee : 
BUCEGI — 16 ; 18, ARTA — 16 ;
18, la grădină — 20.
• Dragoste la Las Vegas : GRA
DINA BUCEGI — 20.
• Salariul groazei : UNIREA —
15.15 ; 18, la grădină — 20,30.
• Petrecerea : LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20, PROGRESUL — 
15,30 ; 18, GRADINA PROGRESUL 
PARC — 20.
• Jandarmul se însoară : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
VIITORUL — 16 ; 18.
• Asul de pică î VIITORUL — 20.

școlii ?“ o Actualități școla
re : școli care s-au pregătit 
și școli care nu s-au pregătit 
îndeajuns pentru începerea 
noului an școlar • Cronica 
Concursului și Festivalului 
internațional „George Enes- 
cu“ • Vitrina cu cărți • Mo
ment muzical e Poșta TV a 
copiilor. Prezintă scriitorul 
Lâszlo Forro • Reportaj fil
mat de la Concursul organi
zat de revista „J6barât“ în 
orașul Sf. Gheorghe • Tele- 
atlas : Grădina zoologică din 
New York. Reportaj filmat 
de I. Dombi • „Cojocelul 
fermecat" (reluare IV). 
închiderea emisiunii de di
mineață.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Campionatele 
internaționale de atletism ale 
României. Transmisiune de 
la Stadionul Republicii.
Fotbal : Petrolul — Rapid
(divizia națională A). înre
gistrare de la Ploiești.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 ~ - ' °“

14,45

16,00

18,00

20,15

21,35

Reportaj TV : „Comori în 
plumb".
Film artistic : „Adam avea 
patru fii". Marea vedetă a 
ecranului internațional Ingrid 
Bergman în rolul unei gu
vernante a patru băieți or
fani. O emoționantă poveste 
despre dragoste și datorie. în 
alte roluri : Warner Baxter 
și Suzan Hayword.
Parodii... parodii. Minunile 
Sfîntului Sisoe — prelucrare 
și ecranizare după George 
Topîrceanu cu un epilog ine
dit de Tudor Mușatescu. Film 
pentru televiziune de Marin 
Traian.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport. *
închiderea emisiunii progra
mului

Programul

20,00 Opera

I.

II

„Faust" de Charles
Gounod. Transmisiune din 
sala Operei Române de la 
Concursul și Festivalul inter
național „George Enescu". în 
distribuție : Nicolai Giuzelev, 
Corneliu Fînățeanu, Dan Ior- 
dăchescu, Marina Crîlovici. 
Dirijor : Bogo Lescovici. Sce
nografia : Roland Laub. Re
gia * Hero Lupescu. în pau
ze : Actualitatea plastică ; 
Filme documentare.

23,30 închiderea emisiunii progra
mului II.

1

*

• Profesorul Infernului : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Intrusa î POPULAR — 16 ; 18 ; 
20.
• Noul angajat : FLACĂRA — 
15,30.
• Păcatul dragostei : FLACĂRA 
18 ; 20,30.
• Ora hotărîtoare : MUNCA — 
10.
• Marile vacanțe : MUNCA — 16 ; 
18 : 20.
• Frații Saroian : RAHOVA — 
15,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : RAHOVA — 18. la gră
dină — 20.
• Ambuscada î FLAMURA — 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Freddy și
FERENTARI -
• Iubiri tăcute : 
15,30 ; 18 : 20,15.

cîntecul preriei 
15,30 ; 18 : 20,15.

CRÎNGAȘ1 -

teatre
• Opera Română : Faust — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase» (la grădina Boema) : Sona- 
tul Lunii — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Trei fete de 
măritat — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lum- 
pacius Vagabundus — 19,30.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
str. Academiei) • Căluțul cocoșat 
— 11.
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★

Sîmbătă după-amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, condusă de Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv, care, la invitația primarului 
orașului Viena, a făcut o vizită în 
Austria și a participat la deschi
derea expoziției „București azi", 
organizată în Capitala acestei țări.

Printre persoanele oficiale, pre
zente la sosire pe aeroportul Oto
peni, se afla Rudolf Bogner, însăr
cinatul cu 
Austriei la

afaceri ad-interim al 
București.

★

după-amiază s-a îna-Sîmbătă 
poiat din R. D. Germană delegația 
condusă de Vaier Giurgiu, prima
rul orașului Sighișoara, care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
V-.lea Colocviu al primarilor și 
delegaților comunali " —
desfășurat la Dresda 
seiptembrie a.c.

★

Sîmbătă dimineața 
pitala delegația Camerei de Comerț 
din Slough — Marea Britanie, con
dusă de dl. C. W. Bulgess, membru 
în conducerea acestei organizații, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

din Europa, 
între 8 și 11

a părăsit Ca-

★

în cadrtil schimburilor culturale 
între orgahizațiile cooperatiste din 
țările socialiste, ansamblul artistic 
„Marama" al cooperației meșteșu
gărești a efectuat un turneu în 
R. P. Bulgaria. Artiștii români au 
prezentat spectacole în orașele Ga
brovo, Tîrnovo și Treavna.

(Agerpres)

„TURIST" — magazin 
al cadourilor

Cînd are în față peste 1 500 de 
articole de artizanat, vizitatoru
lui nu-i este ușor să se hotăras
că pe care să-l aleagă. Aici, la 
magazinul „Turist" din Cluj, sînt 
reunite într-o expoziție perma
nentă cu vînzare cele mai fru
moase fețe de masă și perne lu
crate cu migală de gospodinele 
din Izvorul Crișului, renumita 
ceramică a meșterilor de la coo
perativa „Gutinul" din Baia Ma

re, diferite obiecte din fier for
jat realizate la cooperativa „Arta 
decorativă" din Cluj etc. Atrag, 
de asemenea, atenția vestitele 
ciubere și donițe maramureșene 
executate la scară miniaturală.

Varietatea și calitatea articole
lor de artizanat, ca și amabilita
tea vînzătorilor magazinului „Tu
rist" atrag zilnic numeroși vizi
tatori localnici, turiști români și 
străini.

Produse cu o bună
carte de vizită

Făcînd parte din 
grupul de uzine al 
Centralei siderurgice 
Galați, întreprinderea 
pentru sîrmă, cuie și 
lanțuri din localitate 
se bucură de o bună 
reputație, datorită ca
lității produselor pe 
care le realizează.

întreprinderea și-a 
lărgit ân de an gama 
sortimentelor, produ- 
cînd, în prezent, sîr
mă trefilată din otel 
cu conținut redus de 
carbon, cuie pentru 
construcții, sîrmă zin- 
cată și lanțuri indus
triale și navale.

Ca pondere, sîrmă 
bobinată pentru agri
cultură reprezintă 80

la sută din totalul pro
ducției întreprinderii 
de sîrmă trefilată și 80 
la sută din necesarul 
pe economie.

