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Salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri 

adresat cadrelor didactice si elevilor 
cu prilejul deschiderii noului an școlar

NICOLAE CEA UȘESCU
IN PORTURILE GALAȚI Șl TULCEA
în cursul zilei de duminică, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, împreună cu soția, Elena 
Ceaușescu, au fost oaspeții bătrî- 
nului port Galați. Vestea sosirii 
oaspeților dragi s-a răspîndit în 
întregul oraș. Gălățenilor aflați în 
această însorită după-amiază de 
toamnă pe chei li. s-au alăturat 
mii și mii de cetățeni ai orașului 
veniți pentru a saluta în mijlocul 
lor pe conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru.

Cînd motonava „Carpați", la 
bordul căreia se află înalții oas
peți, acostează la chei, din mii de 
piepturi izbucnesc ovații prelungi
te. Sirenele navelor aflate în port 
dau onorul președintelui Consiliu
lui de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa sînt salutați în numele 
locuitorilor județului și municipiu
lui Galați de tovarășul Constan
tin Dăscăleecu, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, de 
activiști ai organelor locale de 
partid și de stat, care le urează 
un călduros bun venit.

Mulțimea aflată pe chei încon
joară cu drag pe oaspeți. Aplauzele 
nu contenesc, uralele răsună cu pu
tere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa string cu căldură mîi- 
nile care 11 se întind, răspund 
miilor de oameni care aclamă, care 
wftră flori.

Locuitorii Galațiului, oraș renăs
cut prin munca eroică a clasei 
noastre nxuncitoare, devenit, în 
anii socialismului, o puternică ce
tate a siderurgiei românești, ova
ționează pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul său 
general.

Sînt aici constructori și oțelari 
de la combinatul siderurgic, con
structori de nave, muncitori, in
gineri, tehnicieni care lucrează în 
puternicile întreprinderi ale ora
șului. Cei ce se află acum în port 
își amintesc că în această primă
vară, cînd apele Dunării creșteau 
amenințătoare, secretarul general 
al partidului a fost în mijlocul 
lor, îmbărbătîndu-i, dîndu-le în
credere și sprijin în lupta cu sti
hiile dezlănțuite. Ei îl salută pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
stimă și recunoștință purtînd în 
inimi bucuria și mîndria îndepli
nirii înainte de termen a sarcini
lor planului cincinal, hotărîrea de

La Galați oaspejii dragi sînt salutaji cu deosebita căldură

a munci pentru înfăptuirea neabă
tută a programului partidului de 
dezvoltare multilaterală a țării.

Intîlnirea cu locuitorii munici
piului Galați capătă caracterul 
unei puternice manifestări a en
tuziasmului popular, a dragostei 
nețărmurite a poporului nostru 
pentru partid, pentru bărbatul 
care, în fruntea partidului, se află 
întotdeauna, la bine și greu, în 
mijlocul poporului.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, . Elena 
Ceaușescu, au poposit în portul 
Tulcea, această poartă spre Deltă, 
orașul care în anii socialismului a 
cunoscut profunde transformări, 
devenind un centru industrial și 
turistic în continuă înflorire:

La acostarea navei în port, oas
peții sînt călduros salutați de to
varășul Teodor Coman, prim-se
cretar al Comitetului județean de 
partid Tulcea, de alți reprezentanți

ai organelor locale de partid și de 
stat.' ,

Și aici, în port, o mare mulțime 
de oameni îi întîmpină cu deose
bită însuflețire pe oaspeți. La a- 
ceastă oră de seară, Tulcea — cu 
noile sale edificii și fabrici, cu 
multele blocuri noi, câre-i dau o 
înfățișare modernă, este puternic 
luminată, iar portul și străzile din 
jur freamătă de entuziasm. Locui
torii orașului au venit să-și ex
prime sentimentele profunde pe 
care le nutresc față de partid și 
conducerea sa, pentru grija deo
sebită acordată dezvoltării orașu
lui și județului lor, pentru viața 
nouă care pulsează puternic și pe 
aceste meleaguri.

Oameni cunoscuți prin hărnicia 
și dîrzenia lor, tulcenii, uniți ca 
un singur om în munca de zi cu 
zi, sînt tot atît de uniți și în cli
pele de mare bucurie. Pe fețele 
tuturor — muncitori, țărani aflați 
în această duminică în centrul ju
dețean, marinari și turiști — se

citește bucuria de a putea saluta 
pe conducătorul iubit al poporului 
nostru. Se scandează cu putere : 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
— P.C.R.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cele două porturi 
dunărene s-a transformat într-Unul 
din acele momente de adînci sem
nificații, ale unității de nezdrun
cinat dintre partid și popor, ale 
atașamentului ’ tuturor oamenilor 
muncii față de partid și conduce
rea sa. față de secretarul său ge
neral. Întîlnirile cu locuitori ai 
orașelor Galați și Tulcea au prile
juit o nouă afirmare a încrederii 
maselor largi de oameni ai muncii 
în politică internă și externă a par
tidului, a voinței și hotărîrii lor de 
a munci fără preget pentru înflo
rirea necontenită a patriei socia
liste, pentru ridicarea ei pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și pro
gres.

(Agerpres)

Stimați tovarăși învățători și profesori,
Dragi elevi.
Cu prilejul începerii noului an de fnvățămînt. Comi

tetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socia
liste România adresează un călduros salut corpului di
dactic și elevilor, organizațiilor de partid și tineret din 
școli, părinților șl tuturor acelora care, prin munca și 
strădaniile lor, participă la nobila operă de instruire 
și educare a tineretului patriei, la progresul și Înflo
rirea școlii românești.

Deschiderea noului an școlar are loc In condițiile 
elnd întreaga țară iși desfășoară larg forțele pentru 
Înfăptuirea cu succes a prevederilor ultimului an al 
cincinalului și trecerea la următorul plan de cinci ani, 
cind activitatea creatoare din patria noastră se con
cretizează In noi și însemnate realizări in domeniul 
economiei, științei și culturii — expresie a atașamen
tului nemărginit al întregului popor față de politica 
marxist-leninistă a partidului șl statului, a hotărîrii 
sale de a transpune in viață vastul program stabilit de 
cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, in vederea dezvoltării multilaterale a societății 
noastre socialiste.

Acest an școlar marchează un moment de seamă in 
procesul transpunerii in viață a Directivelor Comite
tului Centra] ai Partidului Comunist Român cu pri
vire la dezvoltarea și perfecționarea invățămîntului 
de toate gradele. Se încheie cuprinderea în clasa I a 
tuturor copiilor de la vîrsta de 6 ani și începe funcțio
narea cu toate clasele a școlii generale de 10 ani. Se 
continuă acțiunea de modernizare și perfecționare a 
invățămîntului — ceea ce-i va da posibilitatea să răs
pundă într-o măsură și mai mare cerințelor sporite 
pe care opera de edificare socialistă și progresul gene
ral al țării le pun in fața sa.

Ne exprimăm convingerea că membrii corpului di
dactic, puternicul detașament al învățătorilor, profe
sorilor și educatorilor — a cărui activitate se bucură 
de o înaltă stimă și prețuire din pa'rtea partidului și 
statului, a întregului popor — își va dărui cu însufle
țire și devotament cunoștințele, priceperea și întreaga 
sa experiență pentru educarea și instruirea tinerelor 
generații, slujind astfel cu credință idealurile de pro
gres și civilizație ale națiunii socialiste, ale înfloririi 
materiale și spirituale a patriei.

Profesori, învățători și educatori 1 Munca dumnea
voastră, a cadrelor didactice, trebuie să ofere elevilor 
datele cele mai importante ale științei și tehnicii mo
derne, să le dezvolte gîndirea creatoare, interesul și 
pasiunea pentru studiu și cercetare, să le stimuleze ap
titudinile și talentele, să-i pregătească temeinic pentru 
viață, să-i formeze ca buni și de nădejde constructori 
ai socialismului in patria noastră. Receptivă la cerin
țele concrete ale societății noastre, școala trebuie să 
educe tineretul în spiritul respectului și dragostei față 
de muncă, ajutîndu-1 să-și însușească temeinice de
prinderi pentru munca fizică, o pregătire multilaterală 
pentru activitatea practică.

Partidul, statul, întregul nostru popor vă cer, 
dumneavoastră, cadrelor didactice, să munciți cu pa
siune pentru a înarma tineretul școlar cu concepția 
științifică, marxist-leninistă, despre lume și viață, să 
sădiți in inimile tinerei generații sentimentele înăl
țătoare ale patriotismului socialist, prețuirea și admi
rația față de trecutul glorios de luptă al poporului

român, mindria pentru tot ceea ce se înfăptuiește azi 
prin efortul comun al tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, fără deosebire de naționalitate, dragos
tea fierbinte față de patrie, față de Partidul Comunist 
Român, încrederea în viitorul nostru luminos și hotă
rîrea nestrămutată de a duce mai departe măreața 
operă de edificare a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României. Cultivați in rîndul școlarilor 
prietenia și respectul reciproc dintre copiii români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități! în
suflețiți tinăra generație cu ideile nobile ale priete
niei față de popoarele țărilor socialiste, de celelalte 
popoare ale lumii, ale solidarității internaționaliste 
cu toate forțele care luptă pentru libertate socială și 
națională, formați-o ca militantă neobosită pentru 
cauza progresului, socialismului și păcii.

Desăvîrșiți-vă pregătirea, perfecționați-vă continuu 
arta predării, nu uitați nici un moment că ținuta 
științifică, etica cetățenească a omului de la catedră 
reprezintă chezășia succeselor activității instructiv- 
educative, izvor al satisfacției muncii împlinite.

Elevi și eleve î Anul școlar pe care îl începeți vă 
oferă largi posibilități de a vă îmbogăți cunoștințele, 
de a vă însuși în mod temeinic comorile științei, teh
nicii și culturii. îndreptățiți marile speranțe ce se pun In 
voi și sacrificiile pe care întregul popor le face pen
tru a vă asigura în școli condiții cit mai bune de stu
diu, muncind cu sîrguință, invățînd temeinic! Perse
verați în eforturile voastre de a deveni cetățeni cit 
mai utili patriei, poporului din care faceți parte ! Do
vediți,' în toate împrejurările — în școală, în familie, 
în viața socială — o comportare demnă, civilizată, 
răspundere pentru prezentul și viitorul națiunii noas
tre socialiste !

Partidul și guvernul cheamă organizațiile de pio
nieri și U.T.C. — factori activi și dinamici ai educării 
comuniste a tineretului studios — să sprijine efortu
rile școlii și ale familiei pentru dezvoltarea dragostei 
față de învățătură și muncă, pentru întărirea simțului 
datoriei și al responsabilității sociale, pentru o con
duită atentă și corespunzătoare în școală și în viață. 
Conlucrarea strînsă dintre organizațiile de tineret și 
școală, sprijinul și participarea învățătorilor, profeso
rilor, educatorilor la acțiunile și manifestările inițiate 
de aceste organizații constituie o garanție a succesului 
muncii educative, a bunelor rezultate in formarea și 
educarea tinerei generații.

Organizațiile de partid din școli sînt chemate să 
pună în centrul activității lor preocuparea pentru îm
bunătățirea continuă a procesului de învățămint, a 
conținutului său științific și ideologic, ridicarea nive
lului de pregătire a elevilor ; ele trebuie să ajute con
ducerile școlilor și organizațiile de copii și tineret să 
imprime în viața colectivelor școlare un spirit de înaltă 
exigență, de disciplină și responsabilitate față de în
datoririle ce Ie revin, să mobilizeze pe comuniști, toate 
cadrele didactice la înlăturarea neajunsurilor ce se 
mai constată în activitatea școlară, să promoveze un 
spirit înnoitor în întreaga muncă pe care școala o des
fășoară.

Cu prilejul deschiderii noului an școlar, vă urăm, 
dragi tovarăși — educatoare, învățători, maiștri in
structori, profesori — noi și însemnate succese în ac
tivitatea dumneavoastră ! Tuturor elevilor — din școli 
generale, licee, școli profesionale și tehnice, — le do
rim spor Ia învățătură și rezultate cît mai bune în 
acest an școlar !

Entuziasta primire în portul Tulcea

Un nou 

transformator 

electric pentru 

Porțile de Fier
Uzina „Electroputere" din 

Craiova a expediat șantierului 
de la Porțile de Fier transfor
matorul electric de 190 MVA, cu 
care va fi dotat agregatul nr. 2 
al Centralei hidroelectrice româ
nești de pe Dunăre. In aceeași 
zi, cunoscuta întreprindere cra- 
ioveană a finalizat lucrările la 
cel de-ail 3-lea transformator de 
putere similară. Noilor transfor
matoare li s-au adus unele îm
bunătățiri constructive, astfel ca 
randamentul lor în exploatare să 
fie mai ridicat. De altfel, primul 
transformator aflat in funcțiune 
la Porțile de Fier funcționează 
ireproșabil.

ASTĂZI SE DESCHIDE

A XXV-a sesiune 
a Adunării Generale

Potrivit tradiției, astăzi, cea de-a 
treia marți a lunii septembrie, Adu
narea Generală a O.N.U. se întru
nește într-o nouă sesiune — a 25-a 
de la crearea Națiunilor Unite. îm
plinirea unui sfert de veac de activi
tate a acestui for al națiunilor — eve
niment ce va fi marcat in mod festiv 
în a doua jumătate a lunii octombrie, 
în prezența a numeroși șefi de state 
și de guverne — conferă actualei se
siuni o însemnătate cu totul aparte. 
Ea va constitui un moment de bilanț, 
de trecere în revistă a rezultatelor, 
și 'deopotrivă a problemelor nesolu
ționate.

Elaborarea și semnarea Cartei, ac
tul de naștere al O.N.U., a avut loc, 
după cum se știe, la puțină vreme 
după stingerea vîlvătăilor celui de-al 
doilea - război mondial, în condițiile 
marii victorii a popoarelor asupra 
fascismului, ale intensificării luptei 
pentru libertate și independență na
țională, pentru pace și colaborare in
ternațională. Crearea O.N.U. răspun
dea năzuințelor celor mai arzătoare 
ale umanității — izbăvirea genera
țiilor viitoare de flagelul războiului 
— încredințindu-i-se acestei organi
zații misiunea de a acționa pentru 
apărarea păcii și securității interna
ționale, de a promova normele justi
ției internaționale, de a favoriza și

Excelenței Sale
Domnului JOSE FIGUERES FERRER

Președintele Republicii Costa Rica 
San Jose

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Costa Rica, adresez Ex
celenței Voastre cordiale felicitări și 
rican.

Nutrim convingerea că relațiile 
noastre se vor dezvolta continuu, in 
laborării internaționale

urări de progres poporului costa- 

ce s-au stabilit recent între țările 
interesul ambelor popoare și al co-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
•l Republicii Socialiste România

stimula dezvoltarea unor relații prie
tenești, de colaborare între state, ba
zate pe egalitate și respect reciproc, 
pe dreptul fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele.

In conformitate cu aceste aspirații, 
în Carta organizației au fost înscrise 
principii verificate de viață ca esen
țiale pentru conviețuirea pașnică în
tre națiuni, ca necesitatea respectării 
egalității suverane a tuturor statelor 
membre, dreptul lor la pace și secu
ritate, reglementarea pe cale pașnică 
a diferendelor internaționale, fără a se 
recurge la forță sau la amenințarea cu

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
O invenție 
își caută ••• 
inventatorii

La cabinetul tehnic al Combi
natului siderurgic Reșița a fost 
înregistrată o propunere de in
venție — după toate aparențele 
— de mare eficiență economică, 
dar care riscă să nu fie nicio
dată aplicată In producție. Din 
două motive : 1) profiltil ei nu 
interesează uzina pe a cărei a- 
dresă a fast expediată ; 2) in
ventatorii — ing. Dimoftei Vasi- 
loiu, ing. chimist Georgeta Mă- 
celaru și Mihai Georgescu, teh
nician proiectant (salariați la 
serviciul tehnolog-șef al unei 
uzine neidentificate) — au omis 
să-și precizeze adresa. Calculele 
lor arată că invenția s-ar putea 
solda cu economii de aproape 6 
milioane lei pe an. Să mai spu
nă cineva că nu sint distrați in
ventatorii I

Cu cîntec, 
dar nu din
cimpoaie

La sfirșitul lunii august, 
m-itetul pentru cultură și
al județului Dolj era in alertă. 
In urma unei invitații primite 
din partea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, trebuia 
să pregătească și să expedieze 
urgent un ansamblu de artiști 
amatori la un festival al cimpo- 
ierilor peste hotare. Au fost 
reunite in mare grabă circa 30 
de talente din județ. Intr-un 
timp record a fost pregătit 
pot un spectacol (care a fost 
aprobat de Comitetut de 
pentru Cultură și Artă), a fost 
procurat un autocar O.N.T. și... 
la drum ! La destinație insă cim- 
poierii au trebuit să-și dezumfle 
cimpoaiele ! Motivul era cum nu 
se poate mai simplu : aici au 
aflat că festivalul cu pricina are 
loc doar din doi in doi ani și se 
va ține abia... vara viitoare A- 
cum, după ce s-au întors acasă, 
cimpoierii se intreabă și ei de 
ce nu s-a știut acest lucru înain
te de plecare ? E o întrebare 
cu... cîntec. Dar nu din cim
poaie, ci din buzunarele care 
vor suporta cheltuielile făcute 
cu această plimbare !

a-
Stat

E greu 
balastul!

Cine a spus că numai apaCine a spus că numai apa se 
poate evapora ? Constantin Uza, 
șef de lot, și Constantin Avasil- 
căi — gestionar, ambii salariați 
ai șantierului de construcții al 
Centralei de termoficare Iași, 
susțin cu toată seriozitatea că 
poate fi supus acestui proces și- 
balastul 1 Să nu credeți că este 
vorba de o afirmație gratuită. 
Nu. Aceasta cică ar fi... expli
cația lipsei, din gestiunea încre
dințată lor. a o mie de vagoane 
de balast, în valoare de 554 458 
lei! „Explicația" respectivă n-a 
prea părut însă plauzibilă orga
nelor de cercetare penală care 
le întocmesc acum cuvenitul do
sar pentru instanța de judecată. 
De unde se vede că pe cei ce 
încearcă să-l „evăpore", balastul 
Ii trage la apă.

Ilustrată
de felicitare

După cum se știe, în vederea dez
voltării democrației interne de partid, 
Congresul al X-lea al P.C.R. a hotă- 
rît extinderea practicii încetățenite de 
a dezbate cu toți comuniștii, cu 
oamenii muncii, principalele mă
suri care se preconizează pe li
nie de partid și de stat, astfel ca 
aceștia să aducă o contribuție efecti
vă la elaborarea hotăririlor. In acest, 
scop, în Statutul P.C.R. a fost înscrisă 
o nouă prevedere referitoare la obli
gativitatea organelor de partid de a 
supune in prealabil unei largi dezba
teri in organizațiile de partid și cu 
oamenii muncii principalele măsuri 
privind activitatea economică și so- 
cial-culturală ce urmează a fi adop
tate. In cursul investigațiilor între
prinse în mai multe organizații de 
partid din Capi
tală am căutat să 
descifrăm cum și 
în ce măsură sint 
aplicate aceste 
prevederi.

Experiența a- 
nului care s-a 
scurs de la Con
gresul al X-lea 
al partidului a 
consacrat o mare 
varietate a for
melor de consul
tare a comuniști
lor și a celorlalți 
oameni ai muncii 
— de la antrena
rea în colective 
de analiză și stu
diu, la consulta
rea lor prin che
stionare (de e- 
xemplu, anchetele 
privind rezervele 
de economisire a 
metalului, organi
zate de comitetele 
de partid ale uzi
nelor „Timpuri 
noi", „Semănă
toarea", Uzinei 
de utilaj și piese 
de schimb), de la 
dezbaterea unor teme importante în 
adunări de partid sau adunări gene
rale ale salariaților, pină la cele mai 
diverse modalități de stimulare a 
participării unor colective largi Ia 
soluționarea problemelor de strin
gentă actualitate. „Urmărim să im
primăm un asemenea stil de muncă 
organizațiilor de partid — ne spunea 
tov. Gheorghe Rădulescu, secretar 
al Comitetului de partid al sectoru
lui 7 — încît fiecare să înțeleagă că 
din calitatea de membru al partidu
lui decurge obligația unui aport efec
tiv la rezolvarea problemelor cu care 
c confruntată organizația respectivă. 
Bineînțeles, „cota" unei asemenea 
participări active depinde deopotrivă 
do „investiția" de gindire și iniția
tivă a comuniștilor, ca și de recep
tivitatea comitetelor de partid Ia 
propunerile acestora".

