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Populația îi salută cu deosebită căldură pe oaspefii dragi

VIZITA DE LUCRU A TO VARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele 

Consiliului de Stat, însoțit de tovarășii losif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost sîmbătă oaspetele oamenilor muncii din județul Bistrița- 
Năsăud. Și aici, la fel ca și în ziua precedentă în orașele și comunele mureșene, conducătorul par
tidului și statului a fost întîmpinat cu deosebită căldură și bucurie

Aflînd vestea sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, mii de locuitori ai Bistriței, ai satelor și comunelor din împrejurimi au venit să-l întîm,pine pe stadionul o- rașului, împodobit cu ghirlande de brad și flori, cu steaguri ale patriei și partidului. Pe o mare pancartă stă scrisă urarea „Bine ați venit în județul nostru, iubite tovarășe Ceaușescu !“. în momentul aterizării elicopterului oficial, mulțimea aplaudă puternic, răsună u- rale în cinstea Partidului Comunist Român și a conducerii sale. Neîntrerupt se scandează „P.C.R. — Ceaușescu !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“. O gardă militară prezintă onorul. Se intonează imnul de stat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă companiile de o- noare ale forțelor noastre armate, ale gărzilor patriotice, detașamentelor de pregătire militară ale tineretului aliniate pe stadion.Pr iul secretar al comitetului jude an de partid, tovarășul A- dal’ ,-ț Crișan, adresează tovarășa1 Ceaușescu, celorlalți oas- p în numele locuitorilor de pe ) agurile Bistriței și Năsăudu-1 un călduros bun sosit. Dupăia românească, li se oferă pîine re. Un grup de tinere fete, în eseul port local, și un grup < s pionieri oferă cu dragoste bu- cnete de flori.în drum spre obiectivele economice care urmează să fie vizitate, coloana de mașini străbate orașul, vechi de secole, dar care în acești ani s-a integrat armonios și dinamic în procesul general de înflorire și dezvoltare a patriei. Cetățenii sînt mîndri de faptul că numai în actualul cincinal s-au construit aici o modernă fabrică de produse lactate, un mare complex de prelucrare și valorificare superioară a fructelor și legumelor. Zona geografică a Bistriței și Năsăudului este vestită ca unul din bazinele pomicole de seamă ale țării. Dar la o veche caracteristică a acestor meleaguri se a- daugă noi trăsături. La Bistrița se dezvoltă rapid industria construcțiilor ; recent a început construcția unei mari fabrici care va produce pentru prima dată în țară înlocuitori de piele, materiale pentru tapițerii de autovehicule. în oraș se înalță siluetele unor noi și moderne blocuri de locuințe. Toate acestea sînt dovezi edificatoare ale vieții noi de pe aceste locuri, mărturii ale înfăptuirii politicii realiste a partidului de dezvoltare armonioasă, multilaterală a tuturor județelor țării. Dinamizarea vieții economice și sociale pe care o cunoaște această parte a țării în ultimii ani confirmă justețea măsurilor inițiate de partid, rațiunile superioare, mul-
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CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

HOTĂRÎREAf.
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
cu privire la aniversarea 
a 150 de ani de la nașterea 

lui Friedrich Engels
La 28 noiembrie 1970 se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels, strălucit teoretician, organizator și conducător al proletariatului pe plan internațional. Gînditor profund și multilateral, militant comunist neînfricat, Engels și-a consacrat întreaga viață cauzei clasei muncitoare, pe care a slu- jit-o cu abnegație prin activitatea teoretică și lupta sa revoluționară. Friedrich Engels a adus o contribuție de seamă la elaborarea problemelor fundamentale ale gîndirii filozofice și economice marxiste, la generalizarea teoretică a cuceririlor științifice, a experienței mișcării muncitorești. Alături de Karl Marx, prietenul și tovarășul său de luptă, Engels a intrat pentru totdeauna în istoria omenirii ca unul dintre întemeietorii comunismului științific. împreună, ei au elaborat concepția materialist-dialectică despre lume și societate, au transformat socialismul dintr-o utopie în știință, dînd o fundamentare teoretică și o orientare clară țelurilor și căilor luptei revoluționare a clasei muncitoare, au întemeiat și condus prima organizație politică, de clasă, a muncitorilor revoluționari, au militat cu o înaltă pasiune comunistă pentru solidaritatea internaționalistă a celor ce muncesc, pentru răs- pîndirea ideilor socialismului și organizarea luptei proletariatului în întreaga lume.învățătura lui Marx și Engels a înarmat clasa muncitoare, forțele revoluționare în lupta împotriva exploatării și asupririi sociale și naționale, pentru făurirea unei noi orînduiri sociale, pentru libertate, independență și progres ; ea a avut și are o uriașă influență asupra evoluției omenirii. Această învățătură a fost dusă mai departe și îmbogățită în noile condiții istorice de către Vladimir Ilici Lenin. Dezvoltată în mod creator de către partidele comuniste și muncitorești, potrivit condițiilor social-politice diferite în care activează, noilor realități ale lumii contemporane, învățătura marxist-leninistă constituie o armă teoretică de neînvins în lupta pentru transformarea revoluționară a societății și progresul neîntrerupt al civilizației umane. •Opera lui Engels a avut un puternic ecou în rîn- durile clasei muncitoare, ale militanților socialiști, ale forțelor democratice din România. Ca și Marx, el s-a

interesat de mersul mișcării muncitorești din România, a întreținut legături strînse cu militanții ei revoluționari, a dat o înaltă apreciere activității lor pentru răspindirea ideologiei marxiste, luptelor revoluționare purtate de clasa muncitoare și celelalte forțe populare din țara noastră împotriva exploatării și asupririi. De o deosebită considerație s-a bucurat din partea sa lupta poporului român pentru libertate națională, pentru realizarea statului național unitar și cucerirea independenței politice a României.Slujirea cu abnegație a intereselor poporului, fidelitatea nețărmurită față de învățătura marxist-leninistă, aplicarea acesteia la condițiile concret-istorice din România au constituit, de-a lungul celor 50 de ani de existență a partidului nostru, și constituie azi mai mult decît oricînd izvorul succeselor pe care clasa muncitoare, poporul român, forțele creatoare ale națiunii noastre le-au obținut în lupta revoluționară, în opera de înălțare a patriei socialiste, libere, independente și înfloritoare.Aniversînd 150 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels, comuniștii români, clasa muncitoare, poporul român, în strînsă frăție cu naționalitățile conlocuitoare, își intensifică eforturile pentru realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român de dezvoltare economică și socială a patriei. Partidul cheamă oamenii muncii ca, în întîmpinarea acestei aniversări, să desfășoare larg activitatea creatoare pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul industriei, agriculturii, al științei și culturii, pentru încheierea cu succes a actualului plan cincinal, contribuind la dezvoltarea necontenită a orînduirii noastre socialiste, la ridicarea nivelului de trai, la afirmarea mai puternică a României ca factor activ al forțelor socialismului și păcii în lume.în spiritul principiilor marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, partidul nostru desfășoară o amplă activitate pe plan internațional,1 îndreptată spre dezvoltarea relațiilor României cu toate țările so-
(Continuare în pag. a V-a)

După datina românească, bistrițenii îl întîmpinâ pe conducătorul iubit al partidului și statului cu pîine și saretipie și de perspectivă, care au generat acțiunea de îmbunătățire a organizării teritorial-adminis- trative, măsuri la a căror elaborare tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție fundamentală. Este unul din multiplele aspecte care ilustrează activitatea laborioasă pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este expresia înaltei răspunderi patriotice ce caracterizează politica partidului, perseverența cu care conducerea sa militează ca programul elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. să se întruchipeze în fapte, ca țara să progreseze neîncetat pe drumul civilizației, al făuririi prin munca întregului popor a societății socialiste multilateral dezvoltate.Trecerea secretarului general al partidului prin oraș a constituit un nou prilej de manifestare a stimei profunde, a sentimentelor de dragoste pe oare le nutresc față de conducerea de partid și de stat oamenii muncii bistrițeni. Mulțimea formează un adevărat culoar viu ; fluturări de mîini, aclamații, aplauze. Dintr-o mașină deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde manifestărilor de atașament și dragoste ale mulțimii.Mașinile se îndreaptă spre vestitele livezi din împrejurimi, unde 