Produsele întreprin
derii sînt solicitate atît 
de industrie, cît și în 
comerț, preocuparea 
colectivului uzinei pen 
tru lărgirea gamei sor
timentelor și continua 
îmbunătățire a cali
tății produselor făcînd 
să sporească prestigiul 
acestora.

De subliniat preocu
parea permanentă a 
colectivului uzinei pen
tru prospectarea ce
rințelor economiei na
ționale. Așa, de pildă.

avînd în vedere creș
terea producției de 
nave în cincinalul vii
tor, uzina și-a propus 
ca, pînă în 1975, să 
sporească de peste 3 
ori capacitatea secției 
de lanțuri, în așa fel 
încît să se reducă 
complet importul de 
lanțuri navale. Pe a- 
ceeași linie se situează 
și preocuparea pentru 
asimilarea tehnologiei 
de fabricație a bareloi 
trase în colaci din oțel 
de calitate, necesar fa
bricării șuruburilor și 
piulițelor, produs care 
acum se realizează cu 
succes pe mașini pro
iectate și executate în 
întreprindere.

Pe stadionul Republicii au în
ceput ieri tradiționalele campio
nate internaționale de atletism 
ale României. în prima zi au 
fost înregistrate mai multe per
formanțe de valoare, autorii lor 
fiind și cîțiva reprezentanți ai 
țării noastre.

Sprinterul cubanez Pablo Mon
tez a fost creditat pe „sută" cu 
10”l/10 (rezultat nemaiîntâlnit 
pe pistele noastre), în proba de 
triplu salt, C. Corbu a obținut 
16,47 m, cubanezul Juan Morales 
a parcurs 110 m garduri în 
13”7/10, iar sulițașul vest-ger- 
man Klaus Wolfennann a reali
zat 85,72 m (nou record al R.F. 
a Germaniei). Campioanele o- 
limpice Viorica Viscopoleanu 
(lungime) și Lia Manoliu (disc) 
și-au onorat din nou cartea de 
vizită, obținind medaliile de aur 
cu 6,45 m și respectiv 58,44 m.

Alte rezultate : masculin : 
prăjină — P. Astafei (România) 
4,90 m ; înălțime — Th. Za- 
karias (R.F. a Germaniei) 2,12 
m. loan Șerban a ocupat locul 
doi tot cu 2,12 m ; 1 500 m — 
Jean Pierre Dufresne (Franța) 
3’46”î/10 ; greutate — Dieter 
Prollius (R.D. Germană) 19,20 
m ; 3 000 m obstacole — Gh. 
Cefan (România) 8’51’’9/10 ;* 400 
m plat — A. Alvarez (Cuba) 
46”7/10 ; ștafeta 4X100 m — Cuba 
39”9T0 ; feminin : 800 m —
Ileana Silai (România) 2'03”6/10.

Dintre concurentele noastre 
se cuvine o mențiune specială 
Valeriei Bufanu. In afară de 
faptul că în proba ei de specia
litate (100 m garduri) a realizat 
13,4 sec. — nou record româ
nesc, Bufanu a participat, după 
citeva minute numai, in seriile 
de 100 m plat și apoi în finala 
probei, clasîndu-se meritoriu, 
pe locul doi (cu 11,7 sec.), după 
renumita sprinteră cubaneză 
Miguelina Cobian (11,6 sec).

Programul de astăzi începe la 
ora 16, cu probele de înălțime 
femei, disc și lungime bărbați. 
Cursa de fond 5 000 m, la ora 
17, o dată cu primele aruncări la 
suliță și greutate femei. Apoi, 
cinci finale in probele de aler
gări : 400 m garduri, 200 m plat 
(masculin și feminin), 400 m plat 
(feminin) și ștafeta feminină de 
4X100 m.

De ieri, la Tunari, țintind talerele 
aruncate din turn — țintele de 
„drept" sînt însă medaliile de aur, 
argint și bronz ale campionatelor 
europene — 122 de concurenți și 
concurente din 24 de țări au înce
put ultima probă a marii' compe
tiții continentale. Aceleași condiții 
atmosferice excelente și, ceea ce 
a constituit deliciul spectatorilor, 
aceleași dispute spectaculoase, ca 
și în zilele precedente. Caracterul 
puțin diferit al desfășurării probei 
de skeet a însemnat, desigur, un 
plus de atracție pentru cei din tri
bune, dar și un plus de dificultate 
pentru taleriști. Atenția pe stand 
este la skeet mult mai concentrată, 
reacțiile sînt mai prompte, mișca
rea armei din șold la umăr, pentru 
a lua linia de ochire, presupune 
un exercițiu prealabil intens. Toate 
acestea, bineînțeles, în cazul în 
care trăgătorul respectiv vrea să 
doboare cît mai multe talere, e- 
ventual... pe toate 200.

Că, totuși, proba de skeet este 
mai dificilă decît cea de trap (cum 
este supranumită cea de aruncare 
a talerelor din șanț) ne-a dovedit-o 
ieri și faptul că seria completă de 
25 a revenit în primele două man
șe la mult mai puțini trăgători. în
tre aceștia i-am remarcat pe fran

cezul Penot, campionul european 
la această oră, pe vest-germanul 
Wirnhier, medaliat cu bronz la 
J.O. din Mexic, pe italianul De An- 
geli, pe polonezul Socharski, cei 
doi din urmă trăgători cu un pal
mares (încă) neimpresionant. Cam
pionul mondial, sovieticul Țuranov, 
a doborît doar 23 de talere în pri
ma manșă, pentru ca apoi să do
boare 25. Italianul Garagnani, alt 
favorit, s-a văzut handicapat, ro
tind mai întîi un taler și apoi două. 
Un început slab și pentru trăgă
torii români Danciu (23 + 24 + 22), 
Pintilie (21+21 + 23).

După prima zi, în clasament 
conduce Wirnhier (99 de talere, 
din 100 posibiib). îl urmează, cu 
cite 98 t.. De Angeli, sovieticul 
Petrov și Penot. Apoi, trăgătorul 
nostru Gh. Sencovici, cu 97 t.

La juniori o formă bună demon
strează Rassmusen (Danemarca), 
Guadagnini (Franța), Samuelsson 
(Suedia), aflați pe primele locuri, 
cu cîte 73 talere fiecare.

în proba senioarelor, nici un 
„25“ în manșele I și II. Pe locul 
întîi, după trei manșe, s-a instalat 
sovietica Larisa Korcinskaia (71 
talere), o urmează norvegiana K. 
Linden (68 t.).

I. D.

fotbal Etapa a treia a început
cu o mare surpriză...