Apare concludentă, în această pri
vință, experiența Combinatului de 
confecții și tricotaje București. Dez
baterea in plenare ale comitetului de 
partid și în ședințe de birou a dife
ritelor aspecte ale acțiunilor vizînd 
organizarea științifica a producției a 
fost precedată de studii temeinice, în 
cursul elaborării cărora au fost con
sultați membrii organizațiilor de bază, 
ca și specialiști nemembri de partid. 
Pe baza propunerilor acestora, comi
tetul de direcție a luat măsuri de re- 
amplasare a unor unități de producție 
în scopul folosirii mai judicioase a 
spațiilor, de modernizare a unor pro
cese tehnologice, de diversificare a 
sortimentelor de materii prime pentru 
confecții, toate acestea materializin- 
du-se în creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor, reducerea prețului de cost.

— O amplă acțiune care a solicitat, 
la chemarea comitetului de partid, 
aportul a sute de cadre din uzină a 
avut drept țintă întărirea disciplinei 
în muncă, folosirea integrală a fon
dului de timp și a capacității utila
jelor — ne spune tov. Gheorghiță 
Marin, locțiitor al secretarului comi
tetului de partid al uzinei ..23 Au
gust". Punct de pornire : în 1969, 
uzina a înscris 48 milioane de lei la 
capitolul rebuturi și cheltuieli ne- 
economicoase. Ce a determinat o a- 
semenea situație, cit și o ma
re fluctuație de cadre, mai ales 
în „sectoarele calde" ? — iată între
bările cărora avea să le răspundă 
studiul complex întreprins eu ajuto
rul unor colective organizate de co
misia economică, comitetul sindical, 
comisia inginerilor și tehnicienilor. 
_S-a spulberat astfel părerea de,mult 
încetățenită în uzină că răspunderea 
actelor de indisciplină, ca și a rebutu
rilor, ar reveni exclusiv navetiștilor, 
ceea ce constituia, de fapt, un para
van comod pentru camuflarea multor 
neajunsuri în organizarea producției, 
In pregătirea profesională a muncito
rilor, în instruirea tinerilor. La a- 
ceasta se adăuga accentul exce
siv pus pe măsurile administrative în 
dauna muncii politico-educative. 
Timp de cîteva luni, întrebarea „ce

trebuie făcut ?“ a fost pusă cu stăruin
ță in fața tuturor — membri de par
tid, ca și celorlalți muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Și astfel, întregul 
colectiv a devenit „coautor" atit al 
măsurilor pe linia îmbunătățirii or
ganizării producției, al celor privind 
intensificarea activității politico-edu
cative de masă (pentruexemplificare: 
orice abatere de la disciplină este 
discutată a doua zi, chiar la intrarea 
în schimb, de comisia de disciplină a 
fiecărei secții, care hotărăște măsurile 
cuvenite, acestea puțind merge, in ca
zurile grave, pină la excluderea din 
colectivul respectiv), cit și a altora, 
privind îmbunătățirea structurii orga
nizatorice a organizațiilor de bază. 
Rezultatul ? Față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. în semes

să fie așa. Dar ce putere de mobili
zare pot avea măsuri stabilite de 
unul singur sau de biroul organizației 
de bază in timp ce masa membrilor 
de partid sint menținuți in situația 
de simpli executanți ? Bunăoară, mo
dul de organizare și desfășurare a 
învățămintului de partid ar putea fi 
propus de responsabilul cu'propagan- 
da din birou și dezbătut doar de 
membrii biroului, totul rezolvindu-se 
in citeva ceasuri. Altceva este însă 
cind discuți in prealabil cu toți cei 
interesați, cînd concluziile anului în
cheiat și propunerile pentru noul an 
de studiu fac obiectul unei dezba
teri aprofundate cu propagandiștii și1 
cursanții (cum s-a procedat la uzina 
„23 August" — n.n.). E drept, o ase
menea acțiune poate să dureze

Adoptarea măsurilor—rodul consultării comuniștilor

COAUTORI LA ELABORARE, 
PARTICIPANT! ACTIVI *

LA APLICARE
viața de partid

trul I 1970, indicii de folosire a utila
jelor au crescut de la 49 la peste 61 
la sută, iar absențele nemotivate au 
scăzut cu aproximativ 60 la sută. S-a 
verificat astfel, odată mai mult, că 
eficiența măsurilor este strîns legată 
de participarea colectivă la elabora
rea lor. Cînd oamenii văd că li se 
cere părerea, că se manifestă recepti
vitate față de propunerile lor, inte
resul și efortul pentru aplicarea a 
ceea ce s-a hotărit cresc in proporție 
geometrică.

Discuția cu tov. Petre Țăruș, se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 5, pornește de la princi
pala concluzie desprinsă de organi
zația de partid a sectorului dm' apli
carea măsurilor stabilite de Congre
sul al X-lea vizind întărirea demo
crației interne de partid — și anume 
faptul că gindirea colectivă asigură, 
înainte de toate, ancorarea în cea 
mai stringentă actualitate ; totodată, 
adoptarea soluțiilor optime pe baza 
unei largi consultări de masă face să 
crească autoritatea, capacitatea de 
acțiune a organizației in îndeplinirea 
rolului ei conducător. „Unii susțin că 
asemenea stil de muncă, bazat pe o 
consultare largă, ar fi în dauna ope
rativității. La prima vedere, ar părea

o săptămînă — două, dar chel
tuiala de timp duce, în cele din urmă, 
la un mare cîștig de substanță. Și 
problema atit de actuală a edu
cației comuniste a tineretului poa
te fi tratată prin modalități di
ferite. Se pot aduna cîțiva mem
bri ai biroului de partid și 
comitetului U.T.C. care să întocmeas
că „în doi timpi și trei mișcări" un 
plan de acțiune semănînd ca două pi
cături de apă cu alte multe planuri 
șablon încropite de-a lungul anilor. 
„Operativ", e drept, dar mai ales bi
rocratic ! Firește, însă, că se poate 
și altfel. întîlniri „neprotocola
re" cu grupuri de tineri, con
vorbiri deschise cu cei înaintați,
dar și cu cei certați cu dis
ciplina — și cite nu se pot afla într-o 
astfel de discuție de la om la om 
despre ce ii preocupă, despre ce ar 
vrea să afle! Utilă ar fi și o discuție cu 
părinții acestora despre aspectele atit 
de complexe și delicate ale modelării 
sufletelor tinere. Și așa, cerînd 
azi părerea membrilor de partid 
despre căile de a îmbunătăți mun
ca educativă ori propaganda teh
nică. mîine despre modalitățile mâi 
bunei organizări a locului de muncă 
sau căile unei mai operative infor

mări politice de actualitate, crește 
interesul lor pentru viața organiza
ției, se deprind să participe la aceas
ta, „să-și bată capul" ca treaba să 
meargă mai bine. în acest fel, se de
clanșează un flux continuu de idei 
între birou și întreaga organizație 
in interesul ridicării nivelului general 
al muncii".

Nu s-ar putea, desigur, afirma că 
membrii biroului comitetului de par
tid de la Uzina de mașini grele, și în 
primul rînd secretarul lui, tov. Gri- 
gore Cîrjan, nu erau convinși, „în 
principiu", de necesitatea consultării 
maselor, ori nu cunoșteau exigențele 
conducerii partidului în acest dome
niu. Totuși, luni de zile — pînă la 
analiza efectuată de biroul Comitetu
lui de partid al sectorului 5 —

aceste cerințe se 
aflau undeva la 
periferia preocu
părilor comitetu
lui. Lucrînd sec
tar, desconside- 
rind necesitatea 
consultării mem
brilor de partid, 
a colectivului, bi
roul n-a fost în 
măsură să iniție
ze acțiuni efi
ciente în proble
me esențiale pen
tru bunul mers 
al Întreprinderii, 
între care în pri
mul rînd întări
rea disciplinei 
muncii. Un aspect 
dintre cele mai 
grave — sancțio
narea pe linie 
administrativă a 
numeroși Sala
riați, printre care 
și membri de 
partid — nu a 
fost urmată de 
o acțiune amplă 
a organizațiilor de 
partid pentru for
marea unui pu

ternic curent de opinie împotriva ori
căror încălcări ale disciplinei muncii.

Deosebit de dăunătoare sint tendin
țele de formalism și superficialitate 
în consultarea comuniștilor. Am în- 
tiln.it cazuri cînd probleme importan
te sint aduse in discuția adunărilor 
generale fără un studiu prealabil, fără 
a se da membrilor de partid răgazul 
să reflecteze din timp la tema res
pectivă. Un asemenea caracter de im
provizație a avut adunarea generală 
a organizației de partid de la între
prinderea „Energoreparații", avind ca 
temă gospodărirea și apărarea avu
tului obștesc. Convocată în pripă și 
totodată, prefațată de un referat cu 
caracter pur „constatativ", care nu 
și-a propus să prezinte cauzele nea
junsurilor manifestate în acest do
meniu in întreprindere și pe cel care 
poartă răspunderea lor, discuția dir 
cadrul adunării de partid nu a per
mis găsirea Unor mijloace eficiente 
de remediere a lipsurilor.

Concluzia principală asupra căreia 
au căzut de acord toți interlocutorii 
vizează rezervele importante existen
te în domeniul perfecționării acestei 
activități, element constitutiv impor
tant al democratismului vieții de 
partid. Orientarea spre o lațgă și efi
cientă consultare a comuniștilor, a 
maselor, apare ca o necesitate im
perioasă în cadrul perfecționării sti
lului de muncă al organizațiilor de 
partid și, totodată, ca o condiție a 
creșterii forței lor de înrîurire.

Maria BABOIAN
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0 Deși dat în folosință de aproa

pe 2 ani, blocul E8, Țiglina 3, ora
șul Galați, nu a fost nici acum re
cepționat definitiv și predat I.G.L. 
Cauza ? Constructorii au rămas co- 
rigenți la calitate, blocul avînd 
multiple deficiențe ca : pereții din 
interior crăpați, în special la ni
velele 3, 4 ; blocul crăpat în exte
rior, la jumătate, pe toată porțiu
nea ; neizolarea planșeului, ne- 
rașchetarea parchetului, lipsa unor 
obiecte de inventar la Instalațiile 
sanitare etc.

Ceea ce ne îngrijorează este că 
nici măcar nu sint perspective de 
îndreptare a situației : întreprinde
rea 7 construcții-montaj Galați, 
care a executat construcția, susți
ne că remedierile trebuie efectua
te de către I.G.L., intrucît blocul a 
fost dat In folosință de 2 ani, iar 
I.G.L. susține invers, intrucît blocul 
nu a fost recepționat definitiv.

Fapt este că timpul trece, blocul 
se degradează mai tare, iar noi, lo
catarii de la etajele III 
gîndim cu îngrijorare că 
mea ploilor, a zăpezilor.

Un grup de

rul școlii sus-menționate — Nica 
Cicerone — are o comportare ne
corespunzătoare, Direcția generală 
a organizării 
cultură generală a 
vățămintului ne-a, 
mătoarele :

„Din cercetările 
Inspectoratul școlar județean Dolj 
s-a constatat că cele semnalate co
respund, în mare parte, realității. 
Ca urmare, Inspectoratul școlpr ju
dețean a hotărit eliberarea acestuia, 
începînd cu anul școlar 1970/1971 
din funcția de director la Școala 
generală Ghercești.

învățămintului 
Ministerului 
comunicat
întreprinse

și IV, ne 
vine vre-

locatari

e tntrebăm pe această cale auto
baza Tecuci dacă șoferul Grigore 
Sandovici este cumva proprietarul 
autobuzului nr. 21 Gl. 2174. Altmin
teri, nu ne explicăm comportarea sa 
brutală, jignitoare la adresa călă
torilor. Nu mai departe, în dimi
neața zilei de 9 septembrie, în sta
ția Hîntești — ruta Buciumeni— 
Tecuci — după ce ne-am urcat in 
autobuz șoferul respectiv a adre
sat o ploaie de cuvinte Jignitoare 
la adresa unor persoane, făr.ă ca a- 
oestea să-i spună cqva. Pe abona
tul Florin Butnaru l-a insultat, în
jurat și amenințat. Ca învățătoare 
am intervenit în dorința de a cal
ma lucrurile, dar . m-am ales si 
eu cu insulte. Șoferul susținea 
sus și tare că este autobuzul lui, 
face ce vrea și ia pe Cine vrea.

Conducerea autobazei are altă 
părere ? Urmează ca noi, cei care 
călătorim pe 
convingem.

această rută, să ne

Viorica COVACI
Piscul Corbului, 
comuna Nicorești, 
județul Galați

a.c. mi-am cumpărat
meu

0 în iulie 
un „Fram". Spre nenorocul 
frigiderul nu a funcționat de la în
ceput. Am zis că se mai 
voi reclama fabricii și-1 
la punct. Ceea ce am și 
legatul a venit abia la 
acestei luni și a constatat că agre
gatul nu are în compoziția 
agent frigorific. Era de față 
canicul 'Dumitru Gheorghe 
cooperativa „Flacăra" din 
Gh. Gheorghiu-Dej. care a primit 
însărcinarea să-mi schimbe' agrega
tul. căci, după cum spunea delega
tul fabricii, mai erau 3 bucăți în 
magazin. După citeva zile de aștep
tare, soția mea s-a dus din nqu la 
tov. Dumitru sâ-1 întrebe de ce nu 
ne-a schimbat agregatul. Acesta 
a început să-i reproșeze de ce ne-am 
adresat fabricii, că tot la el ajun
gem. Așa că, in loc de frigider, deo
camdată avem... reproșuri și. în 
plus, o rată care ni se reține lunar.

Ion GRIGORE
Bd. Republicii, 20 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej

întîmplă ; 
va pune 
făcut. De- 
începutul

lichidă 
și me
de la 
orașul

o In urma scrisorii unui grup de 
cadre didactice de la Școala gene
rală din comuna Ghercești, județul 
Dolj, prin care se sesiza că directo-

de 
tn- 
ur-
de

0 Cum treci bariera de cale fe
rată de la capătul tramvaielor 12 și 
17, pe Șoseaua Giurgiului, ca pieton, 
aproape că nu mai poți circpla. 
Cauza ? In vara acestui an s-au 
făcut săpături de șănțuri pentru in
troducerea conductelor de apă, iar 
pămîntul rezultat a fost aruncat în 
părți, acoperind trotuarul de acces. 
O parte din conducte au și fost in
troduse pe o bună distanță, fără ca 
pămîntul să fie aruncat în șanț. O 
altă stivă de conducte rrfetalice blo
chează, de asemenea, trotuarul pe 
o porțiune, obligînd oamenii să 
circule pe partea carosabilă a șo
selei. Trotuarul a devenit impracti
cabil. Precizăm că șantierul și-a 
încetat activitatea de mai bine 
de o lună de zile, fără ca în 
prealabil să fi înprăștiat pămîn-t 
tul peste conductele i
in șanțuri. Iată de
5 000 de ...............
stația I, 
București, 
„Jilava", Bumbăcăria „Jilava" și 
multe altele șînt obligați să circule 
printre mormanele de pămînt și 
conducte sau pe partea carosabilă, 
rezervată autovehiculelor, expunîn- 
du-se accidentelor. Rugăm edilii 
orașului să ia măsuri cit mai repe
de cu putință, căci dacă vor veni 
ploile situația va fi și mai grea.

Nicolae IONESCU 
Calea Victoriei, 20

introdu.se/ 
ce circa

salariați de la T.U.G. 
Uzinele de 
Combinatul de cauciuc 

Bumbăcăria „Jilava"
reparații

• Școala generală cu 4 clase Pri- 
hodiște, din comuna Feldru, jude
țul Bistrița-Năsăud. a necesitat re
parații capitale. Meseriașii de la 
I.G.L. Năsăud s-au prezentat la 
lucru și au început munca. Au pri
mit și țigla necesară pentru acope
riș de la fabrica de țiglă „Mureșa- 
na“ din Tîrgu-Mureș. Dar, stupoare 
Din 2 008 bucăți de țiglă, marea 
majoritate prezintă curburi și 
strîmbăturl de tot felul, încît nu 
poate fi folosită pentru acoperiș. 
Din această cauză, localul școlii nu 
poate fi deschis la 15 septembrie. 
Ce-ar fi zis tovarășii care au fa
bricat această țiglă dacă copiii lor 
ar fi fost nevoiți să învețe la școala 
din Prihodiște ?

Prof. Traian POP
comuna Feldru, 
județul Bistrifa-Nâsâud

U Mai mulți locuitori din Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin, ne-au 
sesizat că întreprinderea județeană 
de oonstrucții-montaj nr. 403 a 
abandonat lucrările de instalare a 
conductelor de apă potabilă. Din 
această cauză cetățenii intîmpină 
greutăți. fiind obligați să se 
aprovizioneze cu apă de la distanțe 
mari. Consiliul popular al județului, 
căruia redacția i-a adresat scrisoa
rea, ne-a comunicat că, „începînd 
cu data de 1 august 1970 conductele 
au fost puse sub presiune, iar ciș
melele publice amplasate de-a lun
gul conductelor furnizează 'apă 
populației".

Un cititor ne trimite o ilus
trată spre a ne convinge că este, 
fără îndoială, unică in felul ei. 
O vedere, care înfățișează cunos
cuta biserică „Trei Ierarhi" din 
Iași, poartă pe verso explicația : 
„Galați. Restaurant in cartierul 
Țiglina t". De bună seamă, o... 
„confuzie" (deși ne este aproape 
imposibil să ne imaginăm cum 
ar putea fi confundat un restau
rant cu o biserică ? !) demnă 
de colecția de „perle" pe care 
sint pe cale să o realizeze Edi
tura Meridiane și întreprinderea 
„Arta grafici". Drept pentru 
care o expediem autorilor. Cu 
salutări din Țiglina... ieșană I

Foto : Gh. Vințilă

„S-a pedep-
sit“ degeaba |

Era pe la miezul nopții. So- ■ 
sită. în sfirșit, la sediul miliției I 
din Codlea (Brașov), soția lui I 
Nicolae Vartolomeu din locali
tate înainta o pllngere împotri- I 
va soțului, care o alungase din I 
locuință. N-a fost nevoie să mai I 
aducă nici o dovadă în sprijinul ■ 
reclamațlei sale. La citeva mi- I 
nute a apărut pe ușă, din pro- I 
prle inițiativă, însuși cel recla
mat și, fără nici o invitație prea- | 
labilă, s-a oferit să reproducă I 
aidoma secvențele de acasă. Cu I 
singura deosebire că în incăpe- ■ 
rea respectivă se aflau la înde- I 
mînă alte obiecte. Prin urmare, | 
Vartolomeu a aruncat mașina de 
scris șl telefonul, a lovit lucrăto- I 
rul de miliție, după care... s-a I 
aruncat pe fereastră ! A vrut 
ca, în semn de regret, 6ă se au- I 
topedepsească ? Se poate. „Sări- I 
tura de impresie" nu s-a soldat I 
cu urmări grave. Să vedem de ■ 
unde se va arunca... în fața in- I 
stanței de judecată.

Rubricd redactate de s
Dumitru TÎRCOB
Ghaorgh. POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteli"

Ideea înființării magazinelor de 
prezentare ale. Ministerului Industriei 
Ușoare a avut în vedere — inițial — 
îmbunătățirea muncii de orientare a 
producției prin stabilirea unui con
tact direct, nemijlocit între producă
tori și marea masă de cumpărători. 
Pe parcurs s-a dovedit însă că noua 
formă de desfacere aduce perfecțio
nări și în sistemul de circulație a 
mărfurilor. Efectul pozitiv a fost, așa
dar, dublu. De exemplu, în sec
torul de încălțăminte, magazinele 
din Iași, Timișoara, Oradea, Cluj, 
Brașov, Bacău, București au în
lesnit cercetarea și determinarea 
tendinței consumului, în vede
rea fundamentării producției tri
mestrului IV al acestui an. Conclu
ziile la care s-a ajuns au permis o- 
rientarea — în cunoștință de cauză — 
.a fabricilor producătoare.

Sint cunoscute cazurile — din pă
cate nu chiar atit de rare — cînd opi
niile organelor comerciale asupra uti
lității unor bunuri de larg consum, 
asupra nivelului și sortimentelor ce
rerii s-au dovedit eronate. La apari
ția ciorapilor ajurați, de pildă, s-au 
manifestat rețineri în privința con
tractării, la fel ca și în cazul cămășilor 
„Bucova". Reprezentanții comerțului 
apreciau că asemenea produse nu vor 
fi agreate de cumpărători. Prin vîn- 
zarea lor in magazinele industriei, s-a 
demonstrat că. în realitate, reacția 
publicului a fost pozitivă, ceea ce 
a determinat comerțul să-și supli
menteze comenzile cu 240 000 perechi 
și respectiv 100 000 bucăți. La fel s-a 
întîmplat și cu unele pardesie de 
damă și cu articolele cașerate, lan
sate de Combinatul de confecții și 
tricotaje București. Soarta noilor mo
dele, structura producției nu a mai 
fost — în toate aceste cazuri, ca și 
în multe altele asemănătoare — ur
marea unui joc a! întimplăril — ci 
rodul unei fundamentări izvorîte din 
cunoașterea directă a „pulsului pie
ței".