se află Stațiunea experimentală pomicolă Bistrița.înființată în anul 1950, dezvol- tîndu-se an de an, de la cîteva zeci la aproape 1 350 ha, dintre care peste 800 ha suprafață pomicolă, stațiunea are o însemnată contribuție în efortul de cercetare științifică destinat dezvoltării sectorului pomicol.La intrarea în stațiune, în în- tîmpinarea oaspeților au venit Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, dr. ing. Ion Modoran, directorul stațiunii experimentale, specialiști, în fața unor planșe, directorul stațiunii prezintă realizările obținute de această unitate în cele două sectoare ale activității sale — cercetarea și producția. Explicațiile sînt completate aici, ca și pe întreg parcursul vizitei, de către reprezentanții ministerului de resort, care prezintă situații comparative, sinteze ale experiențelor și realizărilor obținute în alte unități cu profil asemănător din țară.Rezultatele dobîndite în stațiune, atît în munca de cercetare, cît și în producție, dovedesc marea însemnătate a îmbinării activității din aceste două sectoare. Faptul că în ultimii 10 ani stațiunea realizează între 750 000 și 1 400 000 lei beneficii anual peste planul fixat este un argument elocvent în a
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cest sens. O materializare concretă a muncii colectivului stațiunii este concentrată în expoziția cu produse pomicole pe care oaspeții sînt invitați să o viziteze. înconjurate de arome, înfrumusețate de lumina darnică a soarelui, diferitele soiuri de mere — Welington, Golderi delicios, Ionathan, Parmen auriu — soiurile de pere, între care se impune Untoasa Bosc, prunele din soiul Anna Phath constituie o bună carte de vizită a celor ce fac să rodească bogat nu numai livezile stațiunii, ci și cele din nord- estul și nord-vestul Transilvaniei.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat le sînt înfățișate principalele teme de cercetare rezolvate de Stațiunea experimentală pomicolă Bistrița. Cităm cîteva : perfecționarea tehnicii de reducere a timpului pentru obținerea materialului , săditor, stimularea germinației semințelor la pomi, determinarea viabilității lor, protejarea împotriva gerului a mugurilor altoiți, rărirea chimic? a fructelor, realizarea unor hibrizi de perspectivă la principalele specii de pomi și arbuști, îmbunătățirea tehnicii păstrării merelor, a- naliza eficacității unor produse fito-sanitare în protecția plantelor,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
ziarului „Die Presse" din Viena

ÎNTREBARE : Opinia publică 
austriacă așteaptă cu mare in
teres vizita dumneavoastră de 
stat. Vizitelor dumneavoastră in 
străinătate li se acordă întot
deauna o atenție deosebită. Ar 
fi interesant să aflăm cum apre- 
ciați dumneavoastră, Excelență, 
vizita la Viena, după convorbirile 
purtate la Ankara, Teheran și 
recent la Paris. Vizita are loc 
intr-un moment în care se pare 
că pe scena politică a Europei se 
produc unele mutații.

RĂSPUNS : Este pentru mine o 
deosebită plăcere să răspund amabi
lei invitați' a președintelui Austriei, 
Franz Jonas de a vizita frumoasa 
dumneavoastră țară.

Vizita la Viena discuțiile pe care 
le voi avea cu președintele țării dum
neavoastră și cu alți oameni politici
— ca, de altfel, vizitele și convor
birile purtate cu conducătorii altor 
state — se înscriu în străduințele de
puse de România pentru dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și politice cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Intr-adevăr, vizita are loc intr-un 
moment cind în Europa se manifestă 
tot mai pregnant tendința spre lichi
darea definitivă a perioadei „războ
iului rece“ și de așezare a relațiilor 
dintre statele continentului nostru 
pe baze noi, care să asigure o colabo
rare multilaterală intre ele, să ex
cludă folosirea forței sau amenințarea 
cu folosirea forței in rezolvarea pro
blemelor interstatale.

In acest context, vizita in Austria
— stat riveran la Dunăre — capătă 
o însemnătate deosebită, cu atît mai 
mult cu cit, ca și România, Austria 
se pronunță pentru realizarea unei 
Consfătuiri consacrate securității eu
ropene.

ÎNTREBARE: România se 
străduiește, sub conducerea dum
neavoastră, să strîngă relațiile 
cu statele vecine și, mai mult, 
cu întreaga regiune a Dunării și 
Balcanilor. Austria, interesată 
vital intr-un succes al acestei 
politici — ea însăși un stat du
nărean — ar dori să afle ceva 
despre ecoul obținut de stră
duințele dumneavoastră. Ce 
posibilități întrevedeți de a pro
gresa în acest depneniu in viito
rul apropiat și in ce măsură ar 
putea servi acestui scop o co
laborare mai strînsă intre Bucu
rești și Viena.

RĂSPUNS : România militează ac
tiv pentru dezvoltarea relațiilor mul
tilaterale cu toate statele vecine, cu 
atit mai mult cu cît o leagă de a- 
cestea și comunitatea de orînduire 

socială, dorința de a acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate și de pace în Europa.

în același timp, țara noastră acordă 
o atenție deosebită înfăptuirii unor 
înțelegeri între statele din Balcani și 
din regiunea Dunării, considerind că 
dezvoltarea unor raporturi rodnice 
între aceste state poate contribui la 
transformarea regiunilor respective 
în zone ale colaborării și păcii și, în 
același timp, reprezintă un aport la 
cauza păcii și cooperării în Europa 
și în lume. Se poate spune că s-au 
obținut o serie de rezultate pozitive 
în această direcție, ceea ce îndrep
tățește speranța realizării cu succes 
a acestui deziderat.

Consemnăm cu satisfacție că rela
țiile de colaborare dintre România și 
Austria au contribuit la realizarea 
unei mai bune înțelegeri între sta
tele dunărene Fără îndoială, coope
rarea și mai strînsă dintre București 
și Viena va exercita o influență pozi
tivă în dezvoltarea acestei înțelegeri.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului' ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România în numele poporului vietnamez, Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Adunării Naționale si guvernului Republicii Democrate Vietnam, precum și în numele nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului român frate, Marii Adunări Naționale și guvernului Republicii Socialiste România sir ’.ere mulțumiri pentru felicitările cordiale transmise cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Democrate Vietnam.Cu acest prilej, exprimăm profunda noastră gratitudine poporului român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și guvernului Republicii Socialiste România pentru sprijinul călduros și ajutorul prețios pe care îl acordă luptei poporului nostru împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și operei de edificare socialistă.Fie ca solidaritatea militantă și cooperarea frățească dintre poporul vietnamez și poporul român să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult!

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar

al Comitetului Central
al Partidului 

celor ce muncesc din Vietnam 

în apropierea multilaterală a po
poarelor.

ÎNTREBARE : Coexistența po
poarelor din regiunea Dunării 
presupune o intensificare cores
punzătoare a contactelor, a 
schimburilor reciproce. Cum a- 
preciați dumneavoastă, Excelen
ță, posibilitățile pentru o astfel 
de colaborare in domeniile eco
nomic și cultural cu Austria 7

RĂSPUNS : Relațiile economice 
dintre țările noastre au cunoscut, în 
ultimii ani, o puternică dezvoltare. 
Intre anii 1966—1970 ele s-au dublat. 
De asemenea, în aceeași perioadă 
s-au intensificat schimburile tehnico- 
științifice și culturale. Consider că e- 
xistă condiții favorabile pentru am
plificarea în viitor a relațiilor econo
mice, tehnico-științifice și culturalo 
dintre cele două țări, aceasta contri-

(Continuare în pag. a V-a)

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului 

Permanent al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam

FAM VAN DONG
Primul ministru al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam
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FAPTUL!
DIVERS
Musafir din
Delta Nilului

Aflat la vînătear'e lingă Ră- 
cari. Sandu Voicu din București 
a reușit o performanță ieșită 
din comun. Una dintre prepeli
țele vînate de el purta, la un 
picior, un inel de marcaj avînd 
gravată o inscripție : „Giza 200; 
060-03389 Cairo-Egypte". Deci 
pasărea ajunsese pe aceste me
leaguri tocmai din îndepărtata 
Deltă a Nilului. Un musafir rar 
care aducea o informație preți
oasă privind traseul urmat 
păsări în mlgrația lor.

de

în gară la
Sărățel

Nu, nu este în pericol faima 
pe care binecunoscuta melodie i-a 
împrumutat-o haltei Leordeni. 
Totuși, halta Sărățel de lingă 
Bistrița își are și ea „cîntecul" 
său. In fiecare seară, la orele 
20,30, cursa locală nr. 4155 aduce 
aici numeroși călători care vor 
să-și continue drumul spre 
București. Acceleratul 426 so
sește însă abia la orele 23,05. Ce 
fac, în acele două ore și jumă
tate, călătorii ? Stau în aer li
ber, deoarece în sala de aștep
tare nu încap decît cîteva per
soane. In curind, ploile și frigul 
vor face și mai lungi aceste 
ceasuri pierdute. Oare nu se 
poate face ceva pentru reme
dierea acestei situații ? Bună
oară, nu se poate institui o cursă 
care să aibă plecarea la o oră 
mai potrivită din gara Bistrița ? 
Departamentul de resort are cu- 
vintul.