T-am ruga pe cititori să nu consi
dere nimic exagerat in cele ce ur
mează ; totul este istriot autentic, s-a 
întâmplat aidoma în fața a circa 
15 000 de spectatori, ieri pe stadionul 
„Dinamo" ! La drept vorbind, nici 
nouă, de asemenea, martori oculari, 
nu ne vine să credem cum de este 
posibil ca un meci de - fotbal între 
două echipe divizionare A — ceea ce 
presupune, oricum, un anumit echi
libru de forțe — să se desfășoare 
practic la o singură poartă, timp de 
aproape 80 de minute. Mai mult, că
tre sfîrșit, echipa în atac’, plictisin- 
du-se și, poate, mirîndu-se de supe
rioritatea ce o manifesta, să opreas
că ofensiva în fața careului advers, să 
revină cu pase înapoi, pentru... a por
ni din nou la atac. Scorul n-o mai 
interesa : conducea cu 3—0.

Primul gol a venit ceva mai greu. 
Adversarii avuseseră unele ocazii 
destul de mari. Ratarea lor însă a 
fost mai degrabă urmarea neputinței 
înaintașilor, decît a apărării supuse 
asalturilor. Golul inaugural, al me
ciului s-a înscris în minutul 24. A 
fost vorba de un foarte frumos con
traatac. încheiat cu un șut splendid, 
din apropierea careului de 16 m. Min
gea s-a dus sus, spre colțul din dreap
ta portarului, și a intrat, neatinsă 
măcar, in plasă. Era să fie 2—0 la nu
mai citeva minute, dar de data a-

„De la dinamovisti, singurul care mi-a plăcut — ne-a spus antrenorul 
emerit Angelo hlicuiescu — a fost Dumitrache". lafa-l, în fotografie, în

tr-o acțiune sortită însă eșecului...
Foto : S. Cristian

ceasta portarul s-a dovedit inspirat, 
mai bine zis, norocos, căci mingea — 
foarte puternic trasă — i-a venit di
rect în picioare. Meciul continuă in 
același mod : în sens unic. Cu cinci 
minute înainte de pauză, unul dintre 
mijlocașii echipei ce conducea are o 
intercepție excelentă, pleacă singur 
in dribling, trece, ca un slalomist de 
clasă, printre 3—4 jaloane (a se citi- 
adversari) și șutează imparabil. Sco
rul devine 2—0. Finalul primei repri
ze găsește acest ecor neschimbat, iar 
mingea in fața aceleiași porți in care, 
pînă atunci, poposise de două ori.

Se reia jocul. Se reiau comentarii
le. Unii — cei mai mulți, de altfel — 
Înclină' să considere totul un acci
dent. „A fost un „foc de paie". Im
posibil ca scorul să nu fie răsturnat 1“ 
Dar, de-abia trecuseră citeva minute, 
și se Înscrie un nou gol și tot in 
aceeași poartă. Faza, bine concepută 
la mijlocul terenului, a culminat în 
partea ei ultimă ; unul dintre înain
tași a ținut puțin mingea, pentru 
a-și demarca coechipierul de pe par
tea stingă, și, cind s-a văzut „incolțit“ 
de doi adversari, a pasat precis. Ex
trema stingă, venită ceva mai spre 
centru, a tras puternic, pe jos. Min
gea a intrat fulgerător in plasă. 3—0. 
Un scor categoric, dar. fiind încă 
35—40 de minute, victoria nu putea 
fi totuși sigură. Echipa in dezavantaj 
incearcă unele atacuri, însă in
cursiunile respective sînt, fie blocate 
incă din fața careului de 16 metri, fie ' 
încheiate cu șuturi anemice, sau fără 
adresă. La cele citeva șuturi pericu
loase, portarul are intervenții de-a 
dreptul salvatoare pentru echipa sa. 
Scorul se reduce. Mai mult insă cu 
bunăvoința arbitrului (O. Comșa) : 
un fault la marginea careului este 
„mutat" de arbitru cu cîțiva centi
metri în interior, pentru a motiva 
astfel dictarea pedepsei supreme — 
penaltiul. Scorul devine 3—1. Era 
minutul 70. Această nedreptate nu 
micșorează cu nimic elanul, starea de 
încredere a echipei în avantaj. Ofen
siva ei continuă. Și este atît de cate
gorică. incit — pe puțin de 3—4 ori 
— ar mai fi putut înscrie. Spectatorii 
încep să părăsească tribunele. Cei ce 
își mai păstrează locurile ar vroi să 
plece, dar parcă sînt pironiți locului. 
Nu le vine să creadă ceea ce văd cu 
ochii...

Ieri, pe stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, s-a produs una dintre cele 
mai mari surprize ale ultimelor cam
pionate de fotbal : Politehnica Iași 
a întrecut pe Dinamo București cu 
3—1. Scorul însă nu reflectă decît ju
mătate din superioritatea dovedită 
pe teren de fotbaliștii ieșeni. Autorii 
golurilor, in ordinea indicată mai sus, 
sint i Lupulescu, Goliac și Moldo- 
veanu, pentru învingători ; Dumitra
che. pentru învinși.

Ion DUMITRIU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Olimpiada de șah. — I,a Siegen 

(R. F. a Germaniei) Olimpiada mas
culină de șah a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 7-a. Selecțio
nata României a întîlnit formația 
Guernsey, pe care a intrecut-o eu 
scorul de 4—0. In cadrul grupei a
IV- a s-au mai înregistrat următoa
rele rezultate : Suedia—Danemarca
2— 2 ; Ungaria—Italia 2,5—1,5 ; Ir
landa—Liban 3—1 ; Filipine—Maroc 
3,5—0,5. In clasamentul grupei con
duce acum echipa României (22 p), 
urmată de Ungaria (21,5) și Dane
marca (20,5).

Alte rezultate : grupa I : Spa
nia—Tunisia 3,5—0,5 ; U.R.S.S.— 
Peru 4—0. Grecia—Monaco 4—0 ; 
grupa a 11-a : Anglia—Cana
da 1—1 (2) ; Iugoslavia—Hong
Kong 4—0 ; R.P. Mongolă—Andora
3— 0 (1) ; grupa a IlI-a : S.U.A.—Fin
landa 3—1 ; Olanda—Mexic 3—0 (1); 
Belgia—Japonia 2—1 (1) ; grupa a
V- a : Cehoslovacia—Singapore 1—1 
(2) : Argentina—Scoția 1—0 (3) ; 
Cuba—Malta 2—0 (2) ; grupa a Vl-a : 
Bulgaria—Porto Rico 2—1 (1) ; Alba
nia — Austria 1,5—0,5 (2).

• Campionatele europene de polo 
pe apă.— In penultima zi a turneu
lui final (întrecerile se desfășoară 
la Barcelona), echipa U.R.S.S. a ob
ținut o nouă victorie, invingînd 
cu scorul de 8—3 (2—1. 3—2, 1—0, 
2—0) formația Italiei. In cel mai echi

librat meci al zilei, reprezentativa 
Olandei a întrecut la limită cu 6—5 
(1—1, 2—0, 2—2, 1—2) selecționata 
României. Echipa Ungariei a invins 
cu scorul de 7—4 (2—1, 1—0, 2—0. 2—3) 
formația Iugoslaviei.