Dar rolul magazinelor de prezen
tare nu se reduce la lansarea sorti
mentelor noi. Ele contribuie și la de
terminarea nivelului real al cererii 
de consum pentru produsele curente. 
Fără îndoială, dacă întreprinderile și 
comerțul ar fi acordat o impor
tanță cuvenită cercetării pieței,

s-ar fi evitat formarea stocurilor e- 
xistente astăzi în depozitele produ
cătorilor ; prin această prismă apare 
încă unul din aspectele utilității a- 
cestor magazine. Este adevărat că 
în organizarea unităților de pre
zentare există încă anumite ne
ajunsuri. Acest fapt nu constituie

tizi de mărfuri — ne-a declarat Flo- 
rea loniță, din M.I.U. La un moment 
dat, valoarea stocurilor depășise. 
9 milioane lei. Deși mărfurile au fost 
cedate in custodie comerțului, inte
resul pentru cumpărarea lor părea 
redus. In această situație, producă
torii au luat o inițiativă : au deschis

nea comerțului, eram la cheremul 
depozitelor. în zadar ceream O.C.L.- 
ului sau I.C.R.T.-ului un model cu 
căutare în magazin : bazele de apro
vizionare imi trimiteau ceea ce aveau 
ele în stoc. Eventualele observații 
trebuia să le păstrez pînă la noile 
contractări, din anul prmâtor. Acum

MAGAZINELE

DE PREZENTARE - 
„seismografe"sensibile ale 
cerințelor consumatorilor
nicidecum un argument împotri
va extinderii unei asemenea for
me perfecționate de desfacere. De
fecțiunile semnalate sint mai ales de 
natură organizatorică și pot fi înlă
turate prin-tr-un efort mai consistent 
din partea întreprinderilor. printr-<? 
mai competentă îndrumare. Existența 
unor magazine proprii ale întreprin
derilor este cu atit mai avantajoasă 
cu cit ele permit și o mai competentă 
educare a gustului cumpărătorilor.

— în primăvara acestui an Combi
natul textil din Constanța a întîmpi- 
nat greutăți in desfacerea unor par-

douâ magazine in Constanța și cîteva 
standuri in Halele Obor din Capitală. 
Rezultatul ’ Lunar se vînd mărfuri de 
peste un milion de lei, iar stocurile 
se reduc continuu.

Lista avantajelor pe care le pre- 
sintă magazinele industriei ar ti in
completă dacă nu ar include și sim
plificările operate in sectorul circu
lației mărfurilor.

— Lucrez de 18 ani in acest ma
gazin de încălțăminte, care în prezent 
aparține întreprinderii Dîmbovița, ne 
spunea responsabila Maria Rădulescu. 
înainte de 1967, cînd unitatea aparți-

legâtura cu producătorul este directă : 
printr-un "simplu telefon la fabrică 
pot solicita o maria sau anula livra
rea alteia care nu se vinde. S-au 
redus substanțial cheltuielile de 
transport și manipulare. Ele sint as
tăzi — in condițiile unui dever spo
rit cu peste 2 milioane lei anual — 
de aproape 5 ori mai mici, iar cota 
de cheltuieli aferente organelor inter
mediare și administrative din siste
mul comerțului a dispărut.

Situația magazinului „Dîmbovița" 
nu este unică: toate magazi

nele de prezentare, datorită simpli
tății sistemului de aprovizionare și 
de organizare, încheie bilanțul finan
ciar cu rezultate deosebit de bune. 
Așa se explică, de altfel, cum de a 
fost’posibil ca valoarea localului nou
lui magazin din Timișoara, de circa 
400 000 lei. aparținînd Combinatului 
de pielărie și încălțăminte, să fie a- 
mortizată numai intr-un singur tri
mestru. Tot datorită eficienței deo
sebite a magazinelor de prezentare, 
acestea reușesc să suporte din raba
tul comercial o gamă variată de ser
vicii. La cele două magazine ale 
Combinatului de confecții și trico
taje din București, de exemplu, exis
tă 20 de retușieri (față de 1—2 la u- 
nitățile similare ale comerțului), și 
cu toate acestea beneficiile magazi
nelor sint foarte ridicate, reprezen- 
tînd aproximativ 45 la sută din raba
tul comercial.

„Prezența magazinelor producători
lor — este de părere H. Lupu, coor
donatorul unităților de desfacere cu 
amănuntul aparținînd combinatului 
C.T.B. — determină, printre altele, o 
emulație între rețeaua comercială și 
cea a întreprinderilor, in scopul îm
bunătățirii nivelului de servire a 
populației și al creșterii eficienței e- 
conomice. Magazinele noastre reali
zează o desfacere pe metrul pătrat de 
peste 83 000 lei. cu mult superioară 
tuturor celorlalte magazine de con
fecții din Capitală. Reușita activității 
unităților de prezentare este garanta
tă de dorința firească a întreprinde
rilor de a menține cit mai ridicat 
prestigiul mărcii de fabrică."

Pentru a afla amănunte privind 
evoluția viitoare a sectorului, în dis
cuție ne-am adresat ministrului ad
junct al industriei ușoare, ing. Ion 
Popescu.

— Rețeaua ae magazine a M.I.U. 
— ne-a declarat dinsul — a fast or
ganizată pînă în prezent, pe criteriile 
apropierii locurilor de desfacere de 
orașele reședință ale principalilor 
producători din sectoarele de confec
ții, tricotaje, țesături, încălțăminte. 
Avînd în vedere funcția pe care a- 
ceste magazine trebuie să o indepli- 
nească — anume cercetarea cererii de 
consum și cunoașterea preferințelor 
cumpărătorilor — amplasarea lor in 
cîteva orașe nu a putut da soluții ge

neralizatoare, motiv pentru care mi
nisterul nostru își va extinde rețeaua 
de magazine. La finele anului 1975, 
numărul acestor unități este prevăzut 
să ajungă la circa 250. Dezvoltarea 
rețelei se va face pe etape, începînd 
cu anul 1970. Preconizăm ca ea să fie 
realizată, în principal, pe două căi : 
prin preluarea unor spații din con
strucțiile existente in marile orașe și 
prin construcții proprii în centrele 
urbane cele mai reprezentative ale 
țării. A și fost proiectat și pînă în 
trimestrul II ai anului 1972 va fi dat 
în funcțiune, la București, magazinul 
de prezentare și desfacere a confec
țiilor, tricotajelor și accesoriilor ves
timentare, magazin cu o suprafață de 
circa 13 500 mp.

— Ce măsuri se vor întreprinde 
pentru asigurarea unui sortiment va
riat in aceste magazine ?

— In vederea completării fondului 
de marfă cu produse realizate in alte 
combinate industriale decit cel titular 
se va elabora o convenție de coope
rare între combinatele ale căror pro
duse se desfac in magazinele de pre
zentare, astfel incit să existe o co
interesare reciprocă în promovarea 
noutăților, în cunoașterea cererii și 
a preferinței cumpărătorilor pentru 
fiecare produs in parte.

Dezvoltarea rețelei magazinelor de 
prezentare va veni, fără îndoială, în 
sprijinul fabricilor, care vor putea 
orienta producția în funcție de evo
luția reală a cererii de consum și nu 
după aprecierile, uneori subiective, 
ale merceologilor. Dorim totuși 
să ne manifestăm credința că 
sporirea numărului magazinelor de 
prezentare se va realiza fără copie
rea unor sisteme organizatorice ca
racteristice rețelei comerciale, că ea 
va reprezenta mai mult decit o sim
plă schimbare a firmei actuale a ma
gazinelor. Este necesară cultivarea 
unor formule organizatorice suple, 
cit mai economice. In același timp, 
calității produselor, structurii sor
timentelor trebuie să li se acorde cea 
mai mare atenție. în rețeaua 
de desfacere trebuie să pătrun
dă numai mărfurile solicitate de 
populație și investite cu girul u- 
nei calități elevate.

Mihai IONESCU

tiln.it
introdu.se/
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Aparate de înaltă

întreprinderea metalurgică „Metalul roșu 
din Cluj s-a specializat în ultimii ani în fa
bricarea utilajelor pentru industria tricotaje
lor, pentru finisaj textil și tăbăcării. Totodată, 
uzina clujeană produce utilaje pentru indu
stria maselor plastice, a sticlei, ceramicei 
fine și porțelanului. In acest an volumul pro
ducției este de două ori mai mare față de 
cel consemnat în 1965. Anual, se produc aici 
120 de tipuri de mașini, dintre 
sînt tipuri noi. Colectivul uzinei 
pat continuu de perfecționarea 
tehnico-funcționali ai mașinilor 
realizate. Printre ultimele noutăți tehnice de 
la „Metalul Roșu" Cluj se numără cele 2 va
riante de mașini perfecționate de tricotat, din 
care una cu comandă program. De aseme
nea, la aparatele de vopsit sub presiune, 
destinate fabricilor care prelucrează fibre de 
lină, fibre chimice și fire înfășurate în bobine 
s-au introdus sisteme automate de reglare a 
ciclurilor de vopsire. Cu aceste aparate se 
realizează vopsiri Intr-o gamă diversă de cu
lori și nuanțe. Ele funcționează silențios, fără 
vibrație, fără pierderi de presiune și de tem
peratură, fără degajări de gaze nocive, fiind 
competitive cu cele mai bune aparate simi
lare produse în alte țări.

în preziua însămînțării griului

CÎT TIMP TREBUIE SĂ DUREZE
TRANSPORTUL SEMINȚELOR

LA UNITĂȚILE AGRICOLE?
Ne despart puține zile pînă la de

clanșarea largă a campaniei semă
natului. Una dintre condițiile hotă
râtoare pentru buna desfășurare a 
acestei lucrări o constituie asigura
rea din vreme a semințelor, condi
ționarea și tratarea lor. De altfel, in 
ordinul Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii privind dasfășurarea lu
crărilor agricole de toamnă se subli
niază obligația ca, pînă la 1 septem
brie, fiecare întreprindere agricolă de 
stat și fiecare cooperativă agricolă 
să-și asigure întreaga cantitate de să- 
mință de grîu pentru suprafețele pre
văzute a fi însămințate, din soiuri
le stabilite pentru fiecare 
De asemenea, pînă la 5 
tembrie semințele trebuiau 
diționate și luate probe de 
laboratoarele județene de controlul 
semințelor ; acestea le vor 
și emite buletine care să ateste atic 
valoarea lor cit și 
tară. Raidul-anchetă întreprins in 
județele Brăila și Galați 
concluzia că, deși ne găsim la mijlo
cul lunii septembrie, asigurarea și 
condiționarea semințelor sînt departe 
de a fi încheiate.

în unitățile agricole de stat și coo
perativele agricole, care an de an 
obțin recolte mari de griu la hectar, 
problema asigurării și condiționării

semințelor a fast privită cu multă 
răspundere și în această toamnă. 
Pătrundem inopinat in magazia de 
cereale a I.A.S. Urleasca, județul 
Brăila, în fața căreia triorul a lu
crat zile la rînd la selectarea 
semințelor. Intr-o ordine perfectă 
este așezat, în două loturi, griul care 
va fi folosit în această toamnă la se
mănat. Tov. Grigore Mocanu, tehno- 
logul-șef al unității, ne informează 
că cea mai mare cantitate de să- 
mință — 566 tone — a fost asigurată 
de pe Ioturile semincere proprii, iar 
restul pînă la 800 tone cit este nece
sar pentru această toamnă va fi com
pletat cu sămînță de import. La Ur
leasca există o bună experiență în

agricole rezultă insă că, în an
samblu, schimbul de semințe, atît în 
cooperativele agricole din județul 
Brăila, cit și in cele din jude
țul Galați este întîi-ziat. Deși Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
a dat indicația ca pînă la 1 septem
brie să se asigure întreaga cantitate 
de sămînță necesară fiecărei între
prinderi agricole de stat și cooperati
ve agricole de producție, organele 
sale in subordine n-au asigurat cir
culația rapidă a semințelor spre ba
zele. și punctele de preluare prevă
zute. - Ca urmare, n-a putut în
cepe distribuirea lor către coope
rativele agricole. Mai ales pentru ju
dețele Brăila și Galați, această întir-

Raid-anchetă în județele 
Galati și Brăila

La întreprinderea agricolă de stat Urleasca, județul Brăila, se vor însămînța, în această 
toamnă, 3 200 hectare cu 
sînt avansate și I

______ j grîu. Sămînță este condiționată și depozitată cu grijă. De asemenea, 
lucrările de pregătire a terenului, îneît semănatul poate începe. Se așteaptă 

doar să se dea startul Foto : M. Andreescudoar să se dea startul

producerea de semințe. Cele reținute 
pentru semănat au fost trecute prin 
selector. De asemenea, s-a folosit o 
metodă mai veche : semințele au fost 
date prin ciur, lucrare care se exe
cută manual de oameni cu experiență 
și care face cu putință ca să se în
depărteze corpurile străine și să se 
rețină pentru sămînță numai boa
bele mari si sănătoase. De asemenea, 
I.A.S. Urleasca a livrat cooperativelor 
agricole 1053 tone de grîu de sămân
ță, iar ailor întreprinderi agricole de 
stat — 434 de tone. După cum remar
ca tehnologul-șef, ing. Grigore Mo
canu, și celelalte pregătiri fiind în
cheiate, în curînd se va putea trece 
la semănatul griului. Și în alte între
prinderi agricole de stat și coopera
tive agricole de producție semințele 
au fost depozitate separat și date în 
primire, șefilor de fermă din I.A.S. și 
respectiv inginerilor-șefi din coopera
tivele agricole. La I.A.S. însurățel, de 
exemplu. în magazia de la ferma nr. 
2 griul de sămință era păstrat în bune 
condiții, iar buletinele de analiză cer
tificau valoarea lor. La baza de re
cepție Independența, județul Galați, 
se găseau, pentru preluarea semințe
lor, cooperatori din Braniștea, Bu- 
cești, Fundeni și din alte comune. 
Din situația existentă la această 
bază rezultă că au preluat întreaga 
cantitate de semințe cooperati
vele agricole „7 Noiembrie“-Pechea, 
Nămoloasa-sat, iar cele din Fundeni, 
Bucești și Braniștea mai aveau de 
transportat cantități mici. La coope
rativele agricole din comuna Mircea 
Vodă, județul Brăila, după cum ne 
declara președintele Ion Constantin, 
a fost ridicată de la baza de recepție 
întreaga cantitate de sămînță — 190 
de tone, care provine de la I.A.S. 
Urleasca.

Din datele existente la direcțiile

zîere are un mare neajuns. Aici se 
descarcă griul de sămînță adus din 
import, ceea ce a făcut ca ambele a- 
ceste operațiuni să se suprapună. A- 
cum sînt necesare acțiuni hotărite 
pentru ca transportul semințelor să 
se efectueze rapid. De asemenea, tre
buie ca in timoul cel mai scurt, coo
perativele agricole să se prezinte la 
baze pentru a->i prelua semințele. Or, 
tocmai in această privință se constată 
cele mai mici neajunsuri. Unele coo
perative agricole amină de la o zi 
la alta aducerea semințelor de la 
baze. Cele din Independența și T. 
Vladimirescu, județul Galați, nu pre- 
luaseră, pînă sîmbătă, nici un bob. 
Conducătorii acestor unități afirmă 
că din moment ce ei se află in apro
pierea bazei de recepție, pot oricând 
să ridice semințele fără nici o dificul
tate. Or, în aceste zile, la această 
bază, ca și la altele, va incepe distri
buirea griului de sămînță din import, 
ceea ce va crea aglomerări.

O situație asemănătoare am intîlnit 
și în județul Brăila, unde, din cele 
3 000 tone de grîu au fost preluate 
numai 1 253 de tone. Dacă unele coo
perative agricole, cum sînt cele din 
comunele Gaorielescu, Scorțaru— 
Vechi, Mohreanu, sînt pe terminate 
cu această operațiune — altele — 
Corbu, Siliștea, Dedulești — n-au 
transportat de la bazele de recepție 
decît cantități mici de grîu.

O deosebită atenție trebuie acordată 
calității semințelor. Deși in cea mai 
mare parte controlul calității semin
țelor in laboratoarele județene dt 
specialitate a fost încheiat, există încă 
unele semne de întrebare in legătu
ră cu valoarea culturală și starea 
fitosanitară ale unor cantități de se
mințe. La cooperativa agricolă din 
Cerțești, județul Galați, după cum 
ne-a spus președintele Valentin 
Ghinea, a trebuit să fie schim-

bată întreaga cantitate de semin
țe, deoarece griul suferise un pu
ternic atac de fuzarioză. Pentru 
28 de tone din cele 156 tone de grîu, 
cooperativa a primit repartiție să le 
ridice de. la baza de recepție Frun- 
zeasca. Or, deși in buletinul de cu
loare roșie emis de laborator se 
certificau puritatea 99,38 la sută și o 
facultate germinativă de 97 la sută, 
specialistul cooperativei, împreună 
cu președintele cooperativei care 
este tehnician agronom, au stabi
lit că griul primit, pe lingă cor
puri străine foarte multe, conține 8 la 
sută boabe șiștave. Am luat o probă 
din griul de sămînță al cooperativei 
agricole din Cerțești, după cum am 
procedat și la alte unități agricole și 
baze de recepție — și le-am dat pen
tru analiză laboratorului pentru con
trolul semințelor din București. A 
reieșit că cel de Ia Cerțești are In
tr-adevăr puritatea de numai 98 la 
sută și destule boabe șiștave.

La fel am procedat și cu celelalte 
probe de semințe, „recoltate" din cele 
două județe. Proba de grîu pe care 
am luat-o din unul dintre sacii care 
fuseseră încărcați la baza de recep
ție Independența pentru cooperativa 
agricolă din Fundeni avea foarte 
multă măzăriche și semințe de dife
rite buruieni. La analiza făcută la 
laboratorul din București a reieșit că 
la 500 boabe de griu sînt 45 semințe 
de buruieni. Proba luată din baza 
Bărăganu, grîul care provenea de la 
cooperativa agricolă Iazu, urmînd a 
fi trimis în alt județ, avea puritatea 
de numai 96,8 la sută, revenind cîte 
289 semințe de buruieni la 500 boabe. 
De asemenea, greutatea a 1 000 de 
boabe era de numai 36,9 grame. Se 
poate trage concluzia că în bazele 
de recepție nu s-a făcut o condițio
nare bună a griului de sămință. In 
timp ce la proba de grîu provenită 
din magaziile I.A.S. însurăței erau 
numai 4 semințe de buruieni la 500 
boabe de grîu. proba luată de la baza 
de recepție Bărăganu și care prove
nea tot de la I.A.S. însurăței avea 33 
semințe de buruieni. De asemenea, 
la baza de la Brăila, după cum recu
noștea șeful bazei, s-a amestecat, grîu 
din soiurile Bezostaia și Triumf, 
Cum este cu putință ca și in bazele 
de recepție să existe grîu de sămîn
ță a cărui valoare germinativă să nu 
corespundă celor înscrise în buletine
le de analiză ? Pe lingă faptul că 
nu s-a făcut o condiționare riguroa
să, contrar indicațiilor date de Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
de a se ridica probele de semințe de 
către reprezentanții laboratoarelor 
județene, această operație s-a făcut 
de personalul bazelor.

Au rămas puține zile pină la în
ceperea semănatului. In acest timp 
este necesar ca, paralel cu schimbul 
de semințe, să continue condiționa
rea lor. astfel ca in pămînt să fie 
pus grîu „bob și bob“, care să asigu
re obținerea unor recolte mari.

Ion HERȚEG 
Alexandru BRAD

La Conferința Națională a parti
dului, cît și la Congresul al X-lea 
și la plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut s-a subliniat că 
printre problemele majore care vi
zează perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale se 
numără și îmbunătățirea sistemului 
de indicatori ai planului de stat. 
Conducerea partidului a indicat or
ganelor de planificare, cadrelor care 
lucrează în acest domeniu să desfă
șoare o muncă susținută și perma
nentă de elaborare, experimentare și 
aplicare a unor indicatori și instru
mente de calcul care să fundamen
teze și să dimensioneze cît mai bine 
obiectivele activității economice și 
rezultatele obținute, să stimuleze
creșterea efectivă a producției mate
riale și ridicarea eficienței econo
mice. O mare atenție s-a cerut să 
fie acordată folosirii indicatorilor fi
zici, precum și elaborării mai exacte 
a unor indicatori sintetici privind 
productivitatea muncii, rentabiliza-a 
tea producției, eficiența investițiilor, 
producția netă — indicatori care, 
prin natura lor, au o însemnătate 
deosebită atît in elaborarea planu
lui, cît și in analiza rezultatelor prac
tice înregistrate.