în zonele mai nordice ale țării, 
semănatul griului trebuie să înceapă 
cu aproximativ 10 zile mai devreme 
decît în sud. Aceasta presupune 
ca și pregătirile să fie încheiate mai 
repede. Or, din datele centralizate 
la Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii rezultă că, în unele județe si
tuate în nordul țării pregătirea te
renului este întârziată. Printre aces
tea este și Maramureșul. In această 
toamnă urmea
ză să se însămîn- 
țeze 12 000 ha cu 
griu. Din această 
suprafață pînă la 
19 septembrie au 
fost arate doar 
6 056 ha. iar pre
gătirea propriu- 
zisă a terenului 
pentru semănat, 
discuit, grăpat s-a 
făcut numai pe 
3 344 ha, ceea ce 
reprezintă nu
mai un sfert din 

. suprafață. Care 
este cauza aces
tei rămîneri în 
urmă ?

în ce privește 
executarea ară
turilor să admi
tem o situație o- 
biectivă : din cele 
12 000 ha care se 
vor însămînța cu 
grîu, 6 680 ha ur
mează după pre
mergătoare tîr- 
zii, a căror re
coltare nu a în
ceput decît spo
radic. De aceea, 
se cere ca și în 
județul Maramu
reș să se dea atenția cuvenită 
recomandării Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, potrivit 
căreia terenurile ocupate cu culturi de 
toamnă și care urmează să fie in- 
șămînțate cu grîu, să fie astfel alese 
incit să poată fi recoltate mai tim
puriu și pregătite din timp. Nu poate 
fi trecută insă cu vederea întîrzierea 
pregătirii terenului prin discuire și 
grăpare. Așa cum s-a arătat, din 
cele 6 056 ha au fost pregătite pen
tru semănat doar 3 344 ha. Or, în 
acest caz, nu se mai pot invoca mo
tive obiective. întîrzierea acestei lu
crări, ca și a arăturilor, care trebuie 
să se facă imediat pe terenurile care 
se eliberează de culturile tîrzii, se 
datorește slabei organizări a muncii, 
neajunsurilor care există în folosirea 
tractoarelor și mașinilor agricole.

La cooperativa agricolă din Șom- 
cuta Mare urmează să se însămîn- 
țeze, în această toamnă, 350 ha cu 
grîu. După cum ne-a spus tov. loan 
Marinescu, înginerul-șef al coopera
tivei, mai bine de jumătate din su

prafață este pregătită pentru semă
nat — operație care va începe la 21 
septembrie. Pe 100 ha a fost orga
nizată o fermă pentru producerea 
semințelor. In acest scop, toată su
prafața a fost fertilizată cu îngră
șăminte naturale și chimice. Cînd a 
venit vorba de sprijinul primit din 
partea mecanizatorilor, de calitatea 
lucrărilor de pregătire a terenului, 
inginenll-șef și-a exprimat nemul

(județul Satu-Mare), de care apar
țin aceste secții, le-a neglijat „ui- 
tind" de ele pentru că se găsesc în 
județul Maramureș. Intr-o discuție, 
tov. Virgil Grobei, director adjunct 
al Direcției agricole a județului Ma
ramureș, ne mărturisea că, in această 
toamnă, mecanizatorii s-au pregătit 
mal bine ca în alți ani pentru a face 
față campaniei de însămințare a 
griului. „Firește, nu există pădure

Începe epoca optimă a semănatului i

Este asigurată 
pregătirea agrotehnică 

a terenurilor?
RAID-ANCHETĂ IN JUDEȚUL MARAMUREȘ

țumirea. „Am găsit arături de slabă 
calitate, de mîntuială, lucrări care 
au trebuit revizuite. Nici mijloaoele 
mecanice nu funcționează normal. 
Din 18 tractoare, pe 5 nu se poate 
conta, întrucît prezintă defecțiuni, 
le lipsesc piese de schimb". Ne-am 
convins de acest fapt vizitînd incinta 
secției de mecanizare care aparține 
de I.M.A. Satulung. In ziua de 17 
septembrie, în jurul orei 8,30, vreo 7 
tractoare stăteau fără a fi folosite. 
De această situație sînt răspunzători 
atît conducerea întreprinderii pen
tru mecanizarea agriculturii din Sa
tulung, care nu urmărește modul cum 
sînt folosite tractoarele, cît și ingi- 
nerul-șef al cooperativei.

Dese defecțiuni prezintă și unele 
tractoare, semănători, discuri etc, 
care se află în zestrea secțiilor de 
mecanizare din cooperativele agri
cole Cicîrlău, Tăuții-Măgherăuș, Seini 
și altele. Conducerea I.M.A. Apa

fără uscături, ne spunea interlocu
torul. Mai avem tractoare care „cad", 
care prezintă defecțiuni. Cu forța 
tehnică de care dispunem, in 9—10 zile 
lucrătoare se poate încheia insămîn- 
țarea griului, încadrîndu-ne in epo
ca optimă. Dar mecanizatorii sînt 
ținuți în loc de alți factori, îndeosebi 
de întîrzierea eliberării terenurilor 
destinate insămînțării griului. Pînă la 
urmă se vor aglomera lucrările către 
sfirșitul perioadei optime de semă
nat".

Intr-adevăr, o serie de impedimen
te de natură organizatorică afectează 
executarea lucrărilor pregătitoare 
în vederea însămînțârii griului. 
Dar în cooperativele agricole au 
fost trimiși numeroși specialiști și 
activiști care aveau ca sarcină să 
controleze și stadiul pregătirii tere
nului. Și trebuie spus eă, in gene
ral. neajunsurile de care s-a amin
tit sînt cunoscute. Numai eă nu se

iau măsuri pe loc în vederea im
pulsionării lucrărilor. Cum este cu 
putință ca tractoarele să stea nefo
losite, cînd mai trebuie pregătită 
pentru semănat o suprafață atit de 
mare ? De aici și concluzia că acti
vitatea de control pe teren trebuie 
să fie însoțită și de măsuri practice, 
menite să ducă la lichidarea neajun
surilor care se constată.

O deosebită atenție trebuie acor
dată, de aseme
nea, asigurării și 
condiționării se
mințelor. în pla
nul de măsuri al 
direcției agricole 
și "uniunii jQddțe- 
ne a cooperative
lor agricole de 
producție s-a pre
văzut asigurarea 
cantității integra
le cu sămință de 
grîu în toate coo
perativele agrico
le pînă în ziua de 
5 septembrie, pre
cum și termina
rea, pînă la 15 
septembrie, a ope
rațiunii de schim
bare a semințelor 
care nu corespund 
pentru semănat. 
S-au respectat a- 
ceste termene ? 
Nici pe departe ! 
Din cele 12 coope
rative agricole, a- 
flate în raza ba
zei de recepție din 
Satulung, pină în 
ziua de 17 sep
tembrie doar 4 au 
efectuat schimbul 
de semințe și a- 

cestea nu In cantitățile necesare. 
Reprezentanții cooperativelor agri
cole din prislop, Curtuiușu-Mare, 
Mesteacăn și altele, nici n-au 
trecut pe la bază. Pe bună dreptate 
se punș întrebarea : Pentru cine 
oare au fost fixate aceste termene 
și de ce nu sînt ele respectate ?

Zilele trecute, mai multa colective 
di activiști de partid, de specialiști 
conduse de membri ai biroului co
mitetului județean de partid. au 
controlat, in unități, modul cum s-au 
pregătit acestea in vederea trecerii 
din pjin la semănatul, griului. Con
cluziile desprinse din situația de pe 
teren trebuie să conducă la măsuri 
concrete, tehnico-organizatorice. de 
natură să asigure accelerarea hotări- 
tă a lucrărilor de care depinde vii
toarea producție de grîu.

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii"

CINCINALUL 1N DEZBATEREA ADUNĂRILOR 
GENERALE ALE SALARIAȚILOR

DIN DISCUȚII IESE LUMINA 
„.inclusiv asupra 

rezervelor 
productivității muncii

E riscant
chiar si

9

pentru cine
„se pricepe"

Două consătence din Mihăilești 
(Ilfov) au pornit, într-una din 
zilele trecute, în plimbare la pă
dure. S-au întors acasă încăr
cate cu ciuperci, le-au pregătit 
și le-au consumat. Deși amîn- 
două erau J ncredințate că nu se 
pot înșela în privința alegerii 
lor, că „se pricep bine la ciu
perci", atît Cecilia Mănoiu, cît 
și Ana Pașca au cules ciuperci 
care nu erau comestibile. Ur
mările au fost tragice : prima a 
decedat, iar cealaltă a fost trans
portată în stare gravă la spital. 
După ploile de toamnă se vor 
înmulți, desigur, și ciupercile. 
Motiv pentru a spori și pruden
ța necesară.

Foto : M. AndreescuIn secția vopsitorie la cald a întreprinderii „Electromotor" din Timișoara

întreprinderea industrială „Auto
matica" din București și Fabrica de 
ciment din Turda au. după cum le-o 
arată, și numele, profiluri total dife
rite. Totuși, adunările generale ale 
reprezentanților salariatilor în care 
cele două colective au dezbătut zilele 
acestea sarcinile de plan pe perioadă 
1971—1975 au avut o trăsătură co
mună : examinarea în spirit construc
tiv; matur și exigent, a tuturor pro
blemelor privind producția viitoare, 
a posibilităților și rezervelor interne, 
fundamentarea riguroasă a măsurilor 
de perfecționare a activității lor eco
nomice'.