Pînă la închiderea ediției ne-au so
sit următoarele, rezultate. din ultima 
etapă : Italia — România 5—4 (1—1, 
0—1, 3—1, 1—1), Iugoslavia — Olan
da 3—2 (1—0, 1—1, 1—0, 0—1).

• Campionatele europene de bas
chet feminin.— In primul joc sus
ținut în grupa B (de la Leeuwarden), 
echipa României a învins cu scorul de 
86—45 (35—21) formația Austriei. în 
cadrul aceleiași grupe. Bulgaria a în
trecut cu 77—74 (39—37) Cehoslovacia, 
iar Iugoslavia a surclasat cu 115—56 
(55—21) selecționata Belgiei. In grupa 
A (întrecerile se desfășoară la Rotter
dam) s-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Italia 89—32 (37— 
13) ; Franța—Polonia 68—67 (34—36); 
Olanda—Ungaria 60—58 (24—31).

Citeva rezultate de ieri : Polonia — 
Ungaria 55—53 (28—32), Bulgaria — 
Austria 76—59 (34—32).

• Baschet. — La Plevna a • conti
nuat turneul internațional de baschet 
rezervat echipelor masculine de tine
ret. Echipa României a întîlnit selec
ționata secundă a Bulgariei pe care a 
învins-o cu scorul de 61—58. Alte re
zultate : U.R.S.S.—R.D. Germană 98— 
50; Cuba—Cehoslovacia 72—37; Bul

garia (A)—Ungaria 58—51 ; Polonia— 
Spartak Plevna 79—57.

• Box. — Spaniolul Jose Hernan
dez este noul campion al Europei la 
categoria m'ijlocie-mică. In meciul dis
putat la Barcelona, el l-a învins, prin 
abandon în repriza a 14-a. pe vest- 
germanul Gerhard Piaskowski. Her
nandez este surdo-mut.

• La Franckfurt pe Main, cam
pionul european la categoria semigrea, 
italianul Del Papa, și-a păstrat titlul. 
învingindu-1 la puncte, după 15 re
prize. pe vest-germanul R. Schmidtke.

• Sporturi nautice. — La Are- 
nis de Mar (Spania) se desfă
șoară in prezent campionatele euro
pene de yachting (clasa „Olandezul 
zburător"). După disputarea a 5 re
gate, pe primul loc in clasament se 
află Arye Harel (Israel) cu 0 puncte, 
urmat de concurenții spanioli Rafael 
Iturrioz — 3 puncte, Santaiago Twose 
— 5,7 puncte, Ramon Montegut — 8 
puncte etc.

• Tenis. — Prima finală a turneu
lui internațional de tenis de la Forest \ 
Hills — cea de dublu bărbați — s-a 
încheiat cu o surpriză : perechea 
Nikola Pilici (Iugoslavia) — Pierre 
Barthes' (Franța) a învins cu 6—3, 
7—6. 4—6, 7—6 redutabilul cuplu
australian Rod Lav®»—»» '««wcson.
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• Cele trei avioane deturnate au fost aruncate în aer o 
Circa 100 de femei și copii eliberați • Alți pasageri reți
nuți ca „ostateci sau prizonieri de război" ® Noi demer

suri pe cale diplomatică.

AMMAN 12 (Agerpres). — Cele trei 
avioane de pasageri ale companiilor 
de transport aeriene „Swissair" (El
veția), T.W.A. (S.U.A.), și B.O.A.C. 
(Anglia), deturnate de către coman
dourile Frontului Popular pentru Eli
berarea Palestinei și obligate să ate
rizeze intr-o regiune de deșert din 
nordul Iordaniei, au fost aruncate 
sîmbătă după-amiază In aer, a anun
țat postul de radio Amman. Potrivit 
comunicatului difuzat, toți pasagerii 
de la bordul avioanelor ar fi fost 
transferați in prealabil la Amman. 
Agențiile de presă au confirmat, însă, 
sosirea în capitala iordaniană doar 
a unui număr de circa 100 de pasa
geri — femei și copii — dintre cei 
reținuți de palestineni. Potrivit unui 
comunicat difuzat la Amman de 
Frontul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei, un număr de circa 40 de 
pasageri de naționalitate israeliană, 
elvețiană, engleză, vest-germană și 
americană vor fi reținuți „ca osta- 
teci sau pentru anchetă". Un purtător 
de cuvînt al aceleiași organizații de 
comando a precizat sîmbătă seara 
că alți cinci cetățeni israelieni, apți 
pentru serviciul militar, vor fi de
ținuți în continuare ca „prizonieri de 
război". El a arătat că ostaticii au 
fost transportați într-un loc secret. 
Lista acestora va fi publicată ulterior. 
Pe de altă parte, purtătorul de cu
vînt a anunțat că negocierile dintre 
F.P.E.P. și Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii, în vederea eliberării 
tuturor pasagerilor și a membrilor 
echipajelor, au fost suspendate.

★
Paralel, eontlnuă să aibă loc o In

tensă activitate diplomatică în vede
rea găsirii soluțiilor adecvate în si
tuația creată în urma deturnărilor de 
avioane.

Guvernul britanic s-a întrunit la 
Londra sîmbătă seara sub președin
ția primului ministru, Edward Heath, 
pentru a examina evoluția situației 
create de deturnarea unor avioane de 
către comandourile Frontului Popu
lar de Eliberare a Palestinei. In
tr-un comunicat oficial, guvernul a 
anunțat că este dispus să o elibe
reze pe Leila Khaled, arestată dumi
nică după încercarea nereușită de 
răpire a unui avion aparținînd com
paniei israeliene „El Al", „ca parte 
a unui acord satisfăcător în pro
blema pasagerilor și echipajelor ce
lor trei avioane" deținuți ca osta
tici.

Din Berna se anunță că guvernul 
elvețian s-a reunit într-o sesiune de 
urgență după ce cele trei avioane 
capturate de comandourile F.P.E.P. 
au fost aruncate în aer. Purtătorul 
de cuvînt al guvernului, Karl Hu
ber, a declarat că poziția celor patru 
țări interesate în negocierile cu 
F.P.E.P. „a rămas neschimbată". 
Guvernele Marii Britanii, Elveției, 
R. F. a Germaniei și S.U.A. au ce
rut eliberarea tuturor pasagerilor, 
indiferent de naționalitatea lor, în 
schimbul punerii în libertate a celor 
7 palestineni condamnați sau deți
nuți în Europa.

Vicepreședintele Comitetului In-

ternațional al Crucii Roșii, Jacques 
Freymond, a plecat sîmbătă la 
Amman pentru a încerca să obțină 
reluarea tratativelor cu comandourile 
palestinene în vederea asigurării 
securității și eliberării pasagerilor 
avioanelor deturnate. Un purtător 
de cuvînt al C.I.C.R. a reafirmat că 
țelul Crucii Roșii Internaționale este 
„de a asigura eliberarea tuturor pa
sagerilor, indiferent de naționalitate, 
religie, rasă sau sex".