Dacă ne referim la productivitatea 
muncii, trebuie spus că nu s-a ajuns 
totuși pină acum la o soluție conve
nabilă pentru calculul și planificarea 
acestui important indicator sintetic 
al eficienței activității economice. 
După cum se știe, potrivit metodo
logiei actuale, productivitatea mun
cii rezultă ca un raport între pro
ducția globală și numărul mediu 
scriptic. Or, acest raport folosit pen
tru obținerea productivității muncii 
prezintă lacune destul de mari. îri 
primul rînd, producția globală conți
ne și valoarea semifabricatelor pri
mite de o întreprindere din afară, 
care îi măresc artificial valoarea, fără 
contribuția unității respective. Apoi, 
numărul mediu scriptic nu reflectă 
componența personalului, nu este 
sensibil la modificările survenite în 
struatura și nivelul de calificare a 
forței de muncă. în fine, deși gradul 
de dotare cu mijloace tehnice a for
ței de muncă este unanim recunoscut 
ca fiind un factor determinant in 
.creșterea productivității muncii so
ciale, acest element nu are nici o 
influență în formula de calcul a pro
ductivității muncii.

în dorința de a contribui, pe mă
tura posibilităților lob, la perfecțio
narea sistemului de indicatori, un 
colectiv de specialiști din cadrul co
misiei economice a Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R. a studiat 
aceste probleme și, în urma consul

tării unui larg cerc de cadre tehnice 
și economice, a ajuns la unele con
cluzii pe care le expunem în rîndu- 
rile următoare. Analizind metodo
logia actuală, factorii și elementele 
care stau la baza calculului produc
tivității muncii, in lumina indicațiilor 
date de conducerea partidului nostru, 
considerăm necesară modificarea in
tegrală a formulei de calcul. In acest 
scop, propunem utilizarea unor noi 
elemente de calcul : producția netă, 
numărul mediu al unităților de

întreprinderea beneficiară nu a de
pus nici un efort pentru producerea 
lor. Noul indicator, in acest caz, ar 
putea fi denumit producția netă. 
Desigur, nu este o noutate că 
unii economiști sint de părere 
că din producția globală să se ex
cludă și materiile prime, materialele, 
combustibilul, energia electrică etc. 
primite de la alte unități. Apreciem 
insă că excluderea acestor elemente 
ar duce la o ruptură a obiectelor 
muncii de factorul muncii vii, intru-

Incercare de a defini o nouă metodologie de calcul

Repere pentru 
determinarea
productivității 

muncii în Industrie
puncte de vedere

muncă șl gțadul de înzestrare teh
nică a muncii. Acești factori ar urma 
să înlocuiască producția globală și 
numărul mediu scriptic, pe baza că
rora se determină în prezent produc
tivitatea muncii. Opinia noastră este 
că elementele propuse duc la rezul
tate și concluzii mult mai apropiate 
cerințelor de stabilire cît mai precisă, 
științifică a sarcinilor de plan in 
acest domeniu, la oglindirea mai 
exactă a condițiilor în care s-au rea
lizat aceste sarcini. Și iată de ce.

Producția globală, ca numărător al 
formulei actuale, trebuie diminuată 
cu valoarea semifabricatelor prove
nite din afară, avînd in vedere că

cit procesul de transformare a obiec
telor muncii in valori de întrebuin
țare, adică in produse, incumbă de la 
sine existența elementului material.

în ceea ce privește numărul mediu 
scriptic — factor folosit ca numitor în 
formula actuală — acesta nu reflectă 
nici structura forței de muncă și nici 
schimbările intervenite în evoluția 
calitativă generată de continua ridi
care a calificării cadrelor. Dacă din- 
tr-o întreprindere pleacă, spre exem
plu, 100 de muncitori avînd catego
ria a 6-a de salarizare și sint anga
jați 100 de muncitori din categoria 
a 3-a, este evident că structura de 
calificare a muncitorilor s-a schim

bat. Conform metodologiei actuale, 
insă, numărul mediu scriptic a ră
mas același. De aici și necesitatea 
înlocuirii acestui indicator cu un al
tul care să reflecte și schimbările 
structurale.

Noul indicator — denumit conven
țional de noi „numărul mediu al uni
tăților de muncă" — poate fi calcu
lat pe baza grupării salariaților după 
salariile tarifare lunare (H.C.M. 
914/1968), ponderată cu un coeficient 
obținut din raportul fiecărui salariu 
tarifar de încadrare, la salariul tari
far orar al primei trepte a categoriei 
I de salarizare a muncitorilor cali
ficați din întreprinderea respectivă. 
Prin această metodă se pot determi
na necesarul forței de muncă în 
structura sa și realizările efective.

Ca element nou, de o importanță 
deosebită, necesar a fi inclus în noua 
formulă de calcul a productivității 
muncii, considerăm factorul „gradul 
de înzestrare tehnică a muncii vii". 
Acest indicator ar putea rezulta din 
raportul dintre valoarea amortizări
lor și fondul de salarii, plus contri
buțiile aferente acestuia. Avînd în ve
dere influența pozitivă a dotării cu 
mașini și utilaje moderne asupra pro
ductivității muncii, este normal ca 
acest coeficient, reprezentînd gradul 
de înzestrare tehnică a muncii vii, să 
acționeze în direcția micșorării numă
rului mediu al unităților de muncă.

în lumina celor expuse, aprofun- 
dînd conținutul, factorii de influență, 
stadiul de dezvoltare economică, cit 
și procesul ascensional al dotării 
unităților cu mijloace de producție, 
formula de calcul a productivității 
muncii devine un raport dintre pro
ducția globală, diminuată cu valoarea 
semifabricatelor primite din afară, și 
numărul mediu al unităților de mun
că, corectat in funcție de gradul de 
înzestrare cu mijloace tehnice a în
treprinderii. După părerea noastră, 
productivitatea muncii determinată 
astfel oglindește mai fidel, mai rea
list, randamentul muncii oamenilor și 
devine o pîrghie Importantă în urmă
rirea, aprecierea și analiza laturilor 
cali.tative ale activității economice.

Bineînțeles, propunerile de față nu 
epuizează toate căile de perfecționare 
a metodologiei de calcul și analiză 
a productivității muncii, dar aborda
rea lor solicită din partea specialiști
lor reflectări și unele opinii construc
tive in vederea găsirii celei mai bune 
soluții pentru rezolvarea problemei 
aduse în discuție.
Petru ISDRAILĂ, Boris ROTARU, 
din comisia-economică a Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R.

Campania de fabricare a conservelor este în foi în ima
gine : linia de pastă de tomate a fabricii de conserve 

„Munca" din Constanța

1

Constructorii de mașini din Reșița • • I
și-au îndeplinit planul cincinal

CARAȘ-SEVERIN (corespondentul „Scînteii") 
Constructorii de mașini din Reșița și-au înde
plinit prevederile planului cincinal. în această 
perioadă, constructorii de mașini reșițeni au a- 
similat fabricarea unor agregate energetice, 
mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, printre 
care : turbinele de 178 MW. pentru Centrala 
hidroelectrică de la „Porțile de Fier", motoare 
Diesel de 2 300 și 2 500 C.P., compresoare de 50 
și 100 mc, instalații complexe pentru industria 
siderurgică și chimică etc. In prezent, în toate 
sectoarele Uzinei se desfășoară o intensă activi
tate de producție pentru realizarea înainte de 
termen a angajamentelor suplimentare luate pe 
acest an.

de ochelari?

• Nu săpa

• Banii care se

evapora

mic!

de 
e-

să 
trece, 
găsit

• La mai...

• Aveți nevoie

CONTRASTE

Auzisem de stocuri 
de cărbune, de metal, 
de lemn, de ciment, 
sau de alte materia
le. Numai de stocuri 
de... lentile de ochelari 
de soare — nu. To
tuși, asemenea stocuri 
există. Ele — 114 000 
bucăți — .se găsesc de
pozitate la întreprin
derea județeană de in
dustrie locală „Pro
gresul" din Arad. Pe 
scurt, „odiseea" lor 
este aceasta : la între
prinderea arădeană, în 
anii 1965—1966, ’ "
lele respective 
valoare de 270 000 
— au fost tăiate 
șlefuite urmînd a 
montate la ochelari 
soare. Dar această ul
timă operație — mon
tajul — nu s-a mai 
făcut. De ce 7 Pentru 
că lentilele erau tăia
te după tipare vechi.

lenti- 
in 
lei 
Și 
fi 

de

în Bărăgan se des
fășoară din plin recol
tarea porumbului, flo- 
rii-soarelui, sfeclei de 
zahăr și a altor cul
turi agricole. Spre ba
zele de recepție se în
dreaptă un șuvoi ne- 
sfîrșit de camioane, 
tractoare cu remorci și 
căruțe. Mijloacele de 
transport care sosesc 
la baza de recepție de

la Lehliu-gară 
de dat un examen de 
echilibristică. Pe dru
mul de acces care tra
versează liniile ferate 
din gară — așa cum se 
vede și în fotografie — 
cineva a săpat un șanț

Direcției județene de 
drumuri și poduri Ba
cău „i-a dispărut" din 
contul de decontare de 
la sucursala județea
nă Bacău a Băncii Na
ționale, încă de la în
ceputul anului 1968, 
suma de 182 000 lei. 
Nimeni, nici directorul, 
nici contabilul șef, cu 
atît mai puțin ceilalți 
membri din conduce
rea unității nu știu 
cine și pentru ce i-au 
luat. Și aceasta pentru 
că din neglijența fas
tului contabil șef, Ion 
Trofin, actele justifi
cative au fost pierdu
te.' Ion Trofin i-a tre
cut la capitolul „Chel
tuieli". Pe ce au fost 
cheltuiți însă nu se știe. 
Dar, în pofida a- 
cestei situații, oamenii 
de aici sînt. atît de li-

Mulți salariați ai U- 
zinei mecanice din Ti
mișoara, unul dintre 
principalii furnizori de 
mașini de ridicat și 
transportat din țară, 
obișnuiesc să spună : 
„apreciați aiivelul teh
nic al întreprinderii 
noastre după vîrsta 
produselor pe care le 
realizăm !“. Adică, da
torită răst.imoului scurt 
de la asimilare la tre
cerea în fabricație, 
produsele sînt mereu 
tinere. Și au per
fectă dreptate : cele 
mai vechi produse din 
nomenclatorul uzinei 
datează din 1962—1963. 
Din cele douăsprezece 
grupe de mașini și u- 
tilaje de ridicat și 
transportat — care re
prezintă la ora actuală 
circa 80 la sută din vo
lumul total al produc
ției uzinei — cinci au 
fost introduse în fabri
cație in ultimii doi- 

Alte cinci

demodate ți. In plus, 
erau desperecheate. Ce 
«-a intimplat cu aces
te semifabricate : Ni
mic. De 5 ani, ele sînt 
menținute în faza de 
producție neterminată, 
purtate dintr-un bi
lanț contabil în altul, 
iar dobînzile penaliza
toare plătite pentru a- 
ceste imobilizări finan
ciare încarcă sistema
tic prețul de cost al 
producției fiecărei pe
rioade. Și toate aces
tea. pentru că nimeni 
nu are curajul „să ia 
taurul de coarne", adi
că să stabilească răs
punderea pentru pagu
ba produsă și să recu
pereze sumele pierdu
te. Probabil că cei care 
ar trebui să hotărască 
această măsură au ne
voie de... ochelari, adi
că de lentile. Să ia cî- 
teva din cele 114 000 I

adine și lat, aidoma 
unui baraj antitanc. 
După ce trec — și dacă 
trec — șoferii și trac
toriștii își șterg frun
tea de sudoare. Bine
înțeles, unele camioane 
și remorci se defec
tează. „Totuși, acum e 
bine — spun ei — dar 
ce se va întîmpla cind 
va ploua 7 In locul ca
mioanelor și tractoare-

lor va fi nevoie de 
mașini amfibii". Mai 
simplu ar fi ca C.F.R.- 
ul să astupe șanțul și 
să repare drumul. Nu 
de altfel, dar nu-1 bine 
să sapi groapa altuia.

niștiți de parcă 
le-ar lipsi nimic. Intr- 
adevăr, lor personal 
nu le lipsește. Nici 
noul Contabil șef, Va
lentin Iftimiu, care a 
preluat treburile fi
nanciare ale direcției 
de peste doi ani * de 
zile, nu se omoară cu 
firea pentru a descurca 
ițele și a găsi banii. 
El ridică permanent a- 
celași motiv : „Nu gă
sesc acte justificative" 
Dar cine altcineva de 
cit el trebuie 
caute 7 Timpul 
iar banii nu-s de 
nicăieri. Ce vor 
oare tovarășii din 
ducerea unității 
peotive dacă le 
dispărea, la un 
ment dat, toți banii din 
cont 7 De unde-și vor 
lua salariul 7

grupe de produse, asi
milate în fabricație în 
perioada 1963^-1965, au 
fost supuse între timp 
unui amplu proces de 
modernizare. Anul a- 
cesta, planul tehnic al 
uzinei prevede realiza
rea a zece noi prototi
puri, dintre care cinci 
urmează să fie omolo
gate pină la 31 decem
brie. Eforturile colecti
vului timișorean pen
tru înnoirea în • ritm 
susținut și optimizarea 
nomenclatorului 
produse sînt, deci, _ 
vidente. în construc
ția de mașini pro
dusele fiind, de re
gulă, cu atît mai mo
derne cu cît de la asi
milarea lor în fabrica
ție a trecut mai puțin 
timp, în legătură cu a- 
ceasta dorim colectivu
lui timișorean — pa
rafrazând o binecunos
cută expresie — „La 
mai... mic 1“ L
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moral și artistic
înainte de a pleca din

tre cei vii. unul dintre în
temeietorii poeziei româ
nești, Enăchiță Văcărescu, 
și-a scris testamentul — 
dar nu un testament o- 
bișnuit cu privire la îm
părțirea averii sale, ci un 
testament cu mult mai 
largi orizonturi, cu sem
nificații mult mai pro
funde. Iată-1 :
Urmașilor mei Văcărești 
Las vouă moștenire _ 
Creșterea Iimbei românești 
Și-a Patriei cinstire.

Moștenirea aceasta, a 
celui dinții Văcărescu, nu 
au preluat-o numai ur
mașii de singe ai poetu
lui, ci toți cărturarii ro
mâni, toate rîndurile de 
scriitori care de aproape 
două secole ostenesc pen
tru îmbogățirea și înfru
musețarea graiului nostru, 
pentru cinstirea patriei 
noastre. Putem adăuga, 
cred, fără să greșim, că 
moștenirea lui Enăchiță a 
fost preluată de întregul 
popor.

De la Enăchiță și pînă 
astăzi graiul românesc 
s-a șlefuit, s-a îmbogățit, 
s-a înfrumusețat. Toți 
cărturarii și toți scriitorii, 
de la cei mai străluciți 
pînă la cei mai modești, 
au contribuit Si la crește
rea limbii românești, și la 
cinstirea patriei, după 
cum a contribuit și po
porul, făuritor și păstră
tor al graiului nostru și 
al celor mai prețioase 
tradiții ajunse din cea 
mai veche vechime pînă 
la noi. Toți cărturarii și 
toți scriitorii de care vor
bim au iubit limba moș
tenită de la înaintași, au 
iubit acest popor și acest 
sfînt pămînt al patriei 
noastre. Toți au contri
buit cu cîte ceva la mer
sul înainte al poporului, 
la întărirea, îmbogățirea 
și înfrumusețarea Româ
niei, la sporirea tezauru
lui nostru literar și ar
tistic. Toți* fc-au inspirat 
pentru cele mai 
din lucrările lor 
istoria poporului, 
viața ltiî, din luptele lui, 
duse timp de secole cu 
tenacitate pentru o viață 
mai bună, pentru drep
tate, pentru libertate. A- 
ceastă tradiție plecată de 
la Enăchiță Văcărescu a 
ajuns pînă la noi ca un 
fir călăuzitor, fără să se

bune 
din 
din

t v

fi întrerupt nici în tim
purile cele maj grele.

M-am gîndit la toate 
acestea după ce săptămî
na trecută am citit în re
vista „Contemporanul", 
pe pagina întîi, un scurt 
articol intitulat „Să-ți a- 
propii lucrurile vii" scris, 
cu cîteva zile înainte de 
a deceda, de sculptorul, 
unanim apreciat, Romul 
Ladea. Articolul este lite
ralmente emoționant și, 
de fapt, el este mult mai 
mult decît un articol, este 
un adevărat crez sau, 
dacă vreți, un adevărat 
testament cu totul ase
mănător faimosului și

tr-o revistă săptămînală 
un articol entuziast. Ară
tam acolo cum n-a lăsat 
mare lucru în urma lui 
geniul lui Paciurea, ca- 
re-i fusese profesor lui 
Ladea. Noului meu prie
ten ii doream și mă în
cumetam chiar să-i pre
văd un viitor mai bun. 
Nici unul din noi nu 
ne-am ținut făgăduiala. 
Intre 1933, cind ne-am cu
noscut, și săptămîna tre
cută, cînd Ladea a plecat 
pe un drum fără intoar- 
care, au trecut atiția ani. 
De cite ori ne-am revă
zut în acest răstimp ? De 
trej orii poate numai de

însemnări de Zaharia STANCU

miezosului testament al 
lui Enăchiță Văcărescu. 

Pe “
Ladea l-am cunoscut 
ani în urmă,; cu zeci 
ani aș putea să spun, la 
Timișoara, prin 1933. E- 
ram amindoi tineri, plini 
de speranțe în viitor. El 

'citise cîteva din versurile 
mele limpezi și naive, eu 
îi vizitasem atelierul în
cărcat de lucrări isprăvi
te sau abia începute. E- 
rau, după cite îmi aduc 
aminte, și cred că îmi a- 
duc bine aminte, cele mai 
multe din figurile care 
oopulează basmele noas
tre, alături de figurile 
cele mai reprezentative 
ale istoriei poporului ro
mân. Ne-am făgăduit u- 
nul altuia prietenie, întîl- 
niri cît mai dese, discuții 
asupra muncii noastre ar
tistice. Ce ținută aspră 
de răzvrătit avea ! Părea 
unul din personajele lui 
de basm și din istorie. 
Părea că s-ar fi cioplit 
singur din cea mai dură 
și mai trainică piatră !„. 
Peste cîteva zile ne-am 
despărțit. El a rămas la 

' Timișoara pentru nu știu 
ce rosturi, eu m-am în
tors la București, Cucerit 
de răzvrătitul Ladea și 
îndrăgostit de ceea ce ar
tistul făurise, am scris în-

sculptorul Romul
cu
de

cîteva co
de ușurele, 
monumente, 
care să ră-

«

două ori, insă și atunci 
în grabă.

De-a lungul anilor care 
s-au perindat între 1933 și 
1970 Romul Ladea și-a 
dezvoltat și perfecționat 
arta, s-a făcut cunoscut, 
a căpătat din partea tu
turor laude și recunoaște
rea marelui său talent și 
a primit și 
menzi destul 
Majestuoase 
mărețe statui
mină mărturii pentru ve
cie ale epocii pe care o 
trăim nu i-a comandat 
nimeni lui Romul Ladea, 
după cite știm. Cu Ladea 
a plecat dintre noi un 
foarte înzestrat artist. Ce 
ne-a lăsat ? Ce a lăsat 
sculptorul Romul Ladea 
harnicului său popor ? 
Pun această întrebare — 
fără răspuns, desigur — 
pentru că Ladea a fost și 
un mare patriot. Mărturie 
pentru aceasta stă nu nu
mai opera lui — atît cît 
în împrejurările date a 
izbutit s-o creeze — cît 
și insemnările-testament 
publicate cu pioasă înțe
legere în revista săptămî
nală 
Dar, 
fraze 
te
„Mi-am petrecut copilă
ria la sat. Este deci ex-

„Contemporanul", 
să spicuim cîteva 
măcar din aces- 

Insemnări-testament.

plicabil ca sufletul meu 
să fie îmbibat de povești, 
de legende, de credințele, 
cintecele, poeziile poporu
lui din care imi trag ooir- 
șia, de părerile despre oa
meni și lucruri ale aces- 
tuj popor, de virtuțile lui, 
de faptele lui, de suferin
țele lui, care toate la un 
loc alcătuiesc atitudinea, 
seriozitatea și valoarea 
lui morală.

Trăirile acestea decid 
cum, în ce chip imi îm
plinesc datoria in lume și 
mai la urmă realizările 
mele în artă. Nu trebuie 
să împrumut simțirea din 
altă parte, din alte țări. 
Am moștenit de la stră
moșii mei destulă inimă. 
Principalul este să știi 
să observi și să-ți apropii 
lucrurile vieții cu dra
goste. Am primit soarta 
care îmi era hărăzită și 
mi-am respectat și iubit 
țara și moștenirea.