Relevînd faptul că la temelia sar
cinilor de plan din următoarea pe
rioadă de cinei ani trebuie să stea 
in primul rînd rezultatele actuale, 
directorul întreprinderii bucureștene. 
tov. ing. Ion Geambașu, arăta : „Co
lectivul nostru și-a îndeplinit planul 
pe perioada 1966—1970 încă din luna 
noiembrie anul trecut. • Concretizată 
in cifre, producția suplimentară rea
lizată peste prevederile actualului 
cincinal se prelimină la circa 400 mi
lioane lei". Mai mult de 10 milioane 
lei însumează și producția marfă li
vrată peste plan în primele opt luni 
din acest an de către muncitorii Fa
bricii de ciment din Turda.

Apreciind că aceste rezultate sînt 
totuși minime, că în ambele între
prinderi există încă mari resunse in
terne nevalorificate, participanții la 
dezbateri au subliniat necesitatea 
continuării eforturilor pentru îmbu
nătățirea fluxurilor de fabricație, a 
proceselor si a tehnologiei de produc
ție. pentru sporirea — pe toate căile 
— a productivității muncii. Similitu
dinea de orientări în cele două uni
tăți nu e întimplătoare. Atit la în
treprinderea din București, cît și la 
cea din Turda, sarcinile sporite ale 
viitorului cincinal se vor realiza. în
deosebi, prin creșterea productivității 
muncii. La „Automatica", de pildă, 
producția globală și marfă se vor du
bla în următorii cinci ani — și a- 
ceasta aproape exclusiv pe seama 
creșterii productivității muncii. Calcu
lele efectuate la Turda au estimat că. 
in 1975, productivitatea muncii pe 
salariat va crește cu 36 000 lei față 
de 1970. In atari condiții, evident, re
prezentanții salariatilor din cele 
două unități au analizat —1 în lumina 
Documentelor celui de-al X-lea Con
gres al R.C..R. ■-* i posibilitățile pri- 
yind,,realizarea iptegrală a sarcinilor 
și maxima fructificare a reiervelbr 
existente. înfăptuirea acestui impe
rativ. s-a precizat îrf dezbateri, nu va 
fi posibilă, însă, fără înlăturarea unor 
neajunsuri care afectează azi. într-o 
măsură, mersul producției, diminuînd 
rezultatele generale.

— Ritmurile viitorului plan cin
cinal — sublinia ing. Bujor Grigoriu, 
de la întreprinderea „Automatica" — 
sînt foarte ridicate. Programul de 
măsuri supus aici dezbaterii cuprin
de multe soluții bune. dar. după pă
rerea mea, ele sînt insuficiente. Pen-

Răspunderi
„ascunse"

Consemnam, intr-o notă publi
cată zilele trecute, in cadrul a- 
cestei rubrici, fapta unui necu
noscut care a salvat din preajma 
cabanei „Peștera", cuprinsă de 
flăcări, mai multe autoturisme. 
Nici acum nu s-a aflat datorită 
cui anume autoturismele respec
tive au fost ferite de incendiu. 
Am încercat, in schimb, să aflăm 
din ce‘ cauză a izbucnit incen
diul, care a mistuit clădirea, mo
bilierul și alte bunuri în valoa
re de 350 mii de lei. „Vicii as
cunse de construcție" — susțin 
organele locale de anchetă. Pi- 
nă acum s-a stabilit totuși că 
focul a izbucnit de la bucătărie 
și că aceasta avea un coș în pe
reții căruia — se pare — a fost 
zidită (de ce și de către cine ?) 
o grindă. Dar responsabilitățile, 
oricit ar fi de „ascunse", în ori
ce caz, pot fi scoase la iveală. 
Pentru eă la Pucioasa — și asta 
se știe cu precizie — funcționea
ză o întreprindere specializată, 
I.S.B.C., în ale cărei atribuții 
intră și exploatarea, gospodări
rea și întreținerea tuturor caba
nelor turistice din județul Dîm
bovița. Prin urmare, cgj care nu 
și-au îndeplinit așa cum se cu
vine atribuțiile să răspundă.

El fugitivo
De cîteva săptămînt. Inginerul 

Dionisie Balassy de la coopera
tiva agricolă de producție din 
Fruntești (Bacău) a dat bir cu 
fugiții. A plecat fără să spună 
la nimeni nimic. De altminteri, 
nu-i pentru prima dată. într-un 
an de zile, de cînd a fost repar
tizat la această unitate, a lipsit 
nemotivat în fiecare lună. A 
promis £ă se va da pe brazdă, 
dar se pare că lui îi place agri
cultura pe... asfalt. In prezent se 
află prin orașul Sibiu. De-1 întâl
niți, spuneți-i că-1 așteaptă coo
peratorii din Fruntești. Au mult 
de lucru în această toamnă 
sfaturile lui de specialist le 
absolut necesare.

ți 
sînt

Rubricd redactata 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

Vă amintiți de schița lui 
Caragiale „Petițiune" ? In
tre cetățeanul venit să se 
intereseze de soarta unei 
cereri și funcționarul că
ruia I se adresează se con
sumă, vreme de cîteva 
minute, un dialog absurd, 
fără nici un rezultat. O at
mosferă asemănătoare am 
întîlnit de curind, cu oca
zia unei investigații pri
vind modul în care sînt re
zolvate cererile, reclama- 
țiile și sesizările adresate 
unor organe de stat. Deși 
gradul înalt de receptivita
te, operativitatea caracte
rizează în majoritatea ca
zurilor atitudinea orga
nelor noastre de» stat față 
de cererile și sesizările 
primite din partea oa
menilor muncii,, față de 
problemele ridicate de ce
tățeni, înțîlnim, din păcate, 
uneori și situații în genul 
celor care urmează :

„Tovarășe șef, subsem
natul Alexandru Vlădăianu 
(născut in anul 1898), do
miciliat în București, sec
torul 7, str. Splaiul Inde
pendenței nr. 297, vă aduc 
la cunoștință următoarele : 
de curind, datorită bolii 
(paralizie), am fost nevoit 
să mă mut în județul Vîl- 
cea, comuna Stroiești, sa
tul Cireșu, la rude. De 
aceea, de acum înainte, vă 
rog să-mi trimiteți pensia 
la noua mea adresă".

Cererea cetățeanului a 
fost' primită la Oficiul de 
pensii al ’sectorului 7 la 17 
ianuarie a. c. In mod nor
mal, transferarea pensiei 
la o nouă adresă nu nece
sită mai mult de 5 zile. 
Cererii lui Al. Vlădăianu 
nu i s-a dat însă curs de
cît... șase luni mai tîrziu ! 
De ce ?
, Răspunsul este simplu : 
ignorînd cele mai elemen
tare norme ale eticii pro
fesionale, Paula Vochin, 
funcționara căreia i s-a re
partizat spre rezolvare ca
zul, în loc să opereze efec
tiv transferul, i-a solicitat 
cetățeanului luni la rînd... 
un act de care nici măcar 
nu era nevoie. Pe noua a- 
dresă a septuagenarului 
țintuit la pat de boală 
pleca, de fiecare dată, drept 
răspuns la insistențele a- 
cestuia, nu pensia, ci... o 
hîrtie ! Și cînd te gîndești 
că pentru o asemenea ne
păsare revoltătoare, vecină 
cu cruzimea, funcționara 
respectivă mai primea și 
leafă !

— Paula Vochin nu mai 
lucrează la noi din luna 
mai — ne spune cu un vă
dit sentiment de ușurare 
Elena Grigore, adjuncta șe
fului oficiului. Și ne ex
plică detaliat că, în ultimă

Inscripție pe ștampila formalismului:

LEMA ESTE REZOLVATĂ!u
instanță, răspunderea o 
poartă fosta salariată și 
numai ea.

— Repartizarea cererilor 
spre ..rezolvare se face de 
către conducerea oficiului; 
cind cetățeanul s-a adresat 
dumneavoastră pentru a 
doua oară, cunoșteați deja 
cum stăteau lucrurile ; ce 
măsuri s-au luat ?

Tăcere 1 Nimeni nu a 
mișcat nici măcar un de
get.

— Formalismul manifes
tat în cazul oficiului de 
pensii al sectorului 7 este 
condamnabil — ne-a de
clarat tov. Barbu Buga, 
director general adjunct al 
Direcției generale a asigu
rărilor sociale și pensiilor 
din Ministerul Muncii. In 
absența controlului pe care 
trebuie să-1 exercite con
ducerea oficiului, deși le
gile și instrucțiunile m vi
goare prevăd termene pre
cise pentru fiecare lucrare 
in -parte, cetățeanul a fost 
lăsat pur și simplu la dis
creția funcționarului in
corect. Or, conducerea uni
tății are dreptul și obliga
ția de a lua toate măsurile 
necesare, in limita atribu
țiilor sale și potrivit legii, 
pentru îndeplinirea efectivă 
și la timp a sarcinilor ce 
revin unității.