La rîndul lor, autoritățile 
turilor occidentale întăresc 
de control al pasagerilor de 
internaționale și interne.

★

Comitetul Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (OLP) 
a hotărit să suspende participarea sa 
la activitatea Frontului Popular pen
tru Eliberarea Palestinei, anunță un 
comunicat al OLP transmis sîmbătă 
seara de postul de radio Damasc. 
Comitetul Central își declină orice 
răspundere pentru distrugerea celor 
trei avioane pe aeroportul de la Zar- 
ka și pentru deținerea unor pasa
geri și membri ai echipajelor avioa
nelor.

aeropor- 
măsurile 
pe liniile

international
de la Alger

PAVILIONUL ROMÂNESC VIZITAT 
DE PREȘEDINTELE BOUMED1ENE

ALGER 12 (Agerpres). — Vineri 
s-a deschis cel de-al 7-lea Tîrg in
ternațional de la Alger, la care par
ticipă 25 de state din Europa, Afri
ca, Asia și America. Republica So
cialistă România este prezentă cu un 
pavilion în care sînt expuse îndeo
sebi produse ale industriei construc
toare de mașini și utilaje.

La festivitatea de deschidere au 
participat președintele Consiliului 
Revoluției, Houari Boumediene, mem
bri ai guvernului și delegații ale ță
rilor participante. Din partea Româ
niei a fost prezent ministrul comer
țului exterior Cornel Burtică.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de președintele Boumediene.

Ministrul comerțului exterior 
al României, Cornel Burtică, a avut 
o serie de întrevederi cu ministrul 
algerian al comerțului, Layachi Ya- 
ker, și cu ministrul industriei și ener
giei, Belaid Abdessalam. In cadrul 
întrevederilor au fost abordate pro
bleme privind evoluția relațiilor e- 
conomice bilaterale, evldențiindu-se 
dorința ambelor părți de a dezvolta 
schimburile comerciale și cooperarea 
economică dintre România și Alge
ria.

și tehnico-științifice din Phenian DE LA BRIGHTON

soviete franceze
PARIS 12 (Agerpres). — La Paris 

au luat sfîrșit lucrările sesiunii Co
misiei mixte permanente sovieto- 
franceze, care a dezbătut probleme 
ale colaborării tehnico-științifice, 
economice și comerciale dintre cele 
două țări, anunță agenția TASS. Au 
fost discutate, de asemenea, proble
me referitoare la colaborarea bila
terală în domeniul energiei nucleare, 
explorării și cuceririi spațiului cos
mic, precum și al televiziunii în 
culori.

In comunicatul dat publicității la 
încheierea sesiunii se relevă satis
facția părților în legătură cu pro
gresul obținut pe calea realizării 
unor măsuri practice de colaborare, 
care a fost extinsă asupra meteoro
logiei, transporturilor feroviare șl 
altor domenii.

în document se subliniază, de ase
menea, că comisia a considerat ne
cesară echilibrarea comerțului din
tre cele două țări. Partea franceză 
și-a exprimat acordul de a oferi or
ganizațiilor sovietice toate posibili
tățile în vederea prospectării pro
funde a piețelor franceze și înles
nirii vînzării de produse industriale 
sovietice pe această piață.

în timpul vizitei în Franța, con
ducătorul delegației sovietice, Vladi
mir Kirillin, vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului pentru știință și tehnică, 
a fost primit de președintele Franței, 
Georges Pompidou, de primul 
nistru, Chaban Delrnas, și de 
personalități, cu care a avut 
vorbiri referitoare la relațiile 
vieto-franceze.

In declarația făcută presei înainte 
de a părăsi capitala Franței, șeful 
delegației sovietice a relevat dez
voltarea cu succes a colaborării din
tre cele două țări, subliniind că ea 
intră într-o etapă nouă, devenind 
tot mai concretă. Rezultate bune, a 
arătat el, au fost obținute în comer
țul bilateral, care a crescut în pe
rioada 1964—1969 de 2,5 ori. Carac
teristic însă pentru actuala etapă a 
colaborării sovieto-franceze este spo
rirea numărului de programe de co
laborare pe termen lung. Vladimir 
Kirillin s-a referit, printre altele, la 
livrarea de utilaje de către „Renault" 
pentru o uzină de autocamioane so
vietice, în studiu aflîndu-se și alte 
programe, ca : exploatarea unor ză
căminte de cupru la Udokan, con
struirea în U.R.S.S. a unei uzine de 
gaze lichefiate și vînzarea produse
lor acestei întreprinderi, construirea 
In Franța a unui complex siderur
gic cu utilaje sovietice și altele.

mi- 
alte 
con
so

PHENIAN 12 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o adunare a ti
neretului și studenților din capitala 
R.P.D. Coreene pentru a saluta so
sirea în această țară a delegației 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Republica 
Socialistă România, condusă de Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

La adunare au luat parte Yang 
Hyong Sop, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, O Chi Cion, președintele 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană, Li Yong Sik, vice
președinte al C.C. al Uniunii, acti
viști ai U.T.M.S., numeroși tineri 
și studenți. A fost prezent Aurel 
Mălnășan, ambasadorul României la 
Phenian.

în cuvîntările lor, Hong Dae Ung, 
președintele Comitetului Orășenesc 
din Phenian al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din R.P.D. Co
reeană, și Ion Iliescu au evocat sen
timentele de prietenie care unesc 
tineretul din cele două țări, solida
ritatea în lupta pentru cauza socia
lismului.
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agențiile de presă transmit
Premierul Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit sîmbătă delegația 
economică ceyloneză care se află 
în vizită în Republica Populară Chi
neză, informează agenția China Nouă. 
Premierul chinez, menționează agen
ția citată, a avut cu membrii delega
ției o convorbire cordială, priete
nească.

Sesiunile unor comisii 
F.fl.O. Intre 7 și 11 septembrie au 
avut loc la Roma sesiunile Comisiei 
europene F.A.O. pentru agricultură și 
Comisiei europene F.A.O. pentru pă
duri. Vineri a avut loc alegerea noi
lor organe de conducere ale celor 
două comisii. Filip Tomulescu^ ad
junct al ministrului agriculturii și 
silviculturii din România, a fost rea
les, pentru a treia oară consecutiv, 
președinte al Comisiei europene pen
tru păduri. Tiberiu Mureșan, director 
al Institutului de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fundulea, a 
fost ales membru supleant al Comi
tetului executiv al Comisiei europene 
pentru agricultură.