Cu această mică intro
ducere am vrut să explic 
de ce am fost preocupat 
de Strîmbă-lemne, de Io- 
van Iorgovan și, mai tîr- 
ziu, de faptele lui Horea, 
lancu, de Bărnuțiu, de 
Inochentie Micu și de toți 
marii înaintași, pe care ii 
păstrez și acum in suflet, 
comori scumpe și exem
ple mari de devotament 
și demnitate.

în viața și faptele a- 
cestor oameni am găsit 
cel mai puternic stimu
lent și sprijin întru crea
ția mea. In viața lor, in 
laptele lor am găsit toate 
datele care m-au înălțat 
și învățat să trăiesc, pe 
care le-am prelucrat în 
artă".

Sint mulțumit că încă 
din îndepărtarea tinereții 
am cunoscut și am pre
țuit și — mai mult — am 
iubit un mare artist și un 
mare cetățean ca Romul 
Ladea. Mîhnirea mea za
darnică și tirzie mă mus
tră că nu l-am văzut de 
mai multe ori, că nu l-am 
ascultat de mai multe ori 
și că am cunoscut abia 
după moartea-i fierbintele 
și înaltnl lui testament 
moral și artistic. Fie ca 
acest testament să aibă 
răsunetul cuvenit în lu
mea noastră artistică și. 
literară. Fără cunoaște
rea și iubirea poporului 
și a patriei, artistul, oricît 
ar fi el de înzestrat, nu 
dă roade trainice, se usu
că și, pînă la urmă, piere.

18,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera zilei.

18,05 ,,Cîntă Iza, cîntă Mara" — 
muzică populară din Mara
mureș cu Angela Buciu, Tl- 
tiana Mihai, Nicu Moldovan 
și frații Petreuș.

18.35 Din nou la școală ! Reportaj 
de la deschiderea anului șco
lar.

19,20 1 001 de seri -- emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Divertisment de muzică 

ușoară.
20.35 Reflector.
20,50 Anunțuri, publicitate.

20,55 Prim plan : Acad. prof. dr. 
docent ing. Mitu Dumitrescu, 
Emisiune de Carmen Dumi
trescu și George Pascaru.

21.30 Viena — Salzburg — Linz. 
Reportaj de Eugen Preda, 
Dumitru Tănăsescu și Virgi] 
CojQcaru.

22,00 Gala artiștilor francezi la 
Circul Bouglione (partea a 
II-a).

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

LA CENTENARUL 
UNEI ȘCOLI 
CRAIOVENE

A intrat în tradiție ca la fie
care număr rotund de ani, șco
lile să-și deschidă, ospitaliere, 
porțile pentru foștii lor profe
sori și elevi, prilejuri de întîl- 
niri și revederi emoționante. 
De la această tradiție nu face 
excepție nici Liceul pedagogic 
(fosta Școală normală de în
vățători) din Craiova. In zilele 
de 3 și 4 octombrie vor avea 
loc aici manifestări cultural- 
artistice organizate în cinstea 
împlinirii unui secol de exis
tență a acestui lăcaș de învă
țătură. Sînt invitați la festivi
tăți foști profesori și elevi ai 
școlii.

La lucru : viitoarele balerine (Foto : R. Costin)

Intr-un interviu publicat nu de mult 
în paginile ziarului nostru, prof. dr. 
docent Vintilă Mihăilescu, președinte
le Societății de științe geografice din 
țara noastră, contura principalele ja
loane ale geografiei aplicate în con
textul științei geografice mondiale și 
naționale. Manifestarea recentă, 
„Simpozionul de geografie a cîmpii- 
lor“. a scos în evidență o serie de 
cerințe importante, specifice ce se 
ridică în etapa actuală, în țara noas
tră, în fața geografiei aplicate. Pe 
marginea lucrărilor lui, am solicitat 
interviul de mai jos.

— Tematica simpozionului — cim- 
pia — pare să ascundă resorturi de 
mare interes. Ce elemente au impus 
cercetării de profil geografic această 
tematică ?

— Mai întîi, necesitatea interven
ției efective a geografului și utiliză
rii practice a cunoștințelor sale în 
păstrarea echilibrului om-natură și 
amenajarea teritoriului. Apoi, so
luționarea problemelor privind ale
gerea „soluției optime", în lu
crările de sistematizare a orașelor 
și satelor, de amplasare a centrelor 
industriale, oportunitatea diferitelor 
lucrări de îmbunătățiri funciare. A- 
cest mod de a înțelege rolul geogra
fiei a readus în planul atenției unele 
„unități" de teritoriu pe care, pînă 
nu de mult, le consideram epuizate 
din punct de vedere al studiului, prea 
simple pentru a mai necesita inves
tigații științifice, printre care cîmpia.

Toate acestea au existat ca preo
cupare în activitatea unor străluciți 
precursori ai geografiei românești 
moderne. Astfel, savantul de renume 
mondial Simion Mehedinți sublinia 
adeseori soopul practic al studiului 
geografic, iar o lucrare, cum a fost 
amenajarea lacului Tașaul, prin aduc- 
țiunea de apă dulce din lacul Ma
maia, a fost inițiată și declan
șată în urma studiilor geografi
ce realizate în această zonă, ime
diat dună primul război mon
dial, de prof. C. BrătesCu. As
tăzi, însă, o atare orientare a stu
diului geografic a devenit o necesi
tate imperioasă. Circa 200 de geo
grafi lucrează în nu mai puțin de 20 
de institute de cercetare, proiectare 
sau la nivel județean, pornind de la 
convingerea că toate formele de re
lief trebuie să le stea în atenție, in
clusiv cîmpia. potrivit cerințelor ce 
decurg din politica part’ddlui și sta
tului de dezvoltare a tuturor zonelor 
și regiunilor țării.

— Ce scop practic a urmărit aceas
tă dezbatere tinută in trei orașe ale 
țării ? Care a fost, in esență, con
ținutul simpozionului ?

— Simpozionul a pornit de la sar
cinile trasate geografilor la plenara 
C.C. al P.C.R. din 17—19 martie a.c., 
care le-a cerut o contribuție spori
tă la elaborarea unor studii com
plexe vizînd dezvoltarea agricul-

mai potrivite de abordare a diferite
lor aspecte ce interesează. Dezbate
rile au vizat mai multe obiective 
științifice de seamă : o mai bună cu
noaștere a genezei cîmpiilor și a con
dițiilor lor fizico-geografice ; o cu
noaștere cît mai amplă a potențialu
lui lor economic (agricol, minier, in
dustrial), a modelării lor actuale și a 
posibilităților de valorificare la un

CÎMPIA- 
in perimetrul 

cercetării geografice
,(Pe marginea lucrărilor Simpozionului de geografie a 

cîmpiilor, desfășurat la Oradea, Timișoara și Craiova)

Convorbire cu prof. dr. docent N. Al. RĂDULESCU
prorector al Universității din Craiova

turii, intensificarea creșterii animale
lor și, mai ales, acțiunea de conser
vare a solului și de combatere a ero
ziunii acestuia, precum și extinderea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
deci de amenajare a teritoriului. Pen
tru o mai rapidă edificare și unifi
care a punctelor de vedere s-a ales ca 
locul cel ma; potrivit de discuție te
renul, adică două zone tipice de șes : 
Cîmpia Tisei și Cîmpța Olteniei. 
După ce se țineau comunicările, ur
mau vizite și aplicații în teren, la 
diferite obiective economice specifice 
din aceste zone. In acest mod, am 
considerat noi, s-a putut asigura o 
mai rapidă și realistă confruntare a 
opiniilor diverse ale specialiștilor, 
precum și conturarea metodelor celor

nivel cît mai înalt a diferitelor re
surse naturale. Pe parcurs s-a trecut 
chiar la precizarea unei tematici 
imediate și de mai largă perspectivă 
pentru cercetarea geografică în Cîm
pia Someșului, Cîmpia Crișurilor, 
Cimpia Banatului și Cîmpia Olteană.

— Vă rugăm să ne vorbiți despre 
această tematică bazată pe conclu
ziile furnizate de dezbaterea amin
tită.

— Ea reflectă. în primul rînd, ne
voia studierii în viitor, din punct de 
vedere geografic, a vechilor lucrări 
de ameliorații, cu efectele lor asu
pra teritoriului, precum și cerința 
precizării stadiului rețelei hidrogra
fice amenajate. Astfel de cercetări 
vizează, de exemplu, canalul colector

din zona Crișurilor, precum și rîurile 
îndiguite. De asemenea, se prevede 
inițierea unei campanii de cercetări 
agroclimatice de teren (in genul ce
lor realizate in Cimpia Aradului), ca 
și studierea lacurilor din cimpii — ca 
resursă multiplă, cu influențele exer
citate asupra teritoriului — cum sint 
cele din stepa Bărăganului.

Ne vor sta în atenție terenurile 
nisipoase din cîmpiile Tisei și Olte
niei și, în special, cele dintre Dunăre 
și Jiu. mai puțin cercetate pînă a- 
cum. Alte teme se referă la impulsio
narea cercetărilor privind agricultura 
în zonele din jurul centrelor urbane 
(cu ponderea apreciabilă a acestora în 
autoaprovizionare) : intensificarea
studierii aspectelor legate de indus
triile din cimpie, în corelație cu ma
teria primă ce o oferă aceasta, stu
diul producției agricole din perspec
tiva atît a culturilor tradiționale, cît 
și a plantelor tehnice noi (cum sînt 
tutunul, sfecla de zahăr, ricinul, în 
Oltenia, prelucrate în fabricile de za
hăr de la Livezi și Corabia, cea pen
tru ricin de la Roșiori, pentru legume 
și zarzavaturi, de la Corabia și Ca
lafat).

în cadrul lucrărilor simpozionului 
s-a relevat o anume profilare bine
venită a preocupărilor pe centre 
științifice, în scopul acoperirii cît 
mai bune a ariei de probleme. Noi, 
cei din Craiova, ne-am axat mai 
mult pe aspecte ale geografiei agri
culturii, orâdenii pe aspecte de ge
neză, amenajare a rețelei hidrografi
ce și structura populației, în vreme 
ce timișorenii au vizat mai ales cer
cetări de agro-climat, culturi prote
jate, aspecte geografice în legătură 
cu zootehnia.

Cu ocazia dezbaterilor a reieșit >i 
sugestia extrem de prețioasă, după 
părerea noastră, ca și învățăm! ntul de 
geografie să pună un mai mare ac
cent pe aspectele aplicative ale geo
grafiei ; evident, aceasta diferențiat, 
în funcție de nivelul de școlarizare, 
de profilul unității de învățămînt. O 
mare atenție trebuie să se* acorde în 
acest sens învățămîntului geografic 
de nivel superior, universitar, care 
s-ar cuveni să reflecte, în pro
gramele și organizarea sa. ade
vărul imperios că geografia a- 
plicată reprezintă azi o coordonată 
importantă a organizării moderne, 
eficiente a teritoriului.

Interviu realizat de 
Teodor CAZACU și 
Emil MARAȘIANU

Concursul și Festivului 
internaționul

„GEORGE ENESCU"

întâlnire cu marea muzică 
CVARTETUL JUILLIARD

Hilda JEREA

Arta mare a membrilor cvartetului 
Juilliard — una dintre cele mai repu
tate formații camerale — ne-a fost 
dezvăluită cu prisosință in concertele 
acestui ansamblu. Cele două apariții 
ale cvartetului vor rămîne ca mărtu
rie a unora dintre cele mai frumoase 
și trainice amintiri.

Cu știința lor de a face sunetele 
moderne alaslce și pe oele clasice 
moderne, acești excelenți muzicieni 
distilează o adevărată esență de fru
musețe în oricare lucrare interpre
tată. Fie că e vorba de pagini din 
creația lui Mozart, Webern, Schubert 
sau Hugo Wolf, pătrunderea în mie
zul lucrării merge atît de adine, iar 
forța de evocare este atît de puter
nică, îneît muzica exercită asupra 
ascultătorului o forță aproape magică.

Membrii cvartetului, pe cît de dife
riți par ca naturi temperamentale, ca 
gestică instrumentală, ca modulație, 
in mobilitatea expresiei, pe atit sint 
de uniți și deopotrivă de avintați, 
pasionați, neinduplecați sau expan
sivi, țișnind ca dintr-un singur 
trunchi atunci cînd se apleacă asupra 
unei pagini de muzică.

Cvartetul în La major K.V. 464, 
culme a gindirii mozartiene, domină 
creația maestrului, prin perfecțiunea 
construcției 6ale. In interpretarea 
cvartetului Juilliard, am ascultat un 
Mozart scăldat într-o sonoritate lu
minoasă, cu o strălucită virtuozitate, 
impusă de scriitura individualizată a 
vocilor, de tendința de polifonizare 
a discursului muzical, de desenul său 
polimelodic, țesut subtil și transpa
rent.

Cvartetul „Moartea și fata" — una 
dintre capodoperele schubertiene — 
credem că a primit una dintre cele 
mai vibrante, robuste și dramatice 
interpretări din cîte ne amintim să 
fi ascultat vreodată. Printr-o pasio
nantă angajare, intensitate emoționa
lă și lărgime de orizont, interpreții au 
adus un înalt omagiu acestei compo
ziții. Cvartetul nr. 14 în re minor, 
dincolo de întreaga literatură, sau 
Încercare de literaturizare pe margi
nea acestei partituri, este înainte de

toate o lucrare profundă și pură. 
De Aceea, «nergia care s-a așternut 
asupra xnsamblului încă de la in
tonarea motivului inițial, atacul im
petuos ai. primelor măsuri ne-au dez
văluit de la început patosul primei 
părți, esența dramatică a întregii lu
crări. Cantabilitatea — calitate spe
cifică creației schubertiene — varia- 
țiunile pe liedul „Moartea și fata", 
melodie cu intonații psalmodice, 
ritm de marș funebru și un stil co
ral al scriiturii, imaginile durerii, 
împăcării, resemnării ne-au fost su
gerate pe rînd, în cele cinci varia
ții, cu o neasemuită poetică muzica
lă. Finalul acestui cvartet prezintă 
pentru mulți interpreți anumite di
ficultăți : pe deoparte, sonoritățile 
ating aici proporții orchestrale, pe de 
altă parte, există anumite lungimi 
iar momentele de răgaz sint puține.

Prin trepidația îndărătnică a pulsa
ției ritmice, prin grija pentru dis
tribuirea unor puternice contraste 
dinamice, precum și prin sublinie
rea acelor modulații cutezătoare, 
care înaripează această parte, am 
ascultat un final pe deplin convin
gător, cvartetul ’ncheindu-se ener
gic. ca un Înflăcărat protest.

Felul de a face muzică al compo- 
nenților cvartetului Julliard este 
extrem de comunicativ, desfășu- 
rîndu-se in spumoase arabescuri so
nore. Cît de evocator a sunat, de 
pildă, în interpretarea celor patru 
muzicieni, partea a doua din cvar
tetul de Schubert ! Transparența și 
sonoritatea viorii prime, tonul blînd 
și totodată maiestuos al violei în 
coloritul său sumbru, discreția in
teriorizată a viorii secunde și sono
ritatea nobilă a violoncelului s-au 
contopit intr-un singur șuvoi sonor.

Interpretarea cvartetului Juil
liard a captivat auditoriul cu minia
turile lui Webern, cizelate cu miga
lă, cu riguroasă plasticitate.

Generoși, interpreții au oferit pu
blicului entuziast cîteva bisuri. A- 
ceeași interpretare substanțială, bo
gată în conținut, clară in detalii. A 
fost o veritabilă întîlnire cu MUZICA.

„F A U S T" 
intr-o impecabilă interpretare
„Faust" — legendă care străbate 

lumea de peste patru secole, a în
nobilat paginile unor mari poeți, 
partiturile unor mari compozitori. Să 
ne gindim la Goethe, Berlioz, Liszt, 
Gounod... „Faust" înseamnă cugeta
re, dorința omului de a pătrunde in 
lumea marilor întrebări asupra e- 
xistenței.

„Faust“-ul lui Gounod place, te re
cheamă să-i aplauzi ariile, duetele, 
să-i recunoști sinceritatea, echilibrul 
dramatic. O distribuție impecabilă, ca 
aceea de duminică seara, te convin
ge și mai mult. Dan Iordăchescu jn 
Valentin a adus nota de noblețe și 
distincție, printr-un joc sobru, dînd 
scenelor personalitate, îndepărtîn- 
du-se de tiparele convenționale. O 
Margaretă interiorizată — în inter
pretarea Marinei Krîlovici — stăpî- 
nă pe fiecare frază, gîndind muzical 
fiecare replică, a impresionat în me
lancolica „Baladă a regelui din 
Thule" sau în supla „arie a bijute
riilor". Un Mefisto memorabil con
struit de Nicola Ghiuzelev — prin 
calitatea deosebită a vocii și pres
tanță, plin de farmec în cupletele 
„Vițelului de aur", sarcastic în Se
renadă, un Siebel delicat, pur — în 
travesti Elena Grigorescu, apoi Faust 
— Corneliu Finățeanu, /orect în di
ficila partitură, Valeria Savu, Cezar 
Ionescu, ca să nu mai vorbim de 
desenul mîlnilor, plastica mișcărilor, 
de interpretarea excelentă a Ilenei 
Iliescu din „Noaptea Valpurgiei" — 
s-au armonizat, s-au încadrat ideii 
de simplitate, eliminînd artificiile, 
exagerările...

„Faust" în cadrul festivalului — 
sub bagheta atentă, calmă a dirijo
rului iugoslav Bogo Lescovici — a 
fost prin arta interpretativă un 
spectacol de sărbătoare ; era firesc, 
cu un „Valentin", o „Margaretă", un 
„Mefisto" pasionați, pătrunși de poe
zia și spiritul muzicii lui Gounod.

Este spectacolul de operă un gen 
perimat ? Desuet ? A îmbătrînit o- 
pera 1 Pagini celebre ca ale Iui 
Gounod nu pot muri, rămîn dovezi 
ale sufletului unei epoci ; inspira
te interpretări ca în recentul „Faust" 
le dau strălucire, le încarcă cu ten
siunea șl vibrația timpului nostru.

încăperea visurilor lui Faust în 
care cărturarul, departe de bucurii, 
printre tomuri, își ooncepea expe
riențele, acum după ani de zile de 
la premieră — în aceeași montare — 
ne-a apărut reconstituită din deco
ruri învechite. „Instrumentele" lui 
Faust, „focul", ferestrele prin care 
o lumină anemică voia să aminteas
că de tinerețe — totul dădea sen
zația de împietrit, de depășit. Aces
te înnoiri ar fi fost cu atît mai ne
cesare cu cit trebuiau armonizate cu 
maniera intelectuală a interpretării 
rolurilor.

Dar „Faust" trăiește în primul 
rînd prin muzică, prin forța trăi
rii muzicii. Toți cei care au asistat 
la spectacolul „Festivalului" l-au a- 
plaudat îndelung. Aveau numeroase 
și temeinice motive.

OASPEȚI
DESPRE FESTIVAL

HEINZ LAMANN, membru 
în juriul de pian (R. D. Ger
mană) : „Varietatea progra
melor conferă un farmec deo
sebit Festivalului „George 
Enescu". Concursul prileju
iește tinerilor pianiști, ca de 
altfel și celorlalți concurenți, 
prin repertoriul său impus, 
toate condițiile pentru dezvol
tarea personalității lor artisti
ce. Chiar în desfășurarea pri
mei etape am putut desluși 
cîteva execuții dintre cele mai 
convingătoare și care îndrep
tățesc celor prezenți speranța 
unui nivel înalt de interpre
tare în cadrul acestei presti
gioase manifestări".

I

EUGENE LIST, membru în 
juriul de pian (S.U.A.) : „Pre
zența la Festivalul și Con
cursul internațional „George 
Enescu" este, pentru orice 
muzician invitat la această 
minunată manifestare, o ex
periență care te inspiră, »n- 
tregindu-ți bucuria de a te 
afla în acest oraș muzical, 
unde auzi atît de multe splen
dide talente, unde asiști la 
concerte și spectacole . excep
ționale. Vă mulțumesc din 
suflet f"

AGENDA 
FESTIVALULUI

Următorii concurenți vor în
cheia astăzi cea de-a doua e- 
tapă a Concursului „George 
Enescu' : violoniștii — Russ- 
maul Rainer (R.F. a Germa
niei), Krysztof Jakowicz (R.P. ț 
Polonă), Miclos Szenthelyl 
(R.P. Ungară), John Snow (An
glia), Joanna Strateva (R.P. 
Bulgaria), Ruben Agaronian 
(U.R.S.S.) ; pianiști! — Manana 
Doigeașvili (U.R.S.S.), Dmitri 
Alekseev (U.R.S.S.), Vladimir 
Tropp (U.R.S.S.), Petru Gross
man (Republica Socialistă Ro
mânia), Chantal de Buchy 
(Franța) ; la canto — Krisztina 
Laki (R.P. Ungară), Dan Zancu 
(Republica Socialistă Româ
nia), Konstantin Plujnikov 
(U.R.S.S.), Miilide OgzOc (Tur
cia), Rodica Mitrică (Republi
ca Socialistă România), Euge
nia Moldoveanu (Republica 
Socialistă România), Paulette 
Schmidt (S.U.A.).