Reținem explicația, dar 
mai reținem și faptul că 
respectivul caz este de
parte de a fi unicul — și 
că de mult era timpul să fie 
stîrpite, prin măsurile cele 
mai aspre, asemenea prac
tici ce nu pot fi calificate 
decît ca absurde.

Importanța care se acor
dă in țara noastră cereri
lor, reclamațiilor și sesiză
rilor oamenilor muncii, ca 
mijloc de exercitare a 
drepturilor cetățenești, re
zultă cu claritate din fap
tul că, printr-un decret 
al Consiliului de Stat

(534/1966), la nivel republi
can, județean ș.a.m.d., de 
justa rezolvare a acestora 
se ocupă organe anume 
specializate — oficiile sau 
birourile de sesizări și re- 
clamații. Este cu atît mai 
de neînțeles următoarea si
tuație pc care am întîlnit-o 
la Consiliul popular jude
țean Sălaj :

In momentul în care a 
trecut la ridicarea casei 
sale (24 mai 1968), cetățea
nul Iosif Kulcsar din ora
șul Cehu-Silvaniei, str. 
Dosza nr. 15, a „uitat" de 
conținutul autorizației eli
berate de organele în drept, 
neîncadrîndu-se în norme
le de construcție și siste
matizare. Dezideriu Sziics, 
vecinul ale cărui interese 
erau lezate prin această 
încălcare, sesizează imediat 
autoritățile. Direcția de re
sort din cadrul consiliului 
popular județean îi răspun
de : „Iosif Kulcsar posedă 
toate formele de construc
ție legal întocmite și se în
cadrează în instrucțiunile 
cu privire la sistematiza
rea localităților". Semnea
ză : ing. Ștefan Nagy, di
rector, și Iacob Bărjac, in
spector.

Unde dai și unde crapă ! 
Omul sesizează că nu este 
respectată autorizația, iar 
consiliul îi răspunde că 
I. K. posedă autorizație ! 
Organele cărora le-a fost 
adresată sesizarea nici mă
car nu au catadicsit să vadă 
ce anume vrea In fond ce
tățeanul !

Culmea, nici măcar răs
punsul de mai sus nu 
stă în picioare ; autorizația 
în cauză va fi anulată ca 
ilegală de către instanțele, 
judecătorești. Sub semnă
tura Iui Ion Pop, președin
te, și a lui Gheorghe Tul
bure. secretar. consiliul 
popular orășenesc îi elibe

rează lui I. K. o nouă au
torizație de construcție. In
credibil însă : planul de si
tuație se modifică pornin- 
du-se însă tot de la situația 
ilegală creată pe teren 
prin încălcarea unor pre
vederi ale primei auto
rizații ! Cazul va reveni 
din nou în fața instanțelor 
judecătorești, în fața comi
tetului executiv al conci
liului popular județean, în 
cele din urmă în fața Co
mitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația 
Locală și a Secretariatului 
general al Consiliului de 
Miniștri.

Nu vom mai intra în a- 
mănunte ; în final, „con
strucția" birocratică a fost 
declarată în afara legii. în
tre timp, construcția pro- 
priu-zisă a fost însă termi
nată.

— Pentru modificările 
ilegale aduse unuia din 
proiecte, Gheorghe Cuceu, 
șeful serviciului de arhi
tectură și sistematizare din 
Cehu-Silvaniei. va fi — 
s. n. — SANCȚIONAT CU 
MUSTRARE, ne declară 
tovarășul Radu Antal, vi
cepreședinte al Consiliului 
popular județean Sălaj.

— Ce alte măsuri se vor 
lua in acest caz ?

— Nu se va mai lua nici 
o altă măsură ; casa lui 
I. K. este și așa legal con
struită.

Frumoasă concluzie, nu ? 
Trebuie iar și iar repe

tat : rezolvarea cererilor, 
reclamațiilor și sesizărilor 
oamenilor muncii opera
tivă și efectivă, cu spi
rit de răspundere, nu poa
te fi lăsată în voia capri
ciului unuia sau altuia — 
vreau, Ie rezolv, nu vreau, 
le fac uitate ! — ci repre
zintă o obligație înscri
să în lege a tuturor or
ganelor de resort, îndato
rirea fiecărui funcționar —

pentru care acesta este ți
nut in serviciu !

Optica îngustă a for
malismului, „soluția" fa
cilă a înlocuirii acțiuni
lor concrete prin hîrtii 
se manifestă cîteodată și în 
domeniul economiei. O si
tuație frecvent întîlnită 
cu ocazia anchetei de 
față a fost următoarea : 
unii conducători de uni
tăți, în numelp „apără
rii" avutului obștesc — 
în realitate pentru a a- 
vea o acoperire — imediat 
ce primesc o sesizare cu 
privire la o pagubă, emit 
o dispoziție de reținere în 
sarcina primului salariat 
care are o cit de mică le
gătură cu problema, indife
rent de vinovăția sau de 
nevinovăția lui. (Conduce
rea uzinei „Steaua roșie" 
din București a mers pînă 
acolo încit i-a imputat 
jurisconsultului plata unei 
sume de bani pe care în
treprinderea o datora unei 
alte întreprinderi ca ur
mare a unei hotărîri legale 
adoptate de organele arbi
trajului de stat — pe motiv 
că jurisconsultul nu a ata
cat hotărîrea cu recurs ! 
Adică nu vinovatul de a- 
batere este sancționat, ci 
cel care n-a reușit să-l 
scoată basma curată supor
tă mînia și pedeapsa abso
lut abuzivă !).

Se întîmplă însă cîte
odată un lucru și mai grav: 
pe baza unor asemenea 
imputații — cum anume, 
vom vedea — unii condu
cători de întreprindere în
cearcă substituirea unor 
valori reale, acoperirea u- 
nor pagube cu dimensiuni 
materiale precise, prin niște 
simple justificări scriptice. 
Iată un exemplu : se
sizate de unii funcțio
nari. organele de control 
financiar au constatat la 
întreprinderea de industrie

locală „Piscicola“-București 
(director : Pavel Onescu, 
contabil șef : Mihai Dumi
trescu) o pagubă în valoare 
de 7 262 lei. Din toate ac
tele prezentate de între
prindere rezultă că paguba 
este certă. Incertitudinea 
plutește însă asupra iden
tității vinovatului. Sesiza
tă la rîndu-i de organele 
financiare în ce privește a- 
ceastă situație, conducerea 
întreprinderii apelează la 
un procedeu comod de „re
zolvare" : emite două dis
poziții de reținere, în va
loare de 3 631 lei fiecare, 
pe numele a doi salariați 
nevinovați. Aceștia se a- 
dresează justiției. Evident, 
instanța dă cîștig de cauză 
salariatilor, deciziile de 
imputare fiind anulate. 
Aici 6e încheie ceea ce am 
putea numi partea întîi a 
episodului. Partea a doua 
începe din momentul în 
care hotărîrea instanței a- 
junge pe biroul directorului. 
Cu mențiunea „se trece pe 
costuri", decizia tribunalu
lui va pleca la contabilita
te și toată lumea va ră
sufla ușurată. Rezultatul 
final : în urma scamato
riei, un teanc de bancnote 
a fost înlocuit cu un teanc 
de hîrtii ! .

De cîte ori n-a scris pre
sa, de cîte ori n-au apărut 
în ziarul nostru articole în 
care se cerea cu tărie înlă
turarea unor asemenea fe
nomene, instaurarea la 
toate nivelurile a unui spi
rit de maximă atenție și 
receptivitate față de cereri 
și sesizări ! Au fost niște 
semnale urmate de promi
siuni solemne, dar, din pă
cate, doar atît 1 Căci — 
înainte de a se metamor
foza intr-o rezoluție așter
nută pe hîrtie numai de 
dragul descărcării de o pro
blemă într-un registru de 
evidență sau într-un răs
puns Ia o sesizare — for
malismul este înainte de 
toate un mod de a gîndi 
care trebuie smuls din 
rădăcini ! O optică străină 
imensei majorități a ce
lor care, într-un dome
niu sau altul, rezolvă cu 
spirit de răspundere, opor
tun și ferm, sarclnilfe cu 
care au fost investiți de so
cietate. Este, de aceea, cu 
atît mai necesară înlătura
rea oricăror abateri de ge
nul celor semnalate mai 
sus. asigurindu-se astfel 
rezolvarea rapidă și efi
cientă. conform liierei și 
spiritului legii, a tuturor 
problemelor ridicate de se
sizări, indiferent dacă ele 
privesc un simplu cetățean 
sau colectivitatea.

Titus ANDREI

tru a elimina greutățile pe care le 
avem in aprovizionare din cauza pro
iectelor elaborate de zeci de institu
te, este necesar ca Centrala indus
trială de electronică și automatizare, 
de care aparținem, să ia măsuri ur
gențe pentru uniformizarea documen
tației și. implicit, pentru lărgirea 
gamei elementelor tipizate.