Următoarea rundă a con
vorbirilor dintre guvernele 
R. P. Polone și R. F. a Ger
maniei va avea l°c 'a începutul 
lunii octombrie la Bonn, la nivel de 
mimștri adjuncți ai afacerilor exter
ne, ca și pînă în prezent, s-a anunțat 
oficial la Varșovia. Cele două guver
ne au căzut de acord în ce privește 
isosirea la Varșovia, la începutul lunii 
noiembrie a.c., a ministrului afaceri
lor externe al R. F. a Germaniei, 
Walter Scheel, în scopul finalizării cu 
omologul său polonez Stefan Jedry- 
chowski a tratativelor dintre Polonia 
și R.F.G. în vederea normalizării re
lațiilor pe plan politic dintre cele 
două țări.

Cu prilejul vizitei în Fin
landa a ministrului francez 
de externe^ Maurice Schumann, 
Vaino Leskinen. ministrul afaoerilor 
externe al țării gazdă, a acordat un 
interviu trimisului special la Hel
sinki al agenției France Presse, în 
care a relevat că relațiile cu Franța 
se dezvoltă foarte favorabil. Referin- 
du-se la proiectul convocării unei 
conferințe general europene pentru

Croblema securității, ministrul fin- 
mdez a subliniat că „părerile celor 

două țări în această problemă sînt 
foarte apropiate". „Organizarea unei 
astfel de conferințe, a continuat Les- 
kinen, presupune 
între toate țările

însă o înțelegere 
interesate".

la cadrul colaborării e- 
conomice ungaro-engleze, 
la Budapesta și Balatonfured se des
fășoară un schimb de experiență 
între economiștii ungari și englezi. 
Actualul schimb de opinii se re
feră la probleme ale colaborării 
economice internaționale, ținînd sea
ma în special de relațiile unga
ro-engleze, la răspîndirea tehni
cii moderne în conducerea mecanis
mului economic național și posibili
tatea realizării acesteia în țări cu 
sisteme sociale diferite, la rolul im
pozitelor și subvențiilor în politica 
economică și criteriile realizării unor 
investiții importante.

Vasele sub pavilion li
berian nu vor mai ancora 
în porturile sud-africane - 
se anunță într-o declarație dată pu
blicității de reprezentanța diplomati-

Semnificațiile victoriei forțelor de stingă 

în alegerile prezidențiale din Chile
Succesul candidatului forțelor de 

stînga în alegerile prezidențiale des
fășurate la 4 septembrie în Chile 
este pe drept cuvînt considerat ca 
evenimentul dominant al actualității 
pe continentul latino-american. Pen
tru prima dată în America Latină, 
în cadrul alegerilor generale a ieșit 
învingător reprezentantul Frontu
lui unității populare, din care 
fac parte Partidul Comunist din 
Chile, Partidul socialist, o parte a 
Partidului radical, Mișcarea de acți
une populară unitară și Mișcarea de 
acțiune populară independentă. în
trunind cel mai mare număr de vo
turi, Salvador Allende beneficiază de 
cele mai mari șanse de a fi ales de 
către Congresul național (parlamen
tul) președinte al Republicii Chile. 
Victoria Frontului popular în alege
rile din Chile depășește, prin sem
nificația și implicațiile sale, cadrul 
național, înscriindu-se ca un moment 
de o deosebită însemnătate în evolu
ția situației politice din America La
tină. Pentru prima dată, aici, în a- 
ceastă tradițională rezervație _ poli- 
tico-economică a S.U.A., iese învin
gător în alegeri un candidat al socia
liștilor, comuniștilor și altor grupări 
de stînga. Este cunoscut cu cită ne
liniște au fost privite întotdeauna de 
cercurile reacționare autohtone și de 
trusturile nord-americane orice ten
dințe de afirmare a forțelor demo
cratice latino-americane, mergîndu-se 
pînă la Intervenția armată fățișă, așa 
cum s-a procedat cu ani în urmă în 
Guatemala, cînd Statele Unite au 
intervenit direct, înlăturînd de la pu
tere guvernul democratic al lui Ar
benz Guzman. Și nu întîmplător se 
vorbește despre Chile ca despre „o 
nouă Cubă". Strategii monopolurilor 
străine sînt vădit alarmați de posibi
litatea instaurării unui „exemplu 
molipsitor", de ecoul pe care această 
victorie îl poate avea — și îl va avea 
cu siguranță — în rîndul celorlalte po
poare ale Americii Latine, cunoscută 
fiind tensiunea socială în multe țări 
ale continentului.

încercînd să descifreze semnifica
țiile rezultatelor scrutinului din 
Chile, observatorii politici subliniază 
drept un fenomen de primă însem
nătate sprijinul masiv acordat de 
corpul electoral lui Allende, în a- 
ceasta găsindu-și expresie adeziunea 
populară la programul frontului 
partidelor de stînga. Frontul popu
lar s-a prezentat în fața ale
gătorilor cu o largă platformă 
de transformări structurale, care 
preconizează, între altele, națio
nalizarea marilor Întreprinderi in

dustriale, a bogățiilor minerale, a 
comerțului exterior, băncilor, socie
tăților de asigurare, transportului 
maritifri, exproprierea marilor lati
fundii, importante reforme în dome
niul educației publice, sănătății.' asi
gurărilor sociale.

Sprijinul larg de care s-a bucurat 
acest program, exprimat elocvent la 
urne, a constituit în același timp o 
confirmare a necesității unirii tutu
ror forțelor de stînga — comuniști, 
socialiști, alte partide și grupări de
mocratice — pentru a acționa în co

perare „pe etape" — dar care, îndeo
sebi în cazul aoordului cu trustul 
„Anaconda", înseamnă recuperarea 
integrală a minelor într-un termen 
atît de îndelungat incit ele ar fi ajuns 
secătuite.

Așa se explică sprijinul, neaștep
tat pentru unii dar previzibil, acor
dat programului Frontului uni
tății populare, a cărui principa
lă caracteristică este faptul că 
el se inspiră din interesele na
ționale fundamentale ale poporu
lui chilian. în prima sa cuvîntare
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mun pe linia intereselor fundamen
tale ale poporului chilian. Dovada cea 
mai ilustrativă o constituie faptul că 
tocmai datorită unității acestor forțe 
a fost posibilă înfrîngerea partidelor 
de centru și de dreapta care au dis
pus de importante mijloace financia
re, de sprijin extern nedisimulat.
. A fost amplu comentat în aceste 
zile eșecul înregistrat de candidatul 
democrat-creștin. E adevărat, aproape 
toate sectoarele pentru care progra
mul Frontului popular preconizează 
reforme au fost abordate de că
tre guvernul președintelui Eduardo 
Frei și nu puține elogii l-au fost 
aduse în materie de realizări, unele 
notabile, fără îndoială. Dar, la capă
tul a șase ani de guvernare demo- 
crat-creștină, Chile a rămas in esență 
cu aceleași structuri arhaice care o 
condamnă la dependență și înapo
iere. Cele „60 de familii" continuă 
să-și exercite controlul asupra 
economiei, vieții sociale și culturale, 
să decidă în ultima instanță .ce și 
cit anume trebuie produs într-un 
sector sau altul, întotdeauna de 
acord cu interesele de sporire a 
profiturilor capitaliste. P.D.C. nu a 
putut sau nu a vrut să se opună gru
purilor oligarhice în ceea ce era și 
este esențial pentru progresul țării. în 
cel mai bun caz el a preferat să se 
mulțumească cu jumătăți de măsură. 
O asemenea atitudine a adoptat față 
de problema capitală a recuperării 
zăcămintelor de cupru, aflate sub 
controlul monopolurilor nord-ameri
cane. Tn locul naționalizării, s-a apli
cat formula „chilenizării", constînd 
practic în asocierea statului chilian 
cu firmele străine — așa-numita recu