• Concertul de azi, ora 21 — 
dirijat de Mircea Cristescu șl 
avînd ca solist pe Paul Ba- 
dura-Skoda — va avea loc la 
studioul Radioteleviziunii.

• La Sala mică a Palatului 
vor concerta orchestrele „Ca- 
merata*, dirijată de Dumitru 
Pop, și „Academica", sub ba-

?heta lui Alexandru Șumski. 
n program, muzică româneas

că de George Enescu, Paul 
Constantinescu și Teodor Gri- 
goriu.

• Opera Română prezintă 
„Boris Godunov' de M. Mu- 
sorgski, în interpretarea lui 
Nicola Rossi-Lemeni, Ion Sto- 
ian, Viorel Ban, Constantin 
Iliescu, Zenaida Pally și Va
lentin Teodorian. Dirijor Con
stantin Petrovicl.

Smaranda OȚEANU

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : LUCEAFĂRUL — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, STA
DIONUL DINAMO — 19,30, GRA
DINA DOINA — 20.
• în arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Degetul de fier : BUCUREȘTI
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FERO
VIAR - -9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 15,30; 
16; 18,15: 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• întîlnirea : FESTIVAL — 9; 12; 
15,30; 18,15; 21, la grădină — 19,30, 
MELODIA — 9; 12; 15,30; 18,15; 21, 
MODERN — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20,15, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 
18, 20.30, ARENELE ROMANE —
19.30.
• Numai mortul va răspunde s 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Fragii sălbateci : CENTRAL — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 
20,45.
• Tăcerea bărbaților : LUMINA — 
9—16 în continuare ; 18,30; 20,30.
• Asterix și Cleopatra : DOINA
- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

la

• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Laleaua neagră : CINEMATECA 
(sala Union) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Hatari : TIMPURI NOI — 9,30— 
15,30 în continuare.
• Program de filme sportive do
cumentare românești : TIMPURI 
NOI — 18,30—20,45 în continuare.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, MOȘILOR — 15,30; 18, 
UNIREA — 18.
• Noul angajat : UNIREA — 15,30. 

Monștrii : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
grădină — 20,15.
Căsătorie în stil grec : DACIA
8,45—20,30 în continuare.
Dragoste și viteză î BUCEGI — 

..................................... .... - 20,15, 
18; 20,30,

30; 20.

10; 15,45: 18, la grădină 
FLOREASCA - 
MIORIȚA — 11;
• Operațiunea Lady Chaplin î 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Jandarmul se însoară : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45: 20, RA
HOVA — 15,30: 18, la grădină — 20. 
a întîlnire Ia vechea moschee : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Intrusa : COTROCENI — 15,30.
• Marile vacanțe : COTROCENI
— 17,45; 20.
• Petrecerea î VOLGA — 16; 18,15; 
20.30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 19,30.'
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
VIITORUL — 15,30; 18.

• Așa am venit : VIITORUL — 
20,15.
SMayerling (ambele serii) : AU-

ORA — 9; 12; 16; 19,30, la gră
dină — 19, TOMIS — 9; 12,15; 15,30, 
FLAMURA — 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA TOMIS — 19.
• Ambuscada : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Această femeie : FLACARA — 
16; 18; 20.
• Tiffany memorandum: ARTA 
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : VITAN — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Clipa de libertate : PROGRE
SUL - 15,30; 18.
• Departe în Apus î FERENTARI 
— 15,30; 18; 20,15.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
PACEA — 15,30; 18; 20,15.
• Salariul groazei î GRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20.
• Freddy și cîntecul preriei s 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Sonatul 
Lunii — 20.
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DELEGAȚIA
ALIANȚEI POPULARE

DIN ISLANDA
A PĂRĂSIT CAPITALA

Luni, 14 septembrie, a părăsit 
Capitala delegația Alianței Popu
lare din Islanda, condusă de Sva- 
var Gestsson, membru al Comite
tului Politic al A.P.I., care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Președintele Comitetului I
de Stat al Planificării 

a plecat in R. P. Mongolă
Luni la amiază a părăsit Capita

la, plecînd spre Ulan Bator, to
varășul Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, pentru încheierea proto
colului privind colaborarea eco
nomică și schimburile de mărfuri 
dinife Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Mongo
lă pe anii 1971-1975.

La plecare, pe. aeroportul Oto- 
peni, erau de față tovarășii Gheor- 
ghe Cioară și Virgil Actarian, prim- 
vicepreședinți ai Comitetului de 
Stat ai Planificării, și membri ai 
conducerii C.S.P.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Damdinnerenghiin Bataa, amba
sadorul R.P. Mongole la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

j Un complex sportiv I 
j in plină dezvoltare '
ț In cartierul Ghen- 
i cea, o zonă a Capi- 
' talei aflată în . plină 
ț dezvoltare, se găsește 
i -mplasat complexul 
’ iportiv „Steaua" ca- 
1 re se întinde pe o 
i suprafață de 22 ha.

Aici, în afara echi- 
) pelor de performan-

ță, practică regulat 
i sporturi, ca fotbal, 
* handbal, rugbi, tenis

și atletism, peste 600 
1 de 'copii și juniori. 
’ Ei au la dispoziție 
ț trei terenuri gazona-

te și unul cu zgură

pentru fotbal și rug
bi, zece courturi pen
tru tenis, un teren cu 
zgură roșie destinat 
fotbalului, o pistă de 
zgură pentru atle
tism, ca și sectoare de 
sărituri și aruncări. 
Sînt într-un stadiu a- 
vansat lucrările pen
tru șase terenuri de 
fotbal (patru gazo- 
nate și două de zgu
ră), un teren gazonat 
destinat rugbiului și 
unul din „elbitex" 
special pentru hand

„MONDIALELE" DE SCRIMĂ
Campionatele mondiale de scri

mă au debutat la Ankara cu des
fășurarea eliminatoriilor probei in
dividuale masculine de floretă. In 
urma asalturilor din grupele „sfer
turilor” de finală, floretiștii români 
Mihai Țiu și Tănase Mureșan s-au 
calificat pentru semifinale. Au mai 
obținut calificarea în semifinale 
Romanov, Kotescev, Stankovici (toți 
U.R.S.S.), Gyarmaty, Szabo (ambii 
Ungaria), Wajda Dabrowski (am
bii Polonia), Noel (Franța), Gar- 
nieri (Italia) și Wessel (R.F. a Ger
maniei). De remarcat eliminarea 
unor cunoscuți scrimeri ca Putia- 
tin (U.R.S.S.), Kamuti (Ungaria) și 
luliu Fălb (România).

în cîteva rînduri
S-AU ÎNCHEIAT PARTIDELE DIN 

GRUPELE PRELIMINARII ALE O- 
LIMPIADEI DE ȘAH de la Siegen. 
Pentru turneul final, care va începe 
miercuri, s-au calificat 12 echipe : 
U.R.S.S., S.U.A., R.D. Germană, Spa
nia, Iugoslavia, Canada, România, 
Ungaria, Argentina, Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei și Bulgaria. In ul
tima partidă a preliminariilor echipa 
României a învins cu scorul de 3—1 
echipa Suediei. Rezultatele tehnice ale 
partidei : Gheorghiu-Andersson 1—0; 
Ciocîltea-Jansson 1—0; Ghițescu-Jo- 
hansson 1—0 și Ungureanu-Olsson 
0—1.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 
TRADIȚIONALULUI TURNEU IN
TERNAȚIONAL DE TENIS DE LA 
1 OREST HILLS. Așteptată cu mare 
interes, finala probei de sim- 
)lu bărbați, disputată între cunoscu- 
ii jucători australieni Ken Rosewall 

și Tony Roche, a oferit celor peste 
'5 000 de spectatori o partidă echi- 
ibrată și cu multe schimburi spec

taculoase de mingi. Victoria a re
venit in patru seturi : 2—6, 6—4, 7—6, 
6—3 lui Ken Rosewall.

Un succes total a obținut la ac
tuala ediție campioana australiană 
Margaret Court, învingătoare in toa
te cele trei probe la care a participat. 
După ce ciștigase, alături de Judy 
Dalton, proba de dublu femei, Mar
garet Court și-a adjudecat victoria 
și in finala probei de simplu, în care 
a dispus cu 6—2, 2—6, 6—1 de te- 
nismana americană Rosemary Casals. 
Cel de-al treilea titlu l-a cucerit în 
finala probei de dublu mixt, in care,

PRIMIRE LA CONSILIUL DE
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, I.eonte Răutu, a primit 
luni la amiază pe Orhan Oguz, mi
nistrul educației naționale al Tur
ciei, care se află într-o vizită în 
țara noastră la invitația Ministe
rului Invățămîntului.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, ău 
participat Mircea Malița, ministrul 
invățămîntului, precum și «Kâmu- 
ran Guriin, ambasadorul Turciei la 
București.

• ★
Luni după-amiază a părăsit

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Costa Rica, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului relațiilor externe cos- 
tarican Gonzalo Facio.

★
La 14 septembrie a avut loc o 

ședință lărgită a Comitetului na
țional al istoricilor din Republica 
Socialistă România în cadrul că
reia prof. univ. M. Berza și dr. Gh. 
Dobre au prezentat dări de sea
mă privind participarea delegații
lor române la cel de-al XlII-lea 
Congres internațional de științe 
istorice de la Moscova și la cel 
de-al V-lea Congres internațional 
de istorie economică de la Lenin
grad.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice.

★
Luni seara a plecat la Linz de

legația Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., care va participa la 
o conferință a istoricilor mișcării 
muncitorești internaționale, ce va 
avea loc între 16—19 septembrie. 
Delegația este alcătuită din Nico- 
lae Goldberger, prim-adjunct al 
directorului Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lîn
gă C.C. al P.C.R., și Nicolae Co- 
poiu, șef de sector.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organi
zat luni la Casa de cultură a in
stitutului o seară culturală cu pri
lejul apropiatei sărbători națio

bal. O dată cu intra
rea acestora în folo
sință va crește cores
punzător numărul de 
copii și juniori care 
vor primi instruirea 
sportivă. In viitorii 
ani se prevede înzes
trarea complexului 
cu alte categorii de 
terenuri. In fotogra
fie, o privire de an
samblu asupra tere- ț 
nurilor de tenis i 
'populate pînă la re- ’ 
fuz de micii jucători.

Foto : M. Cioc J

Campionatele mondiale de scri
mă au continuat la Ankara cu 
disputarea preliminariilor probei 
de sabie. Pentru semifinalele pro
bei, care vor avea loc astăzi, s-<tu 
calificat 12 trăgători, printre care 
ți românul Dan Irimiciuc. In cursul 
întîlnirilor din sferturile de finală 
au fost eliminați polonezul Paw
lowski, campion olimpic, și ma
ghiarul Kalmar; vicecampion al 
lumii.

In semifinalele probei masculi
ne de floretă au evoluat și trăgă
torii români M. Țiu și Tănase Mu
reșan. Ei nu s-au calificat pentru 
turneul final.

jucind alături de americanul Marty 
Riessen, a întrecut cu 6—4, 6—4 cu
plul Judy Dalton (Australia)—Fred 
McMillan (Republica Sud-Africană).

CEA DE-A 14-A EDIȚIE A CRI
TERIULUI CICLIST DE LA CHA- 
TEAUGIRON s-a încheiat cu victo
ria celebrului campion belgian Eddy 
Merckx. EI a fost cronometrat pe 
117 km cu timpul de 2 h 39’, fiind 
urmat de francezii Groskoost — la 
5” și Rouxel — la 1’ 07”. DanguiJ- 
laume (Franța) a ocupat locul 6 la 
1’ 18”.

„Europenele” 
la baschet feminin
In ziua a treia a campionatelor eu

ropene feminine de baschet echipa 
României a întîlnit la Leeuwarden 
selecționata Cehoslovaciei. La capătul 
unui meci extrem de echilibrat, victo
ria a revenit baschetbalistelor ceho
slovace cu scorul de 67—66 (41—35). 
In cadrul aceleiași grupe, Bulgaria a 
învins tu 84—-417 (37—27) Belgia, iar 
Iugoslavia a dispus cu scorul de 
59—38 (47—20) de formația Austriei.

In grupa A (de la Rotterdam) s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Po- 
lonia-Italia 63—48 (34—19) ; U.R.S.S.- 
Ungaria 94—33 (39—18) ; Franța- 
Olanda 69—50 (37—25).

MINIȘTRI
Capitala prof. dr. Orhan Oguz, 
ministrul educației naționale din 
Turcia, președintele Academiei de 
Studii Economice din Eskișehir, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Ministerului Invățămîntului. La 
plecare, pe aeroportul București— 
Otopeni, oaspetele a fost salutat de 
Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului, de reprezentanți ai con
ducerii ministerului, precum și de 
Kâmuran Guriin, ambasadorul 
Turciei la București, și membri ai 
ambasadei.

nale a Statelor Unite Mexicane. 
La manifestare au participat 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public.

★
Luni a plecat în Republica So

cialistă Federativă Iugoslavia o 
delegație a Comitetului național 
pentru apărarea păcii, formată din 
tovarășii Tudor D. Ionescu, preșe
dintele Comitetului, și Ștefan Pă
tatei, secretar al Comitetului jude
țean de luptă pentru pace Mureș, 
care va face o vizită în această 
țară la invitația Ligii iugoslave 
pentru pace, independență și ega
litatea popoarelor.

★
A sosit în Capitală Eino S. Repo, 

director al Radiodifuziunii finlan
deze, președinte al Consiliului de 
Administrație al Organizației in
ternaționale de Radio și Televi
ziune.

★
Luni, Asociația română de știin

țe politice, în colaborare cu Asocia
ția de drept internațional și rela
ții internaționale, a organizat o 
masă rotundă, la care au partici
pat dl. prof. Andrâ Philippart, se
cretar general al Asociației inter
naționale de științe politice, care a 
vorbit despre „Problemele funda
mentale politice actuale în dezba
terea Asociației internaționale de 
științe politice", și dl. prof. Leo 
Moulin, președintele Asociației 
belgiene de știință politică, care a 
vorbit despre organizarea Institu
tului de știință politică din Bel
gia. (Agerpres)
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forța, neamestecul străin în treburile 
interne și externe ale altor state, 
îndeplinirea cu bună credință a obli
gațiilor internaționale.

întreaga activitate a O.N.U. în cei 
25 de ani de existență stă mărturie 
faptului că eficiența, rezultatele po
zitive obținute au fost întotdeauna în 
directă legătură cu gradul în care 
organizația a acționat în conformitate 
cu aceste principii și a reușit să im
pună respectarea lor riguroasă și 
concepută ca un tot integral.

Actuala sesiune iși deschide lucră
rile sub deviza „PACE, JUSTIȚIE, 
PROGRES", definind în acest fel țe
lurile primordiale ale dezbaterilor. 
După cum s-a anunțat, pe ordinea de 
zi au fost înscrise peste 100 de puncte, 
care îmbrățișează o largă problema
tică, aflată în strînsă conexiune cu 
dezideratele majore ale contempora
neității.

Ca și în alți ani, un Ioc central în 
cadrul dezbaterilor este consacrat 
unor probleme de importanță vitală 
pentru asigurarea păcii și securității 
internaționale. între acestea, un loc 
proeminent revine dezarmării gene
rale și totale. Creșterea neîntreruptă 
și în proporții nemaiîntilnite a cursei 
înarmărilor preocupă în cel mai 
înalt grad un mare număr de 
state, întreaga opinie publică inter
națională care constată că îndelun
gatele discuții de pină acum nu s-au 
scontat cu rezultate concrete de na
tură să ducă la o micșorare reală a 
pericolelor ce amenință umanitatea, 
și in primul rînd a pericolului nu
clear.

Se știe că la sesiunea precedentă 
s-a adoptat hotărirea ca perioada 
1970—1980 să fie proclamată „Dece
niul dezarmării", anul acesta marcînd 
prima etapă a dezbaterii măsurilor 
privind concretizarea și aplicarea a- 
cestei inițiative. In afara raportului 
pe care Comitetul de dezarmare de 
la Geneva îl va prezenta în fața Adu
nării Generale, pe ordinea de zi figu
rează mai multe puncte care se refe
ră la o serie de aspecte ale proble
mei dezarmării. între care și cel în
scris din inițiativa României: „Con-

Consfătuire pe țară privind 

reducerea consumului de lemn 

in producția de mobilă și hîrtie

ALGERIA

Eforturi pentru valorificarea 
resurselor interne

Luni dimineața a început, la 
Institutul de cercetări și proiec
tări pentru industria lemnului din 
Capitală, consfătuirea pe tară 
privind reducerea consumului de 
lemn în producția de mobilă și 
hîrtie. La lucrări participă con
ducători de combinate de exploa
tare și industrializare a lemnului, 
de celuloză și hîrtie, cercetători, 
proiectanți, reprezentanți ai unor 
ministere economice și instituții 
centrale, ai industriei locale și co
operației meșteșugărești.

In cuvîntul de deschidere, mi
nistrul industriei lemnului, Mihai 
Suder, a arătat că scopul consfă
tuirii este acela de a efectua un 
larg schimb de opinii între specia
liști, în vederea adoptării operati
ve a unar căi și metode de muncă 
eficiente, care, concomitent ,cu îm
bunătățirea calității mobilei, a hir- 
tiei și celulozei, să contribuie la 
reducerea consumului de material 
lemnos utilizat la fabricarea aces
tor produse.

In referatul de Sinteză prezentat 
de ing. Ion Rîmbu, adjunct al mi
nistrului industriei lemnului, au 
fost expuse mijloace și procedee

vremea

Ieri in țară : vremea s-a răcit în cea 
mai mare parte a tării. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin in sud. în 
zona de munte și în nordul Moldovei 
s-au semnalat averse Izolate de ploaie 
și descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 17 grade la 
Oravița, Cotnari și Tg. Neamț și 29 gra
de la Stolnici. In București : vremea a 
fost frumoasă și călduroasă cu cerul

secințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii și 
securității in lume".

în rîndul popoarelor provoacă o le
gitimă îngrijorare persistenta unor 
focare de război, acțiunile agresive 
ale imperialismului în diverse re
giuni ale globului. Interesele păcii și 
securității internaționale cer în mod 
imperios să se pună capăt de ur
gentă operațiunilor militare ale 
S.U.A. în Indochina, astfel ca popoa
rele vietnamez, khmer și laoțian 
să-și decidă singure soarta. Totodată.

A XXV-A SESIUNE
A ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

se impune ca o cerință de prim or
din lichidarea conflictului din Orien
tul Apropiat, prin aplicarea în viată 
a rezoluției Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967.

Un alt grup de probleme care vor 
face obiectul dezbaterilor la actuala 
sesiune se referă la decolonizare. 
Anul acesta se împlinesc zece ani de 
la adoptarea „Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor șl 
popoarelor coloniale". Cu toate aces
tea. pe harta lumii se mențin încă 
petele negre ale dominației coloniale 
— pe teritorii vaste.. cuprinzînd 
populații de zeci de milioane de oa
meni.

Problemele dezvoltării economico- 
sociale ale statelor formează un alt 
capitol de larg interes. Adîncirea 
continuă a decalajului dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele avan
sate economic, persistenta practicilor 
bazate pe inegalități șl discriminări 
de tot felul, recurgerea de către pu- 

care, aplicate în practică, pot asi
gura economisirea unor mari can
tități de material lemncis atît în in
dustria mobilei, cît și în cea a hîr- 
tiei și celulozei.

La consfătuire a luat cuvîntul 
tovarășul Janos Fazekas, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
După ce a subliniat succesele ob
ținute în valorificarea superioară 
a lemnului, vorbitorul a scos în e- 
videntă direcțiile spre care trebuie 
orientată activitatea Ministerului 
Industriei Lemnului, respectiv a 
cercetării științifice și proiectării 
combinatelor, a tuturor specialiș
tilor în vederea realizării unor pro
duse de un înalt nivel calitativ, 
competitive pe piața internaționa
lă, cu consumuri reduse de mate
rial lemnos și o eficiență economi
că sporită.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor 
consfătuirii, participanții au vizio
nat o expoziție cuprinzînd plăci 
din lemn, realizate în țară și străi
nătate, diverși înlocuitori ai lem
nului, mobilă și repere de mobilier 
fabricate din asemenea materiale, 
hîrtie și unele confecții de hîrtii și 
cartoane.