Mari rezerve, insuficient valorifi
cate, există și la Turda. „Punerea lor 
in valoare — arăta Vaier David, 
șeful serviciului producție — ar con
tribui substanțial la creșterea pro
ductivității muncii. Bunăoară, calca
rul provenit din carieră intră în fabri
cație cu un procent ridicat de im
purități. Din această cauză, utilajele 
se defectează frecvent, consumul de 
energie și combustibil, precum și vo
lumul manoperei sînt. adesea, exage
rate. Cu cheltuieli minime, dar în 
schimb cu înzecite beneficii, s-ar pu
tea amenaja, cred eu. o instalație 
specială pentru sortarea calcarului în 
carieră. Este necesară, de asemenea, 
efectuarea unor lucrări de descoper- 
tare în carieră. Aceasta pentru a 
evita amestecul calcarului cu pă- 
mintul".

Considerăm că materializarea celor 
două propuneri prezintă o mare im 
portanță în pregătirea condițiilor fa
vorabile pentru producția din urmă
torii cinci ani a Fabricii de ciment 
din Turda. Aplicarea lor neintîrziată 
va permite să se evite stagnările ce 
apar acum în funcționarea agregate
lor, să se obțină randamente supe
rioare în muncă.

Exigența, grija față de organizarea 
științifică a producției — socotită pe 
drept cuvînt ca un principal factor 
al creșterii productivității muncii — 
au polarizat, in general, discuțiile din 
cele două adunări. Cadrele de mun
citori, ingineri și tehnicieni care au 
luat cuvîntul au insistat, cu deose
bire, asupra folosirii integrale a ca
pacității mașinilor șl utilajelor. „Se 
știe doar — spunea sudorul Petre 
Ilea, de la Fabrica de ciment din 
Turda — sporirea producției șî a 
productivității muncii depinde mult 
de acest deziderat. Numai că la noi 
mașinile se defectează des — îndeo
sebi excavatoarele — iar lipsa piese
lor de schimb produce frecvent» 
perturbațli".

La întreprinderea „Automatica", 
potrivit intervenției maistrului Con
stantin Craul și a inginerului Nicolae 
Viter, mașinile electrice de găurit de 
rrtîr'iă— utilaje de Crimă nec’Sităte 
aici — Sînt insuficiente, cele exis
tente se defectează des, iar r ara- 
ția lor durează exagerat de îult. 
Lipsa pieselor de schimb ține 1> ft>i- 
lizate luni de zile utilaje care, ac- 
tic, ar putea fi reparate în < va 
zile. „Intr-o uzină specializată î’ 
bricarea mijloacelor de automat 
cum este „Automatica" — a cor 
tat maistrul Alexandru Stro„ 
transportul construcțiilor metal!» » 
gata echipate se face manual. Dy- 
Sigur, cu o mare pierdere de timp și 
eforturi fizice considerabile". Mem
brii comitetului de direcție al între
prinderii au reținut propunerea de 
urgentare a montajului și punere în 
funcțiune a unor poduri rulante, așa 
cum s-a stabilit în planul de măsuri, 
precum și necesitatea dotării secții
lor cu cărucioare portante mobile.

Aducînd în adunările generale cu
vîntul muncitorilor, reprezentanții 
salariatilor din cele două întreprin
deri au relevat în intervențiile lor că 
sporurile mari de producție planifi
cate în perioada 1971—1975, impun un 
program concret de înnoire și de mo
dernizare a producției. El trebuie să 
vizeze asimilarea unor produse cu un 
grad sporit de productivitate, o teh
nologie modernă, să faciliteze meca
nizarea diverselor faze de luoru. Me
canicul șef de la Fabrica de ciment 
din Turda, loan Oprea, bunăoară, a 
propus mecanizarea manipulării pie
selor grele, conteinerizarea și pale- 
tizarea transportului de cărămizi și 
corpuri de măcinare. ț,a „Automa
tica" s-au cerut măsuri imediate pen
tru asimilarea în producție a unor 
produse competitive pe piața mondia
lă, ca și pentru creșterea gradului de 
dotare cu scule și dispozitive per
fecționate, menite să asigure scur
tarea perioadelor de execuție a e- 
chipamentelor de automatizare ce se 
realizează pentru noile obiective in
dustriale.

Multe alte propuneri, la fel de va
loroase, au fost înscrise în planurile 
de măsuri adoptate. Ele au dovedit 
exigenta și seriozitatea cu care re
prezentanții salariatilor din cele două 
întreprinderi și-au exercitat man
datul încredințat, au ptls în valoare 
noi potențe umane și de producție. 
Prin măsurile adoptate, adunările 
au oglindit încă o dată hotărîrea ce
lor două colective de a îndeplini 
exemplar sarcinile ce le revin din 
Directivele celui de-al X-lea Congres 
al partidului pentru perioada 1971— 
1975.

loan VLANGA 
Alexandru MUREȘAN

„IN TI M“ 
o nouă 
unitate 

comercială 
clujeanăLa Cluj funcționează de mai multă vreme un restaurant- pensiune în care au acces... numai femeile. Amplasat pe strada Matei Corvinul, localul „INTIM" este deservit numai de personal feminin. Interiorul, frumos decorat, oferă o ambianță plăcută, reconfortantă pentru femeile care doresc să ia aici masa, o simplă gustare sau numai o cafea-
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu

în timpul vizitei la Stajiunea experimentaid pomicolă Bistrița

(Urmare din pag. I)propuneri de raionare a pomicultu- rii din localitățile Bistrița, Beclean, Năsăud, precum și din zonele Cluj, Crișana, Maramureș. Secretarul general al partidului recomandă ca obiectivele științifice de viitor să fie orientate spire sporirea eficacității cercetării, către îmbinarea judicioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. Stabilirea limitelor bazinelor pomicole naturale pentru plantațiile masive, elaborarea celor mai economice metode de folosire a terenurilor în pantă, precizarea speciilor și soiurilor pentru fiecare bazin pomicol, ameliorarea soiurilor Indigene și crearea de soiuri noi, găsirea celor mai eficiente căi de valorificare a pro- dt elor agricole și studierea posi- b tăților de îmbinare economică a dculturii cu celelalte ramuri agriculturii sînt cîteva dir.- obiectivele asupra cărora cer- area științifică va trebui să innate cu precădere.în cursul vizitei se subliniază preocuparea ca, alături de pomicultură, să se dezvolte și zootehnia, perspectivele de a se realiza o cooperare mai bună între fermele pomicole și unitățile productive agroalimentare, eficacitatea loturilor demonstrative, a pregătirii cooperatorilor pentru munca în a- cest sector prin încadrarea pe o perioadă de timp în activitatea productivă a stațiunii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se Interesează de volumul și calitatea producției la nivelul județului, de rezistența în timp a fructelor, recomandă să se dezvolte viticultura, cu atît mai mult cu cît aici există tradiții recunoscute în acest domeniu. Un popas într-una din livezile intensive, între pomii încărcați de roade, prilejuiește aprecierea realizărilor, ca și recomandarea ca acestea să fie extinse, adoptîndu-se cele mai potrivite măsuri, pentru ca prețul de cost la hectar să fie cît mai scăzut. Se indică, de asemenea, să se valorifice mai bine posibilitățile de extindere a stațiunilor experimentale și să se ia măsuri ca drumul de la rezultatele cercetării la aplicarea în producție să fie cît mai scurt.în încheiere, secretarul general al partidului adresează specialiștilor stațiunji cuvinte de apreciere, felicitări pentru munca depusă și rezultatele obținute.Producerea în cele două ferme ale stațiunii a 22 000 pomi ca material săditor, recordurile de 55 000—70 000 kg la ha la părul Ciire și 34 000 kg la mărul Ionathan datorate complexului de măsuri a- grotehnice, experiențele popularizate și recomandate de altfel unităților producătoare pentru a fi preluate, extinderea culturii coacăzului negru, care s-a dovedit rentabilă — realizări despre care oaspeții sînt informați pe larg — constituie un îndemn pentru cei' ce-și desfășoară activitatea aici de a-șl intensifica eforturile de cercetare, de a aduce noi contribuții la dezvoltarea științei pomicole românești, domeniu în care avem recunoscute și apreciate tradiții.Următoarea unitate vizitată este fabrica de brînzeturi fermentate, amplasată în zona industrială a orașului.Tovarășul Ceaușescu și ceilalți oaapeți sînt salutați la sosire de ministrul industriei alimentare, Gheorghe Moldovan, și d» colectivul de conducere al întreprinderii. Această unitate a fost pusă în funcțiune în anul 1968, aici fabricîndu-se pentru prima 