rostită după alegeri. Salvador Allende 
declara : „Eu nu voi fi doar încă 
un președinte, ci voi fi primul pre
ședinte al primului guvern cu ade
vărat democratic și popular din isto
ria chiliană".

Prin victoria forțelor de stînga din 
Chile se verifică, în același timp, e- 
xistența unor multiple căi și posibi
lități ce se deschid în fața popoa
relor — inclusiv calea luptei electo
rale — pentru a păși spre transfor
mări democratice, înnoitoare — desi
gur, în funcție de condițiile concrete, 
de particularitățile fiecărei țări în 
parte.

Dat fiind că majoritatea simplă 
obținută în alegeri nu i-a asigurat 
lui Allende proclamarea ca președin
te, urmînd ca, potrivit constituției 
chiliene, „verdiotul" definitiv să-l dea 
parlamentul, la 24 octombrie, viața 
politică rămîne încă sub tensiune. De 
această împrejurare încearcă să se 
folosească tabăra adversă, care mane
vrează pentru a sabota voința corpu
lui electoral. în condiții normale, ra
tificarea de către congres a rezultate
lor obținute la urne ar fi numai o 
chestiune procedurală, întrucît parti
dele coaliției de stînga dispun în 
parlament de un număr de senatori 
și deputați aproape dublu în com
parație cu Partidul național (liberali 
și conservatori), care îl sprijină pe 
Jorge Alessandri situat pe locul al 
doilea (Allende are nevoie numai de 
21 de voturi democrat-creștine, pe 
cind lui Alessandri îi trebuie peste 
50). Conducerea P.D.C. și coman
damentul forțelor armate au de
clarat că vor respecta rezultatele 
scrutinului, jar în sînul P.D.C. pre

domină preferințele de a sprijini 
prin vot omologarea voinței popu
lare. Dar fraza predilectă a ad
versarilor este că „multe se pot 
întîmpla pînă la 24 octombrie". 
Dezmințindu-și propriile promisi
uni că „se va întoarce acasă" în 
cazul cînd nu obține majoritatea la 
urne, Jorge Alessandri și partizanii 
săi sînt angajați într-o febrilă cam
panie în vederea confruntării din 
congres. Nimeni nu se îndoiește că 
această campanie nu se rezumă nu
mai la mitinguri și publicitate, ci 
include mișcări subterane, sprijinite 
pe ample disponibilități financiare, 
de altfel utilizate pe parcursul în
tregii campanii electorale. Tactica 
dreptei constă în a-1 atribui victoriei 
lui Allende semnificația de „pericol" 
pentru tradițiile instituționale chilie
ne, cu scopul de a-i inspira teamă 
curentului centrist, invitat acum cu 
insistență să-și alăture voturile con
servatorilor și liberalilor. Un element 
din afara corelației de voturi, inclus, 
de asemenea, pe eșichierul probabi
lităților : pulsul armatei. Oficial, mi
nistrul armatei a reafirmat „loialita
tea militarilor față de ordinea con
stituțională", dar în același timp 
sînt înregistrate în ultimele zile re
uniuni discrete ale comandanților 
militari. Pe terenul faptelor concre
te, ostilitatea contra ratificării 
candidatului Frontului popular se 
manifestă din plin prin acțiuni 
de sabotaj economic. Vaste resur
se financiare sînt transferate in 
aceste zile spre exterior ; bursa 
de valori înregistrează scăderi 
drastice ; băncile își golesc safeurile. 
în trei zile banca de stat a onorat 
retrageri de 180 milioane de escudos. 
Toate aceste mișcări de capital sînt 
larg difuzate în presă (în spațiul in
formației plătite) pentru a crea și 
alimenta o psihoză de panică.

Ultimele știri sosite din Chile ates
tă persistența unei stări de tensiune 
și incertitudine. Se încearcă combina
ții febrile de culise în intenția de a 
bara calea spre președinție a candi
datului forțelor de stînga. Ceea ce 
nu poate fi omis însă in calculele 
forțelor reacționare și ale sprijinito
rilor lor din exterior este că voturile 
acordate pentru candidatul Frontului 
popular la 4 septembrie sînt expre
sia voinței unor largi pături ale po
porului chilian, care se pronunță 
pentru înfăptuirea de profunde prefa
ceri sociale bazate pe principiul jus
tiției, pentru consolidarea indepen
denței economioe și politice a țării, 
iar această voință nu poate fi igno
rată.

La Brighton, unde s-a desfășu
rat reuniunea sindicatelor bri
tanice, a avut loc o manifesta
ție muncitorească în sprijinul 
satisfacerii unor revendicări 

economice

că a Liberiei la Lagos. Comunicatul 
menționat dezminte, totodată, știrea 
transmisă de postul britanic de radio 
B.B.C. potrivit căreia autoritățile li- 
beriene ar intenționa să stabilească 
relații consulare cu Republica Sud- 
Africană. »

Conferința constructori
lor de nave,la care au particiPat 
specialiști din zece țări europene, 
printre care și România, s-a încheiat 
la Balatonfured (R.P. Ungară). Tema 
principală a conferinței a fost trans
portul mărfurilor în conteinere și po
sibilitatea introducerii pe Dunăre a 
acestei forme moderne de transport. 
O serie de referate au scos în evidență 
noutățile tehnice in sectorul construc
ției de nave și metodele care per
mit sporirea economicității în con
strucția navelor.

Guvernul bolivian a hotă- 
rît să plătească 78,6 milioane dolari 
companiei nord-americane „Gulf 
Oii" pentru bunurile naționalizate 
anul trecut. Despăgubirile urmează 
să fie achitate eșalonat, în termen 
de 20 de ani.

Un nou atentat cu bombe 
la Belfast. ° noua bomba a ex
plodat în cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă in capitala Irlandei de Nord. 
Explozia a provocat ușoare pagube 
materiale clădirii barului unde a fost 
plasată și bibliotecii centrale din Bel
fast. Ca și atentatele anterioare, acest 
ultim incident este atribuit organiza
țiilor extremiste ilegale din Ulster.