(Agerpres)

senin Temperatura maximă a fost de 
27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 septembrie. In țară : vremea 
va fi ușor Instabilă, mal ales în jumă
tatea de nord a țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse locale de 
ploaie în Transilvania, Crișana și nor
dul Moldovei. In rest averse Izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura va continua 
să scadă. Minimele vor fl cuprinse în- 

i (re 5 și 15 grade. Iar maximele între 
14 și 24 grade, loca’ mai ridicate în 
prima parte a intervalului. In Bucu
rești : vreme în general frumoasă, mai 
ales în prima • parte a intervalului. In 
partea a doua cerul se va înnora trep
tat și vor cădea averse de ploaie. în
soțite de descărcări electrice. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura va 
continua să scadă ușor.

■ ■ b ■ n ■ ■
terile imperialiste la presiuni eco
nomice. virulenta formelor neocolo- 
nialismului preocupă majoritatea co- 
virșitoare a noilor state care văd. pe 
bună dreptate, în necesitatea consoli
dării independentei economice un fac
tor decisiv pentru asigurarea suvera
nității naționale, a neatirnării politi
ce. Nu este întîmplător faptul că 
problemele dezvoltării sînt asocia
te adesea cu cele ale dezarmă
rii ; este semnificativ că Ia pre
cedenta sesiune s-a adoptat hotă- 
rîrea ca cel de-al doilea „Deceniu al 
dezvoltării" să se desfășoare para

lel cu „Deceniul dezarmării", 
subliniindu-se, astfel, interdepen
dența dintre aceste obiective ma
jore, știut fiind că orice progres 
pe calea lichidării cursei înarmărilor 
ar permite folosirea în scopuri pro
ductive a marilor fonduri irosite as
tăzi pentru crearea de mijloace de 
distrugere ar avea efecte favorabile 
asupra progresului general al ome
nirii.

In atenția actualei sesiuni vor sta. 
de asemenea, o serie de probleme de 
ordin juridic — umanitar și social. 
O deosebită însemnătate prezintă co
dificarea principiilor relațiilor priete
nești și ale cooperării între state, ac
țiune menită să contribuie la așeza
rea relațiilor dintre toate statele pe 
bazele trainice ale dreptului inter
național. la rezolvarea problemelor 
internaționale exclusiv prin mijloace 
pașnice. Viata însăși a evidențiat 
imensa importanță a acestor prin
cipii, esențială fiind, desigur, stricta

Recent, președintele Boumediene 
a inaugurat un nou șantier lingă o- 
rașul și portul Skikda, situat pe 
coasta de est a Algeriei. Aici va fi 
construită o uzină de lichefiere a ga
zului metan, care va depăși cu mult 
capacitatea de producție a celei de la 
Arzew. Noua uzină va furniza 3.5 
miliarde cubi de gaz metan pe an, 
adică aproximativ jumătate din con
sumul pieței franceze, unde vor fi 
exportate produsele uzinei. In apro
piere de unitatea menționată se va 
înălța o fabrică cu o producție anua
lă de 150 000 tone de etan, 220 000 
tone de butan și propan, destinate 
unui complex industrial de mase 
plastice. Conform planului, uzina va 
intra în producție în 1972.

Paralel cu aceasta, se află în con
strucție pe șantierele navale france
ze două mari nave metanlere, care 
vor asigura transportul materiei pri
me între Algeria și Franța. Gazul 
natural sosește printr-un uriaș gazo- 
duc. care are punctul de plecare în 
Sahara, la Hassi R’Mel, unde se 
află unul din cele mai mari zăcămin
te de gaz din lume. Aici se găsește și 
punctul terminus al noii conducte de 
petrol, care leagă centrul de extrac
ție din Haoud el Hamara din Sahara 
de portul Skikda. Această conductă 
este a treia realizată de societatea de 
stat Sonatrach. Conducta proprlu- 
zisă, stațiile de pompare și instala
țiile portuare constituie un întreg 
complex. Capacitatea acestuia este cu
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LA SEBEȘ

ZILNIC, PESTE 
PRODUSE PENTRU
Unitatea din Sebeș a Combi

natului de tricotaje și ciorapi — 
Sibiu oferă o largă gamă de 
produse, pentru toate vîrstele. 
Ciorapii fabricați la Sebeș — din 
fire de bumbac, simplu și mer
cerizat, din fire supraelastice și 
din relon — sînt realizați în pes
te 50 de sortimente cuprinzînd 
mai mult de 200 de modele ■ și 
poziții coloristice. In fiecare zi, 
de la această fabrică se livrează 
pentru magazinele din tară și 
pentru beneficiari de peste hota
re, circa 100 000 perechi 
răpi și șosete bărbătești, 
din fire sintetice pentru 
ciorapi-pantaloni pentru 
Produsele realizate la Sebeș se 
caracterizează prin calitate su
perioară, execuție îngrijită, re
zistență și elasticitate. Vorbind 
de preocuparea colectivului a-

de cio- 
ciorapi 
femei, 
copii.

*
Articole sportive de calitate

Dezvoltarea continuă a spor
tului de masă și de performantă 
din țara noastră a dus, în mod 
firesc, la creșterea și diversifica
rea producției de materiale și ar
ticole sportive. în acest scop, în
tr-o serie de unități ale Ministe
rului Industriei Lemnului se exe
cută o gamă largă de sortimente, 
printre care : mese de șal) și de 
tenis, rachete de tenis, săniuțe, 
schiuri, caiacuri, bărci, cercuri 
pentru gimnastică etc. Masa de 
tenis, de exemplu, fabricată la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Reghin are tăblii 
din panel de tei și este folosită 
atît la antrenamente, cît și la 
competiții. La rîndul său, racheta 
de tenis „Special" se execută din

lor respectare în practică, aplicarea 
lor consecventă. Or, codificarea a- 
cestor principii poate juca un rol 
important în această direcție.

Fără îndoială, o condiție sine qua 
non pentru buna funcționare a O.N.U,. 
pentru creșterea eficientei acestei 
organizații, pentru înfăptuirea scopu
rilor pentru care a fost creată este 
universalitatea ei. participarea la ac
tivitatea ei a tuturor statelor lumii. 
Cei 25 de ani care au trecut de la 
crearea Națiunilor Unite au de
monstrat că organizația nu își poate 
exercita pe deplin funcțiile fără 

participarea Republicii Populare Chi
neze, una din princițț^tele puteri ale 
lumii, în absența căreia nu se poate 
concepe rezolvarea marilor probleme 
ale vieții internaționale contempo
rane. Se impune de aceea ca o ce
rință fundamentală restabilirea drep
turilor legitime la O.N.U. ale R.P. 
Chineze, — unicul reprezentant al 
poporului chinez. Este necesară, de 
asemenea, primirea în această orga
nizație a R. D. Germane și R. F. a 
Germaniei, precum și a altor state, 
înfăptuindu-se astfel principiul uni
versalității, proclamat încă de la în
ființarea organizației.

După cum este cunoscut, România 
socialistă a participat și participă 
plenar din momentul în care a deve
nit membră a O.N.U. la întreaga sa 
activitate, militînd neabătut pentru 
dezvoltarea relațiilor internaționale, 
pentru afirmarea legalității interna
ționale. respectarea generală a prin
cipiilor Cartei și înrădăcinarea lor in 

mult superioară celorlalte două exis
tente. La realizarea acestui obiectiv 
va contribui și complexul siderurgic 
de la El Iladjar (intrat în funcțiune 
anul trecut, marcînd actul de naștere 
a siderurgiei algeriene), care va li
vra tuburile necesare.

Pe agenda construcției economiei 
algeriene trebuie menționată, de ase
menea, deschiderea șantierului de 
construcție a viitorului complex de 
motoare și tractoare de la Constan
tine. El va primi de la El Hadjar 
materia primă și va produce anual 
10 000 de motoare și 5 000 de trac
toare. Același combinat va asigura 
fabricarea unui larg sortiment de ma
șini și unelte agricole. O fabrică de 
ciment cu o capacitate de 1 000 000 
tone anual, construită la Hadjar- 
Saoud, în apropiere de Constantine, 
va contribui la eliminarea treptată a 
dezechilibrului existent în nivelul de 
dezvoltare a diferitelor regiuni 
ale țării. Tot în ultima perioadă a in
trat parțial în funcțiune o uzină de 
prelucrare a mercurului, situată la 
Azzaba (regiunea Constantine) cu o 
capacitate de 900 tone în faza finală.

Toate aceste obiective industriale, 
aflate în construcție sau intrate în 
funcțiune, sînt rodul eforturilor po
porului algerian pentru valorificarea 
cît mai largă a uriașelor rezerve na
turale și a potențialului uman de 
care el dispune.

C. BENGA
Alger 

100000
TOATE VIRSTELE
cestei fabrici de a realiza pro
duse care să satisfacă în tot mai 
mare măsură gusturile și prefe
rințele cumpărătorilor, amintim 
faptul că, în anul care vine, vor 
fi asimilate în producție noi 
modele, realizate din fire cu ca
lități superioare și, în primul 
rînd, cu o rezistență sporită. 
Printre altele, vor fi realizate 40 
de noi modele de ciorapi pen
tru femei, bărbați și copii, utili- 
zîndu-se fire din bumbac supe
rior și bumbac mercerizat, fire 
P.N.A. în combinație cu fire su- 
praelastice, creîndu-se noi nuan
țe coloristice. Toate firele, pre
cum și produsele finite vor fi su
puse unor teste riguroase in 
laboratorul de încercări al uni
tății, atît în privința calității, cît 
și a rezistenței acestora.
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lamele de frasin și fag, qn ele
mente de legătură din diferite 
esențe de lemn ornamental, avînd 
7 variante de greutate și minere 
în 4 dimensiuni diferite.

De multă atenție se bucură și 
un nou tip de masă de șah, care 
poate ocupa un spațiu restrîns, 
datorită picioarelor pliabile. Este 
practică, estetică, ușor de între
ținut. Comode, ușor, de manevrat, 
bine echilibrate și elegante sînt 
tipurile de bărci „Sandolina" și 
„Universal". Fiind ușor de mane
vrat, finisate cu vopsele și lacuri 
rezistente la apă și soare, cele 
două ambarcațiuni oferă condiții 
ideale pentru plimbări de agre
ment pe lacuri și ape curgătoare.

practica relațiilor internaționale, 
creșterea rolului O.N.U. și a eficien
ței activității sale, în concordantă cu 
aspirațiile și interesele popoarelor, 
pentru făurirea unei lumi a păcii și 
încrederii între state. Dezbaterile 
succesive ale O.N.U. oferă nu puține 
exemple de propuneri importante a- 
doptate de Adunarea Generală ca ur
mare a unor inițiative ale țării noas
tre. Și la actuala sesiune țara noastră 
înțelege să-și aducă o contribuție ac
tivă la dezbaterea unor probleme de 
stringentă actualitate. Ea a cerut, 
după cum se știe, înscrierea pe or
dinea de zi a sesiunii a punctului 
amintit referitor Ia consecințele 
cursei înarmărilor, precum și a unui 
punct cu privite la rolul științei și 
tehnologiei moderne în dezvoltarea 
națiunilor și la necesitatea întăririi 
cooperării economice și tehnioo-știin- 
țifioe, fiind în același timp coautoa
re la o serie de alte puncte propuse 
a figura pe agenda sesiunii.

Ca membru activ al O.N.U., Româ
nia, alături de alte state, a depus ți 
va depune eforturi pentru ca orga
nizația să fie la înălțimea rolului în
credințat prin Cartă și a răspunderii 
pe care o poartă în fața popoarelor. 
„Devotată spiritului și principiilor 
consfințite în Carta Națiunilor Unite, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— țara noastră este hotărită să milite
ze in continuare cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace, prietenie și ințelegere intre po
poare. să-și aducă întreaga contribu
ție la soluționarea problemelor po
litice. economice și sociale cu care 
se confruntă astăzi comunitatea in
ternațională".

Alături de celelalte popoare ale lu
mii, poporul român își exprimă în
crederea că această sesiune jubiliară 
va da un nou impuls activității 
O.N.U., astfel îneît organizația să de
vină mai eficientă, să-și sporească 
aportul la soluționarea marilor pro
bleme care preocupă omenirea con
temporană, la înfăptuirea scopurilor 
nobile înscrise pe frontispiciul ei și 
pentru care a fost creată.
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ORIENTUL APROPIAT
° Intensă activitate diplomatică pentru eliberarea pasa 
gerilor-ostatici @ Comitetul Central al rezistenței pales- 
tinene a hotărit să excludă din rîndurile sale F.P.E.P. • 

Sute de arestări în Israel ® Noi incidente în Iordania

Sesiunea C. C. 
al Frontului patriei 

din Vietnam
CUVÎNTAREA LUI LE DUAN

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul zilei de duminică au tost eli
berați aproximativ 376 de pasageri 
de către F.P.E.P. Principalul punct 
de tranzit l-a constituit aeroportul 
de la Nicosia, care a cunoscut cea 
mai febrilă activitate din toată isto
ria sa. Circa 50 de persoane de națio
nalități elvețiană, germană, britanică, 
americană și israeliană mai sînt însă 
reținute ca ostatici de către F.P.E.P. 
După cum a anunțat această organi
zație, ostaticii vor fi reținuți pînă 
cind militanții rezistenței palestine- 
ne, deținuți în țările europene, vor fi 
eliberați.

Mai multe organizații și personali
tăți politice din lumea arabă au con
damnat acțiunile organizației F.P.E.P., 
subliniind că aceste fapte nu pot 
contribui la soluționarea crizei din a- 
ceastă regiune și la rezolvarea pro
blemei refugiaților palestineni. Co
mitetul Central al rezistenței pales- 
tinene a hotărit să excludă din rân
durile sale Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei. Comitetul Cen
tral apreciază că acțiunile F.P.E.P. 
agravează situația din această regiu
ne și aduc prejudicii cauzei palesti
nene. In același sens, Khaled El 
Hassan, membru al Comitetului Cen-, 
trai al Organizației de Eliberare a 
Palestinei, a denunțat comportarea 
F.P.E.P. în legătură cu arestarea pa
sagerilor și distrugerea avioanelor.

Totodată, guvernele țărilor intere
sate, împreună cu Crucea Roșie In
ternațională, depun eforturi pentru 
eliberarea ultimilor ostatici.

Luni a început o nouă fază în ne
gocierile cu Frontul Popular pentru 
Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.). Pur
tătorul de cuvînt al guvernului 
elvețian a anunțat că au fost date in
strucțiuni ambasadorilor Elveției Ia 
Amman și Cairo să la contact cu au
toritățile iordaniene. cu palestinenii 
și cu Liga Arabă „pentru clarificarea 
actualei situații confuze și obținerea 
eliberării ostaticilor". Subliniind că 
aceste demersuri sînt sprijinite de 
celelalte patru țări direct implicate 
(S.U.A., Marea Britanie, R.F. a Ger
maniei și Israel), purtătorul de cu
vînt a reafirmat că negocierile se vor 
referi la eliberarea tuturor ostaticilor, 
indiferent de cetățenia sau naționali
tatea lor.

La rîndul său, Comitetul Interna
țional al Crucii Roșii a comunicat că 
va relua tratativele cu F.P.E.P. în 
baza unor noi instrucțiuni primite 
din partea țărilor interesate. Aceste 
tratative fuseseră suspendate sîm- 
bătă seara. Purtătorul de cuvînt al 
C.I.C.R. a declarat că hotărirea de 
reluare a negocierilor a fost luată în- 
trucit cele cinci țări interesate au că
zut de acord să acționeze împreună și 
să. nu negocieze separat. Președintele 
C.I.C.R., Marcel Naville, a precizat că 
această organizație acționează „ca un 
intermediar «intre palestineni și un 
grup de guverne. Ea trebuie să obți
nă acum ca organizațiile palestinene 
să-și definească, într-o manieră mai 
precisă condițiile ce le pun pentru 
eliberarea ostaticilor. Noi vom trans
mite aceste condiții guvernelor și este 
evident că ele vor trebui să ia hotă- 
rîfile".

La Bonn, purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german, Conrad Ah
lers, a declarat luni după-amiază că 
la Bonn se dorește urgentarea trata
tivelor cu F.P.E.P. El a reafirmat că 
guvernul său este dispus să-i elibere
ze pe cei trei palestineni deținuți în 
R.F. a Germaniei, dar numai în baza 
unui acord care să stipuleze elibera
rea tuturor ostaticilor deținuți.

Pe o poziție similară s-a situat și 
guvernul britanic care a anunțat luni 
că o va elibera pe tînăra oalestineană 
Leila Khaled numai în condițiile pu
nerii în libertate a tuturor ostaticilor.

In același timp, la Tel Aviv s-a 
anunțat că 450 de arabi din Cisiorda
nia și 100 din Gaza au fost arestați 
în cursul ultimelor 24 de ore de auto
ritățile israeliene.

★
Regele Hussein al Iordaniei a avut 

sîmbătă întrevederi cu reprezentanți 

ai Comitetului Central al rezistenței 
palestinene — relatează agenția 
France Presse, referindu-se la surse 
informate din Amman. In cursul a- 
cestei întrevederi a fost analizată si
tuația din țară, în urma gravelor in
cidente petrecute săptămina trecută 
in capitala iordaniană între torțele 
Guvernamentale și 'cele palestinene. 
Se arată totodată că, începînd de la 
30 august, aceste incidente au provo
cat moartea a aproximativ 150 de per
soane și rănirea a altor 500. Regele 
Hussein a cerut reprezentanților miș
cărilor palestinene sa respecte acor
dul de încetare a focului, încheiat la 
începutul săptămînii trecute între gu
vernul iordanian și Comitetul Central 
al rezistenței palestinene. .

După cum a anunțat însă postul de 
radio Bagdad, duminică după-amiază 
au avut loc ciocniri armate între tru
pele guvernamentale iordaniene și u- 
nități ale forțelor de rezistență pa
lestinene în sectorul Al Sourra. in 
nordul Iordaniei. Incidentele — pre
cizează postul de radio citat — au 
fost soldate cu morți și răniți de am
bele părți.

(Agerpres)

Autoritățile de la Pnom Penh 
în cercul izolării

Siem-Reap, Prek-Tameak, Skoun, 
Kompong-Cham... sînt doar cîteva 
dintre orașele cambodgiene devenite 
un fel de „insule" asaltate de valu
rile ofensivei tot mai viguroase a 
forțelor de rezistență populară. Ac
țiunile patrioților au cuprins în mod 
practic întreg teritoriul Cambod- 
giei. După, cum a anunțat șeful gu
vernului de unitate națională, No
rodom Sianuk, Frontul Național de 
Eliberare al Cambodgiei controlea
ză aproape integral șapte din cele 
19 provincii ale țării și teritorii în
tinse din celelalte, în prezent fiind 
eliberate două treimi din suprafața 
Cambodgiei. In restul regiunilor, au
toritățile de la Pnom Penh, in po
fida ajutorului primit din partea 
S.U.A. și a marionetelor saigoneze, 
își mențin controlul doar în orașele 
miri, în timp ce majoritatea popu
lației din mediul rural s-a raliat 
forțelor de eliberare. în ultimele sâp- 
tămini, teatrul principal al luptelor 
s-a mutat în zonele „nevralgice" din 
imediata apropiere a capitalei, su
pusă unor presiuni din ce în ce mai 
mari. „Cordonul ombilical", după 
cum a fost botezată șoseaua strate
gică nr. 4, care leagă Pnom Penh-ul 
cu principalul port Kompong-Som, se 
află sub tirul patrioților.

La 14 septembrie, în regiunea lo
calității Tang Kauk, forțele patrio
tice au respins atacurile trupelor re
gimului de la Pnom Penh, angajate 
în cea mai importantă acțiune mi
litară lansată de acestea de la înce
perea ostilităților.

Se știe că operațiunile militare, în
cepute pe teritoriul Cambodgiei la 36 
aprilie de către trupele saigoneze și 
americane, au însemnat, în primul 
rînd, masacrarea în masă a populației 
pașnice, distrugeri și jafuri. Econo
mia țării a suferit mari prejudicii, 
fiind, după cum relevă ziarul „Die 
Welt", în pragul unui faliment total. 
Această situație este o consecință 
directă a evenimentelor care s-an 
succedat după lovitura de stat : spo
rirea numărului de soldați de la 
36 000 la 200 000, dublarea cheltuieli
lor pentru înarmare, scăderea bruscă 
a venitului național datorită de
vastării culturilor de orez și hevea 
(in urma operațiunilor militare, plan
tațiile de hevea de la Chu,p, aprecia
te ca fiind cele mai întinse din lume 
au fost complet distruse), stoparea în

HANOI 14 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc cea de-a 20-a sesiune 
a .Comitetului Central al Frontului 
patriei din Vietnam. Cu acest prilej, 
a luat cuvmtul Le Duan, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, care a anali
zat situația luptei împotriva agresiu
nii americane în Vietnam, situația 
construcției socialiste în R. D. Viet
nam și sarcinile care revin poporu
lui vietnamez în perioada actuală.