dată în țară, la scară industrială, lactoză farmaceutică și un sort de brînză fermentată deosebit de a- preciată, care constituie principalul produs al fabricii. Oaspeții sînt informați că unitatea produce anual 1300 tone brînzeturi fermentate și alte produse din lapte pentru consumul curent al populației. Această nouă unitate a industriei alimentare, ca și numeroase altele înălțate în ultimul timp, a- testă preocuparea pentru dezvoltarea sectorului bunurilor de larg consum, pentru satisfacerea cît mai corespunzătoare a cerințelor populației. Totodată, prezența în această zonă a fabricii este o dovadă a preocupării de a valorifica cît mai bine materia primă existentă, de a amplasa obiectivele economice cît mai aproape de resursele de materie primă, de a stimula și pe a- ceastă cale dezvoltarea diverselor ramuri economice.însoțiți de ing. Ion Marian, directorul întreprinderii județene a industriei alimentare, oaspeții parcurg principalele secții de fabricație, în ordinea fluxului tehnologic. Impresionează de la prima vedere condițiile igienice în care se desfășoară activitatea de producție, nivelul tfehnic de dotare. Utilajele și instalațiile, în mare parte automatizate, asigură o productivitate ridicată.' Se subliniază eficiența economică 
a agregatelor de lactoză, care permit valorificarea superioară a produselor secundare. De pildă, hectolitrul de zer, care se livra înainte la prețul de 7 lei unor unități agricole, este valorificat în prezent la o valoare de aproximativ 100 lei, prin extragerea industrială a lac- tozei farmaceutice. Valorificarea Integrală a laptelui, obținerea lac- tozei, precum și a proteinelor utilizate în alimentația animalelor, fac ca eficiența economică a acestei u- nități industriale să înregistreze un indice ridicat.Pe parcursul vizitei se dau explicații asupra caracteristicilor unor utilaje și metodelor tehnice folosite. Secretarul general al partidului apreciază calitatea produselor și eforturile depuse de acest tînăr colectiv.Revenirea în oraș este pentru populația Bistriței un nou prilej de .a-și manifesta sentimentele de dragoste și prețuire pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și a- firma atașamentul față de politica partidului și statului nostru, față de idealul socialismului. De-a lungul arterelor și în piața din fața consiliului popular județean se adună, pentru a participa la adunarea populară, pentru a-1 vedea și asculta pe conducătorul partidului și statului, cetățeni ai Bistriței și locuitori ai satelor împrejmuitoare. Apariția în balconul edificiului a tovarășului Nicolae Ceaușescu este un moment în care mulțimea izbucnește în puternice și neîntrerupte aclamații și urale. Se scandează „P.C.R. — Ceaușescu!“, „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu — P.C.R. !“. Este o vibrantă exprimare a unor sentimente sincere, izvorîte din adîncul firii, din intimitatea sufletească a fiecărui participant la a- ceastă adunare populară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat în numele tuturor locuitorilor orașului și ai județului Bistrița-Năsăud de Adalbert Cri- șan, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular al județului, care a spus : „Uniți și înfrățiți în muncă, români, maghiari și germani își exprimă și cu acest prilej deplina lor adeziune, profundul atașament și încrederea nețărmu

rită față de politica internă și externă marxist-leninistă a partidului, îndreptată spre realizarea înaltelor idealuri de propășire a României socialiste și creșterea prestigiului socialismului pe plan internațional.Crearea județului Bistrița-Năsăud — a spus în continuare vorbitorul — a însemnat realizarea unor arzătoare și sincere dorințe ale oamenilor muncii din acest străvechi colț de vatră românească, înscriind-o în inimile și memoria noastră printre multiplele dovezi de înțelepciune cu care conducerea de partid, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, aplicați îh mod creator principiile organizării și dezvoltării noii societăți socialiste.Vizita dumneavoastră pe aceste locuri, care sînt consemnate cu litere de aur în istoria culturii românești prin operele lui George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Andrei Mureșanu, este o mare cinste pentru noi toți și totodată un imbold în munca ce o desfășurăm pentru dezvoltarea și înflorirea economiei și culturii județului nostru".Infățișînd rezultatele obținute în realizarea sarcinilor de plan pe primele opt luni ale acestui an, vorbitorul a subliniat că rămîne- rile în urmă provocate de calamitățile naturale din luna mai au fost recuperate integral în toate unitățile industriale. In încheiere, vorbitorul a spus : Construirea în acest județ în viitorul cincinal a 11 noi obiective industriale, însemnate lucrări în agricultură, alte o- biective social-culturale, în valoare de aproape 3 miliarde lei, umplu inimile tuturor oamenilor muncii de bucurie și generează noi energii creatoare pentru înfăptuirea cu abnegație a tuturor sarcinilor.Luînd cuvîntul în continuare, ing. Vasile Trifănescu, directorul combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din localitate, a arătat că în această nouă întîlnire cu locuitorii meleagurilor bistrițene se văd grija și atenția pe care partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal le acordă dezvoltării județului, ridicării acestor plaiuri din toate punctele de vedere.El a arătat că, în ansamblul dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării, meleagurile bistrițene vor cunoaște în viitorul cincinal profunde prefaceri, că din fondurile statului se vor acorda investiții importante, care vor face posibile creșterea producției valorice cu peste 250 la sută, sporirea numărului de salariați cu 45 000, dintre care 16 000 vor lucra în întreprinderile industriale de prelucrare a lemnului, valorificare a fructelor, a laptelui, a materialelor de construcție, a inului, textile nețesute și altele.Luînd cuvîntul, maistrul constructor Valentin Boncidai a spus: „Cu deosebită mîndrie șibucurie raportăm conducerii de partid și de stat, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sarcinile prevăzute în planul de stat pe anul 1970 în domeniul construcțiilor se înfăptuiesc zi de zi prin eforturile comune ale tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din județul nostru.Numai în acest an au fost date în folosință în orașul Bistrița 340 de apartamente, 36 săli de clasă, 3,5 km rețele de alimentare cu apă, 2,1 km rețele de canalizare. Sînt în curs de terminare 320 de apartamente, un cămin cu 216 locuri pentru școlile din oraș, un internat cu 296 locuri pentru școala specială și alte obiective social-culturale. Numai în orașul Sîngeorz 

Băi s-au asigurat condițiile necesare pentru construirea a două complexe sanatoriale cu o capacitate de 1 500 locuri, ceea ce va face să crească aproape de trei ori capacitatea actuală a acestei stațiuni".In zilele însorite ale acestei veri — a spus în cuvîntul ei eleva 
Felicia Adriana Urs, de la liceul nr. 2 din localitate — noi, școlarii, am împletit bucuriile vacanței cu munca pe șantier, aducîndu-ne în felul acesta contribuția la înlăturarea urmărilor calamităților din mai și la ridicarea unor edificii social-culturale. Tinerii din orașul nostru .au participat la refacerea unor drumuri și șosele, finisarea celor două școli care s-au dat în folosință în acest nou an școlar, precum și a noilor blocuri de locuințe. Sîntem mîndri să vă raportăm că efortul și elanul nostru s-au cumulat cu cele ale oa- rpenilor muncii de pe vastul șantier de construcție al patriei noastre. Organizația de partid și U.T.C. au reușit să sădească în inimile noastre sentimentele înălțătoare ale patriotismului socialist, mîndria pentru tot ce se realizează astăzi în țara noastră, dragostea fierbinte față de popor, față de Partidul Comunist Român, încrederea în viitorul luminos și hotărîrea de a duce înainte măreața operă de construire a socialismului și comunismului.Pentru membrii cooperativei a- gricole de producție Bistrița — a spus Gheorghe Jiga, președintele cooperativei — prezența dumneavoastră pe aceste meleaguri constituie un prilej de nemărginită bucurie și satisfacție, un nou imbold în munca pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al X-lea al partidului nostru.După ce a prezentat munca depusă pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, realizările obținute de țăranii cooperatori sub conducerea organizațiilor de partid, vorbitorul a înfățișat perspectivele de dez