La Kyoto s-a deschis ex
poziția internațională de 
educație, manifestare organizată 
în cadrul anului internațional al edu
cației de către Asociația din Kyoto 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru educație, artă și cultură — 
UNESCO. Un spațiu important în 
cadrul expoziției îl ocupă materialele 
cu caracter educativ și desenele tri
mise de cercurile de pionieri din 
România.

La Brighton s-a încheiat vi
neri cea de-a 102-a conferință 
anuală a Congresului sindicate
lor britanice (T.U.C.), la care au 
participat 1061 de delegați, re- 
prezentînd circa 9 milioane și 
jumătate de membri. După cum 
apreciază presa britanică, două 
caracteristici principale se des
prind din dezbaterile conferin
ței. în primul rînd, conferința 
„a demonstrat unanimitatea 
mișcării sindicale în legătură cu 
politica economică" („Tribune") ; 
în al doilea rînd, ea „a subli
niat că T.U.C. este hotărit să 
lupte pentru a bloca măsurile 
guvernului de a îngheța sala
riile și de a impune o nouă le
gislație sindicală) („Daily Mir
ror").

Fără îndoială, tema principală 
a dezbaterilor a constituit-o si
tuația economică internă și po
ziția sindicatelor față de inten
țiile noului guvern în această 
privință. în cele cinci zile de 
dezbateri au fost formulate nu
meroase critici la adresa planUT 
rilor de „redresare" avansate de 
cabinetul conservator. Mai multi

In Uniunea Sovietică 
a fost lansată

Stația automată 
Luna-16“sy

MOSCOVA 12 (Agerpres). — în 
Uniunea Sovietică a fost lansată sîm
bătă stația automată „Luna-16" — 
anunță agenția TASS. Stația auto
mată va efectua cercetări asupra 
Lunii și spațiului circumlunar.

Stația automată „Luna-16" șl-a 
luat startul spre Lună de pe o orbi
tă de satelit artificial al pămintulul 
și s-a înscris pe o traiectorie apropia
tă de cea stabilită prin calcul.

Potrivit primelor date telemetrice, 
sistemele și aparatele de la bordul 
stației funcționează normal. Centrul 
de control terestru menține cu stația 
legături radio constante.

„Zilele culturii româneștiit

la Salzburg
VIENA 12 — Cores

pondentul Agerpres 
Petre Stăncescu trans
mite : Sub auspiciile 
primăriei orașului, la 
Salzburg au început, 
intr-un cadru festiv, 
„Zilele culturii româ
nești". Timp de 20 de 
zile, orașul natal al lui 
Mozart, vestit prin 
frumusețea și festiva
lurile sale muzicale, va 
găzdui multiple și va-

riate manifestări ro
mânești. Două expozi
ții — „Arta populară in 
România" și o cuprin
zătoare prezentare de 
cărți românești — au 
atras incă de la deschi
dere un numeros pu
blic.

In cuvintul său, 
viceprimarul Salzbur- 
gului, dr. H. Salfe- 
nauer, a menționat in-

teresul cu care locuito
rii orașului așteaptă 
vizita
Consiliului 
Republicii 
România,
Ceaușescu, 
de a găzdui 
nifestări 
care contribuie la o 
mai bună cunoaștere 
intre popoarele aus
triac și român.

președintelui 
de Stat al 

Socialiste 
Nicolae 

satisfacția 
aceste ma- 
românești,

Autoritățile norvegiene au anunțat descoperirea unui nou zăcămînt de 
țiței în sectorul norvegian al platoului continental al Mării Nordului. în fo

tografie : una din instalațiile de forare în sectorul Ekofisk

’ vorbitori, între care Victor 
1 Feather, au relevat în interven- 
I țiile lor „perpetuarea situației 
l inflaționiste, stagnarea produc- 
i ției, creșterea costului vieții și 
i mărirea numărului șomerilor". 
, Sintetizînd discuțiile pe teme e- 
conomice, ziarul „Daily Mail" 
scrie : „Mesajul oricărei cuvîn- 

' țări a fost simplu și direct : ori- 
1 ce acțiune a cabinetului de spri- 
i jinire a intențiilor patronilor de 
i a se opune creșrerii salariilor se 
, va lovi de acțiunea unită a sin- 
, dicatelor".
, Pe agenda conferinței T.U.C. 
au fost înscrise, de asemenea, o 
serie de probleme de politică 
externă. Conferința a adoptat în 
unanimitate o rezoluție care 
„cheamă guvernul britanic să 
răspundă pozitiv la propuneri
le pentru tinerea unei conferin
țe privind securitatea europea
nă". O asemenea conferință, la 
care ar urma să participe și
S. U.A. și Canada — se arată 
în rezoluție — „va contribui la 
destinderea încordării în Europa 
și în lume". A fost adoptată, 
totodată, o rezoluție care cere 
retragerea imediată a trupelor 
americane din Vietnam. Guver
nul britanic este chemat să se 
disocieze de acțiunile S.U.A. in 
Vietnam și Cambodgia.

Discuțiile privind poziția sin
dicatelor fată de problemă ade
rării Angliei la Piața comună au 
fost deosebit de aprinse. T.U.C. 
a hotărit să aprobe poziția con
siliului general de a convoca în 
caz de nevoie o conferință spe
cială pentru a se pronunța pro 
sau contra aderării, în momen
tul în care vor fi cunoscute con
dițiile și cadrul în care Anglia 
urmează să se alăture „celor 
șase". „Tirul conferinței a fost, 
în general, împotriva Pieței co
mune" — remarca comentatorul 
postului de radio B.B.C. „Intra
rea în Piața comună, a decla
rat Danny McGarvey, liderul U- 
niunii Broilermakers, va impu
ne efecte păgubitoare pe plan 
social, economic și politic nu 
numai actualei generații, dar și 
generațiilor viitoare". Intr-un 
document supus dezbaterii de 
Danny McGarvey se arată : 
„Conferința consideră că adera
rea la C.E.E. va înlătura con
trolul guvernului asupra econo
miei britanice, va încuraja ac
țiunile antisindicale, va întări 
marile companii internaționale, 
va perpetua diviziunea Eu
ropei și va spori tensiunea în 
lume".

Presa britanică relevă atmos
fera de mobilizare în care 
s-au încheiat lucrările con- , 
ferinței de la Brighton. „Acum. , 
la luptă cu guvernul 1“ — este ( 
titlul comentariului din ziarul 
„Guardian" după reuniunea 1
T. U.C. De mîine, scrie ziarul, a- 1 
ceastă luptă începe cu toată se- 1 
riozitatea". în acest sens, zia- i 
rele amintesc despre hotărîrea i 
oamenilor muncii din diverse ( 
sectoare de activitate din Marea 
Britanie de a iniția noi acțiuni 
de luptă în sprijinul satisfacerii 
revendicărilor lor economice.
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