Relevind succesele obținute de 
Frontul patriei în cursul ultimilor 15 
ani, Le Duan a subliniat rolul a- 
cestuia în unirea compatrioților de 
diverse convingeri religioase și dife
rite naționalități în lupta contra a- 
gresiunii americane, pentru salvarea 
națională, pentru construirea și apă
rarea socialismului. Frontul patriei 
din Vietnam, de comun acord cu 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnartrul de sud vor realiza o și 
mai strînsă unitate a întregului po
por vietnamez din nord și din sud, 
în vederea înfrîngerii agresiunii a- 
mericane. De asemenea, a arătat vor
bitorul Frontul patriei se va alătura 

mare parte a exporturilor, paraliza
rea rețelei de transporturi etc.

Paralel cu aceasta, se accentuează 
tot mai mult dependența regimului 
Lon Noi de Statele Unite. Recent, 
S.U.A. au luat hotărirea să acorde 
regimului de la Pnom Penh un nou 
ajutor în arme și echipament militar, 
însumînd 40 milioane de dolari. 
In plus, după cum arată agenția 
France Presse, la Washington se află 
în studiu un vast program de „aju
tor economic" (citește militar), pentru 
a permite transpunerea in practică 
a „doctrinei Guam", de a-i pune pe a- 
siatici să lupte împotriva asiaticilor.

Evident, asemenea planuri nu' pot 
.decît să sporească protestele opinie: 
publice internaționale, inclusiv a'.e 
unor cercuri tot mai largi din S.U.A. 
care se pronunță pentru încetarea 
oricărui amestec in treburile interne 
ale poporului cambodgian și ale 
celorlalte popoare din această re
giune, pentru retragerea neîntîr- 
ziată a trupelor agresoare din 
Peninsula Indochina.

C. BUȚURA

„EXPO '70" 
și-a închis porțile

TOKIO 14 (Agerpres). — După 183 
de zile de funcționare neîntreruptă. 
Expoziția mondială de la Osaka „Ex- 
po-70“ și-a închis duminică porțile. 
La ceremonia de închidere au parti
cipat prințul moștenitor Akihito, pre
mierul Eisaku Sato, membri ai gu
vernului, personalități de peste ho
tare și numeroși vizitatori. La Expo- 
70“ și-au prezentat produsele 77 de 
țări, ea fiind vizitată de 64 218 770 
de persoane. In ultima zi „Expo-70“ 
a primit 406 176 de vizitatori. Statis
ticile publicate, cu acest prilej, ara*ă 
că ediția din 1970 a Expoziției mon
diale a înregistrat cel mai mare nu
măr de vizitatori in raport cu cele 
care au avut loc la Bruxelles, New 
York , și Montreal. Numărul vizitato
rilor străini — veniți din toate col
țurile lumii — se ridică la 1 700 000. 
Ziua cea mai aglomerată a, fost 5 
septembrie, cind pavilioanele expozi
ției au fost vizitate de 835 832 de 
persoane, iar ziua cu cel mai mic nu
măr de vizitatori a fost la 16 martie 
— 163 857 de persoane. 

tot mai strîns Frontului Unit Națio
nal Kampuchea și Frontului patrio
tic laoțian pentru a constitui un 
front unit invincibil al popoarelor in- 
dochineze împotriva agresiunii impe
rialiste a S.U.A.

Reamintind înfrîngerile suferite de 
trupele S.U.A. in Vietnam, la fiecare 
încercare de escaladare a războiului. 
Le Duan a arătat că planurile de 
„vietnamizare" a războiului și de 
prelungire și extindere a luptelor în 
întreaga Indochină sînt sortite eșe
cului. „Nimic nu este mai prețios 
pentru poporul nostru decît dobîndi- 
rea independenței și a libertății — a 
subliniat vorbitorul. Noi îndrăgim pa
cea, dar. atit timp cit nu o vom cu
ceri in condiții de independență și 
de libertate, vom continua hotăriti 
lupta".

Subliniind rolul important al R. D. 
Vietnam în lupta poporului vietna
mez, împotriva agresiunii, pentru sal
varea națională. Le Duan a reamin
tit succesele R. D. Vietnam în con
struirea socialismului, in depășirea 
dificultăților produse de războiul de 
distrugere dus de S.U.A.

Conferința în problema 
vietnameză

PARIS 14 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Guvernului re
voluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, a sosit luni la Paris. Absentă 
din capitala Franței de Ia data de 11 
iunie ea urmează să-și reia locul la 
tratativele cvadripartite in problema 
vietnameză. In felul acesta, toate cele 
patru delegații vor fi conduse de șe
fii lor titulari.

laps Noi acte 

de escaladare 
a intervenției

XIENG QUANG 14 (Agerpres). — 
Secretarul general al C.C. al Fron
tului patriotic din Laos, Fu mi Vong- 
vicit, a adresat un mesaj Copreșe
dinților Conferinței de la Geneva cu 
privire la Laos, în care atrage aten
ția asupra noilor acte de escaladare 
a războiului de către Statele Unite. 
Mesajul arată că după pătrunderea 
trupelor saigoneze in provincia su
dică Saravan, aflată sub controlul 
forțelor patriotice, la jumătatea lu
nii august S.U.A. au declanșat o o- 
perațiune militară împotriva zone
lor aflate la sud-vest de Valea Ul- 
cioarelor. La această operațiune au 
participat 12 batalioane, dintre care 
4 batalioane tailandeze, sprijinite de 
aviația americană, care a bombardat 
și mitraliat mai multe zone din pro
vincia Xieng Quang, provocînd mari 
pagube materiale.

Aceste acțiuni, subliniază docu
mentul, constituie o nouă escaladare 
a războiului dus de S.U.A. în Laos 
și împiedică reglementarea proble
mei laotiene. Statele Unite și aliații 
lor. se arată în mesaj, trebuie să în
ceteze imediat toate acțiunile agresi
ve împotriva Laosului, respectind 
independența, suveranitatea, integri
tatea și neutralitatea acestei țări, con
form prevederilor Acordului de la 
Geneva din 1962 in această problemă. 
S.U.A. trebuie să înceteze bombar
damentele asupra teritoriului țării, 
permițînd crearea unor condiții fa
vorabile reglementării pe cale paș
nică între părțile interesate a pro
blemei laoțiene.

VIZITA MINISTRULUI ROMÂN 
Al COMERȚULUI EXTERIOR 

IN R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 14 — Corespondentul

Agerpres. G. Ionescu, transmite : 
Luni a sosit la Belgrad Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia, care face o vizită in Iugoslavia 
la invitația secretarului federal iugo
slav pentru comerț exterior. Moha
med Had j ici.

In aceeași zi, ministrul român a 
plecat la Zagreb, unde urmează să 
viziteze diverse întreprinderi și pa
vilioanele Tîrgului internațional de 
toamnă.

REUNIUNE TRIPARTITĂ 
LA NIVEL ÎNALT 

zNOUADHIBOU 14 (Agerpres). - La 
Nouadhibou, in Mauritania, a avut loc 
o reuniune la care au participat re
gele Marocului. Hassan al II-lea 
președintele Algeriei, Houari Boume- 
diene, și președintele Mauritaniei. 
Mokhtar Ould Daddah. Reuniunea a 
fost consacrată problemei decoloni
zării Saharei spaniole și unor as
pecte ale colaborării economice din
tre statele participante. S-a anunțat 
că cei trei șefi de state au ajuns la 
un „acord complet" în problemele 
discutate.

Recent, taximelriștii din Bruxelles au organizat ample demonstrații cerind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și o salariilor Desfășurate în fața Mi
nisterului Prevederilor Sociale, demonstrațiile au fost reprimate de politie 
iar mai multi. participant au fost arestați: In fotografie: o imagine 

din timpul arestărilor

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII U.E.O.

RELAȚIILE DINTRE ANGLIA Șl „CEI ȘASE"
PE PRIMUL PLAN AL DISCUȚIILOR
ROMA 14 (Agerpres). — Sub pre

ședinția ministrului afacerilor exter
ne al Italiei, Aldo Moro. luni s-a des
chis la Tivoli — localitate turistică 
situată în apropiere de Roma — se
siunea de toamnă a Consiliului Mi
nisterial al Uniunii Europei Occiden
tale (organism care grupează țările 
membre ale Pieței comune și Marea 
Britanie).

La actuala sesiune — cea de-a 
doua după ce Franța și-a reluat lo
cul în Consiliul Ministerial, abando
nat cu un an și jumătate în urmă, 
in semn de protest față de încălca
rea principiului unanimității în lua

CHILE

Salvador Allende demască 
uneltirile cercurilor reacționare 
Un complot împotriva candidatului stîngii ?
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager

pres) — Candidatul stîngii, Sal
vador Allende, care la recentele
alegeri prezidențiale din Chile a
întrunit cel mai mare număr de 
voturi, a declarat la o întrunire
populară în cel mai mare oraș por
tuar al țării, Valparaiso, că elemente
le ultrareacționare au urzit un com
plot vizînd asasinarea sa. „Numele 
complotiștilor, a spus Allende, vor fi 
aduse la cunoștința publicului, dacă 
mi se întîmplă ceva, iar poporul chi
lian va ști cum să facă dreptate".

Despre existența complotului a a- 
vertizat vinerea trecută și unul 
din posturile de radio din capitala 
chlliană. După cum informează a- 
genția Associated Press, Juan Achur- 
ra. adjunct al ministrului de inter
ne, a anunțat că va deschide o an
chetă, relevind, totodată, că autori
tățile nu au cunoștință de un astfel 
de complot.

Mașinațiunile cercurilor de dreap
ta, în scopul deposedării candida
tului stîngii de dreptul ce i-1 con

rea unor hotărîri — delegațiile Fran
ței, Republicii Federale a Germaniei 
și Angliei, sint conduse de subsecre
tari de stat, în locul miniștrilor de 
externe.

Consiliul a început dezbaterile în
tr-o serie de probleme politice și 
economice printre care evoluția rela
țiilor Est-Vest, situația din Orientul 
Apropiat, implicațiile recentelor de
turnări de avioane, precum și stadiul 
actual al relațiilor dintre Marea Bri
tanie și „cei șase". Ultima problemă 
va ocupa un loc de frunte în cadrul 
dezbaterilor. 

feră cîștigarea votului popular pen
tru a fi desemnat la 24 octombrie de 
către Congres in fruntea statului, 
s-au amplificat în ultimele zile. Pa
ralel cu încercările de a crea derută 
și de a dezorganiza activitatea e- 
conomică prin retrageri masive de 
fonduri bancare, cercurile dreptei 
desfășoară o intensă campanie pen
tru obținerea majorității voturilor in 
Congres, în vederea desemnării can
didatului lor. Ele s-au unit in cadrul 
unei organizații denumite „Mișcarea 
patria și libertatea".

Largi organizații democratice din 
Chile sprijină, insă, pe candidatul 
frontului „Unității populare". Salva
dor Allende. In capitală și în nu
meroase alte localități ale țării au loc, 
în aceste zile, mitinguri în sprijinul 
lui Allende și al frontului „Unității 
populare". Comitetul executiv al Fe
derației studenților din Chile a lan
sat un apel pentru dejucarea mane
vrelor cercurilor de dreapta și acor
darea unui sprijin hotărit candida
tului stîngii. _

Sărbătoarea 
ziarului

1 'Humanite
Tradiționala sărbătoare a ziarului 

l’Humanite a reunit, și în acest an, 
sute de mii de oameni, membri ai 
Partidului Comunist Francez, sim- 
patizanți, simpli cetățeni ai Parisului 
în pădurea Vincennes, unde au func- 
ționat numeroase standuri ale celu
lelor P.C.F., zectde librării, discoteci, 
teatre și cinematografe in aer liber, 
în imediata vecinătate a unui mare 
nare de distracții a fost amenajat un 
adevărat „oraș al presei și al cărții", 
întrunind 100 000 de titluri din do
meniile literaturii politice și artelor. 
Reputați scriitori, printre care Ar
mând Salacrou, Jean-Pierre Chabrol, 
Andri Wurmser. Emmanuel Robles. 
Pierre Segers, Maxpol Fouchet, Rol 
Tanguy si alții au dat autografe citi
torilor. în „orașul internațional'' al 
sărbătorii, 36 de standuri ale unor 
ziare comuniste din lumea întreagă 
au atras in permanență un numeros 
public. Standul „Scânteii" a cuprins 
mostre ale presei contemporane ro
mânești. cărți și obiecte de artiza
nat. Cu deosebit interes a fost pri
mit volumul apărut nu de mult^in 
Franța : Nicolae Ceaușescu — ,JP- 1- 
tru o politică de pace și cooperare 
internațională".

Sărbătoarea ziarului l’Humanită a 
înregistrat la cea de a 35-a ediție a 
sa aproape 600 000 de vignete vîndute 
în beneficiul presei comuniste fran
ceze și 50 000 noi abonamente la 
l'Humanite, alături de noi aderări la 
P.C.F. și Uniunea Tineretului Co
munist Francez. Un mare miting al 
particlpanților a marcat punctul cul
minant al festivităților. Georges Mar- 
chais, secretar general adjunct al 
P.C.F., a rostit o cuvîntare în care a 
subliniat necesitatea unității tuturor 
forțelor de stingă pentru a se realiza 
o transformare profundă a societății 
contemporane franceze.

La festivitățile ziarului l’Humaniti 
au participat reprezentanți a nume
roase ziare comuniste din lumea în
treagă, printre care și reprezentan
tul ziarului „Scinteia", Victor Vintu. 
Sărbătoarea s-a afirmat ca un eveni
ment care devine tot mai mult o 
parte inseparabilă a fizionomiei Pa
risului.

loan GRIGORESCU
Paris, 14 septembrie

agențiile de presa transmit:
Congresul mondial de 

sociologie de la Varna. Ora- 
șul Varna găzduiește, în această săp- 
tămînă, al 7-lea Congres mondial de 
Sociologie. La actualul Congres iau 
parte delegați și oaspeți din 80 de 
țări. Din țara noastră participă o de
legație condusă de prof. Constantin 
Vlad, vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice a Republi
cii Socialiste România. In numele gu
vernului bulgar, delegații au fost sa
lutați de Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, sub al cărui patronaj are loc 
actualul congres.

Dumitru Bejan, p^dinteie 
CENTROCOOP din Republica So
cialistă România, a sosit la Varșovia, 
într-o vizită oficială, la invitația 
Centralei agricole a cooperației 
„Samopomoc Chlopska" și a Uniunii 
cooperației de consum din Polonia. 
Luni, D Bejan a fost primit de Z. 
Tomala, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone. A 
fost de față Tiberiu Petrescu, amba
sadorul României la Varșovia.

Tîrgul internațional de la 
Viena și-a închis porțile. 
România, care a participat pentru a 
16-a oară la acest tîrg, a prezentat 
o largă gamă de produse din cele 
mai diferite sectoare ale economiei 
naționale, care s-au bucurat de o 
bună apreciere în rîndul vizitatorilor 
și a oficialităților austriece.

Parlamentul Danemarcei 
(Folketing) îșl va relua activitatea 
la începutul lunii octombrie. Totuși, 
Prezidiul Adunării Reprezentative a 
început de pe acum studierea unor 
dosare mai importante. Printre aces
tea figurează organizarea unei con
ferințe interparlamentare asupra se
curității europene, propusă de Folke
ting.

Cel de-al patrulea Festi
val internațional de folclor 
de la Padova,13 care ?i‘au d3t 
concursul formații artistice din Fran
ța, Italia, Iugoslavia, România și alte 
state, a luat sfirșit. Programul An
samblului folcloric „Alunelul" din 
Alexandria s-a bucurat de un de
osebit succes. Măiestria interpretării 
numerelor din program și în special 
a „Călușarilor" și a cîntecului „Cio- 
cîrlia" a cucerit miile de spectatori 
care au răsplătit pe artiștii români cu 
ropote de aplauze și rechemări la 
scenă deschisă.

Un mare incendiu la Los
Angeles. Cel puțin 11 persoane
și-au pierdut viața duminică într-unul 
din cele mai grave incendii cu
noscute la Los Angeles. Numărul 
exact al victimelor nu se cunoaște 
încă, dar se bănuiește că ar putea fi 
mai mare, deoarece din cele aproxi
mativ 80—120 persoane care se aflau 
la hotelul Ponet Square în momen
tul izbucnirii incendiului, în zorii 
zilei, numai 68 s-au salvat. 25 din
tre ele fiind internate în spitale.

Acest mioroscop electronic, realizat 
de o firmă japoneză specializată in 
aparataj' electronic, poate mări de 
500 000 de ori obiectele examinate.

Ministrul de externe al
Franței, Maurice Schumann, s-a
înapoiat la Paris după vizita de pa
tru zile făcută în Finlanda. Presa 
franceză relevă rezultatele pozitive 
ale convorbirilor franco-finlandeze, 
dominate de două probleme princi
pale : securitatea europeană și rela
țiile bilaterale. Ziarul „Le Monde" 
subliniază „comunitatea de aspirații 
a celor două diplomații" pe care mi
nistrul de externe francez a definit-o 
a fi „destinderea, înțelegerea și in
dependența în slujba păcii".

Luni a avut loc la Belgrad, 
ședința inaugurală a celei de-a 
10-a Săptămîni medicale balca
nice, la care iau parte delegații 
din Bulgaria, Cipru, Grecia, 
România, Turcia și Iugoslavia. 
Vorbind la festivitatea de des
chidere, prof. M. Popcscu-Buzeu, 
secretar general al Uniunii Me
dicale Balcanice, a arătat că a- 
ceastă organizație, în afara preo
cupărilor sale din domeniul 
științific, militează cu consec
vență pentru dezvoltarea colabo
rării și înțelegerii internaționa
le, pentru întărirea păcii.

Reuniunea Consiliului general 
al Uniunii Medicale Balcanice, 
care s-a ținut cu o zi înainte 
a reînnoit, mandatul secretarului 
general M. Popescu-Buzeu pe o 
nouă perioadă de șase ani.

Luptători ai Fron
tului Național de 
Eliberare din An
gola într-o misiune 
de cercetare în 

junglă

La Varșovia au început luni
lucrările Congresului al 7-lea al 
Dreptului muncii și asigurărilor so
ciale. Sint prezenți peste 400 de spe
cialiști din 30 de țări, printre care și 
România, precum și reprezentanți 
ai Biroului internațional al muncii 
și ai Asociației internaționale de asi
gurări sociale.

In urma ploilor toren
țiale care au căzut în ultimele zile 
asupra unor importante regiuni 'din 
Bengalul de vest, India, 60 de per
soane și-au pierdut viața Inundațiile* 
provocate de ploi au distrus cîteva 
mii de locuințe.

Violentul taifun care s*a a- 
bătut asupra provinciei filipineze 
Quezon a provocat moartea a 148 de 
persoane — s-a anunțat oficial la 
Manila. Taifunul a provocat, de ase
menea, importante pagube materiale, 
sute de familii rămînînd fără adăpost.

Președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, ca e 
se află intr-o vizită oficială la Atena, 
a avut luni convorbiri cu primul mi
nistru al Greciei. Papadopoulos. A- 
gențiile de presă relatează că cei doi 
oameni de stat au examinat Situația 
din Cipru în lumina apropiatei re
luări la Nicosia a convorbirilor din
tre cele două comunități cipriote — 
greacă și turcă.

Guvernele Libiei și Cia
dului au semnat un acord 
privind finanțarea și construirea unei 
căi rutiere asfaltate care să lege ca
pitalele celor două țări. Lungimea a- 
cestei șosele dintre Fort Lamy și 
Tripoli va fi de 3 850 kilometri.

Recent s-a încheiat 
la Nissa congresul So
cietății Internaționale 
de Matematică, la care 
a participat și o dele
gație a școlii româ
nești de matematică, 
condusă de către acad. 
Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei 
Republicii Socialiste 
România. în cadrul a- 
cestui congres, școala 
românească de mate

matică a prezentat o 
contribuție originală 
deosebit de valoroasă 
prin lucrările „Teoria 
spectrală" și „Rezulta
te recente ale algebrei 
topologice".

Lucrările congresu
lui s-au desfășurat sub 
președinția prof. Paul 
Montei, membru Ho
noris causa al Acade
miei Republicii Socia
liste România, unul

dintre cei mai mari 
matematicieni ai lumii, 
decanul de virstă al 
matematicienilor fran
cezi, care, în ultima 
perioadă a activită
ții sale, a patronat 
nu mai puțin de 12 
teze de doctorat ale 
unor matematicieni ro
mâni. In noul comitet 
executiv ales pentru 
viitorii 4 ani a fost 
cooptat și acad. Miron 
Nicolescu.
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