La Fabrica de brînzeturi fermentate din orașul Bistrița

voltare care se deschid în fața cooperativei. Pînă în anul 1975, pu- nînd accent pe ramurile pomicolă și zootehnie, ramuri cu cea mai mare pondere în cooperativă, vom spori suprafața de livezi cu încă 200 ha, iar în sectorul zootehnic vom face ca producțiile să sporească în așa fel încît numai la lapte, de exemplu, producția să crească
(UVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși.Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor din orașul Bistrița și din județul Bistrița-Năsăud, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a guvernului țării și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice, urale).Am ascultat cu plăcere cuvîntă- rile rostite aici de primul secretar al județului și de ceilalți tovarăși care au vorbit despre rezultatele muncii depuse de locuitorii acestor meleaguri, în frunte cu comuniștii. Mă bucur mult că și dumneavoastră, la fel ca întregul nostru popor, realizați cu succes sarcinile actualului plan cincinal, aducîndu-vă astfel contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste. (Vii aplauze).Anul acesta, în multe județe ale patriei • am avut o situație grea. Nici județul Bistrița-Năsăud nu a fost ferit de urmările calamităților naturale care s-au abătut asupra țării în primăvara acestui an. Constatăm însă cu satisfacție că, datorită eforturilor depuse de toți oamenii muncii, sub conducerea comuniștilor, am reușit să învingem aceste greutăți. Astăzi, întreprinderile noastre își realizează cu succes sarcinile de plan. Mă bucură faptul că și oamenii muncii din întreprinderile bistrițene au învins greutățile și își îndeplinesc cu succes planul pe acest an. Doresc să vă adresez cele mai calde felicitări pentru toate rezultatele bune pe care le aveți în activitatea dumneavoastră. (Aplauze puternice, u- 
rale).Sîntem, încheiere acum, un și-au realizat sarcinile ce le-au revenit pe întreg planul cincinal și dau producție-marfă peste plan în valoare de miliarde de lei. Avem toate condițiile ca planul cincinal să fie realizat mai devreme, ca pînă la sfîrșitul anului să putem asigura condițiile necesare trecerii la următorul plan cincinal. rCunoașteți ce s-a înfăptuit în acest cincinal — și nu doresc acum să mă opresc asupra acestor realizări. Țin însă, să menționez că am reușit să îndeplinim planul cincinal cu un ritm superior față de cel stabilit de Congresul al IX-lea al partidului. Acest succes se datorește muncii pline de hărnicie și pricepere depuse de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, de toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, uniți sub conducerea Partidului Comunist Român, au transpus cu cinste în viață sarcinile înscrise în planul de dezvoltare a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, urale).în toți acești ani, partidul s-a preocupat ca, pe măsura dezvoltării economiei naționale, să șe îmbunătățească și condițiile de viață ale oamenilor muncii. Numai anul acesta, ca urmare a generalizării măsurilor de sporire a tuturor 

tovarăși, în perioada de a cincinalului. De pe număr mare de județe

de la 2 000 litri la 3 000 litri de fiecare vacă furajată. în numele tuturor membrilor cooperatori, ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să muncim cu toate forțele de care dispunem pentru a întîm- pina cea de-a 50-a aniversare a creării partidului nostru cu rezultate care să mențină cooperativa noastră în rîndnl celor fruntașe,

a tot ceea ce facem și vom România
puternice,

socialistă. (A- 
prelungite ;vom începe îndeplinireacîteva luni pentru

a-

cere măsuri organizației consiliului oamenilor să fim con-

salariilor, oamenii muncii vor primi, pe această bază, în plus circa 12 miliarde lei. Aceasta arată că întreaga politică a partidului nostru este îndreptată în permanență spre bunăstarea și fericirea poporului, că acesta este țelul suprem facg în 
plauze 
urale).Peste activitatea sarcinilor noului plan cincinal. în cadrul acestui plan, județul dumneavoastră și orașul Bistrița vor primi investiții mari, de aproape 3 miliarde de lei — față de 800 de milioane, cît ați avut în actualul cincinal. Se vor construi 11 întreprinderi noi, se va dezvolta agricultura — ceea ce va face ca și județul Bistrița-Năsăud să cunoască un progres rapid, multilateral, creindu-se astfel noi condiții pentru ridicarea bunăstării locuitorilor acestui județ. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu — Ceaușescu !").Desigur, tovarăși, realizarea cestor investiții, construcția celor 11 obiective industriale și punerea lor la timp în funcțiune vor cere eforturi mari; ele vor deosebite din partea județene de partid, a popular și a tuturor muncii — dar trebuie știenți că numai prin eforturi u- nite se vor putea realiza cu succes aceste mari sarcini. Noi sîntem convinși că oamenii muncii din Bistrița — la fel ca toți oamenii muncii din patria noastră — vor munci cu abnegație și vor realiza cu succes aceste obiective privind dezvoltarea industriei și griculturii, aducîndu-și în acesta contribuția activă la tuirea în bune condiții a rului plan cincinal — plan va apropia mult patria noastră de nivelul țărilor dezvoltate ale luimii. 
(Aplauze puternice).Preocupîndu-ne de dezvoltarea patriei noastre, de ridicarea bunăstării poporului, noi avem permanent în vedere că trebuie să desfășurăm o politică externă activă, de întărire a colaborării și solidarității cu toate statele socialiste, de extindere a legăturilor noastre cu toate popoarele lumii, cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Sîntem convinși că numai pe această cale, uniți cu țările socialiste, cu forțele antiim- perialiste de pretutindeni, vom a- sigura realizarea în bune condiții a construcției socialiste în patria noastră și vom contribui, totodată, la asigurarea păcii și prieteniei între popoare. (Aplauze puternice, 
urale).Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor, pentru primirea călduroasă pe care ne-o faceți, pentru cuvintele prin care ați dat expresie profundei solidarități ce însuflețește pe toți oamenii muncii din patria noastră. Noi vedem în toate aceste manifestări o expresie a unității trainice a întregului popor, a încrederii în 

a- felul înfăp- viito- care

să ne aducem și noi contribuția la înflorirea continuă a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.în aplauze prelungi, în aclamații furtunoase ale miilor de parti- cipanți la adunarea populară de la Bistrița, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

partidul nostru comunist, care conduce cu fermitate patria noastră pe calea socialismului și comunis
mului. (Aplauze puternice; se 
scandează „P.C.R. — P.C.R.
„Ceaușescu — Ceaușescu !“).încrederea pe care întregul nostru popor o are în Partidul Comunist Român se datorește faptului că în întreaga sa activitate partidul nostru a făcut și face totul pentru a servi interesele poporului, ale națiunii noastre socialiste. Puteți fi convinși, tovarăși, că nu există nimic mai presus pentru comuniști, pentru partidul nostru decît servirea intereselor poporului, a cauzei socialismului. (Aplau
ze puternice, prelungite, se scan
dează „P.C.R. — P.C.R.:“).Dați-mi voie, în încheiere, să vă urez dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului și județului dv. noi și noi succese în munca pe care o desfășurați, multă sănătate 
și fericire. ’ (Aplauze puternice, 
prelungite ; se ovaționează puter
nic pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

★Cuvîntarea a fost ascultată cu viu interes și subliniată în repetate rînduri de îndelungi și puternice aplauze.După încheierea, într-o atmosferă de mare însuflețire, a adunării populare a oamenilor muncii din orașul Bistrița, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat vizitează o expoziție de planșe, grafice și imagini care înfățișează proiectele de dezvoltare a județului și sistematizare a orașelor și satelor din această pârte a țării. Din expunerea pe care o face ing. Nicolae Beuran, director al I.P.S.C.-Cluj, se evidențiază cu claritate faptul că în anii viitori, ca urmare a investițiilor făcute, se va crea și în acest județ o bază puternică pentru industrializarea, dezvoltarea și modernizarea orașelor Bistrița, Sîngeorz Băi, Năsăud, Beclean, pentru sistematizarea localităților rurale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă că orașul, ca și județul în întregul său, are perspective frumoase de dezvoltare, apreciază preocuparea proiectanților pentru a păstra în viitoarea sistematizare construcțiile durabile care satisfac cerințele locuitorilor, pentru a realiza o valorificare judicioasă a zonelor turistice. Privind macheta ansamblului nou Decebal-Bistrița, secretarul general al partidului recomandă să se ia toate măsurile ca investițiile să fie realizate în timp util, să se depună o muncă susținută ca orașul Bistrița, celelalte localități ale județului să cunoască o dezvoltare pe măsura sprijinului important pe care partidul și statul îl acordă dezvoltării armonioase a tuturor localităților.Este seara tîrziu. Străzile orașului sînt pline de oamenii veniți să salute încă o dată pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în fruntea partidului și statului, aduce o contribuție esențială la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la crearea unor vaste posibilități ca fiecare cetățean al țării să-și poată afirma întreaga capacitate și personalitate, să contribuie din plin la asigurarea bunăstării și prosperității poporului.Ca și în județul Mureș, vizita de lucru în județul Bistrița-Năsăud a ilustrat preocuparea secretarului general al partidului de a se consulta la fața lpcului cu oamenii muncii, cu cadrele de partid și de stat asupra sarcinilor ce urmează 
a fi îndeplinite, asupra măsurilor celor mai corespunzătoare pentru realizarea lor.Pretutindeni, la unitățile vizitate, ia consiliul popular județean, s-au purtat discuții fructuoase, s-au făcut numeroase propuneri pentru soluționarea problemelor pe care le ridică realizarea noilor obiective economice, social-culturale din județele vizitate.Primirea călduroasă, entuziastă, pe care oamenii muncii — români, maghiari, germani — au făcut-o tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie ca o nouă și importantă mărturie a adeziunii totale a maselor față de politica partidului, a hotărîrii lor de a face totul pentru realizarea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, chezășie a înaintării impetuoase a României pe drumul progresului multilateral, pe drumul glorios al socialismului.

Nicolae Popescu-BOGDANEȘTI 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU
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PENTRU LICEUL SERAL

• Cum o sprijină întreprinderile ?

ancheta pedagogică

Victor VIȘINESCU

de res- 
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parcurs 
în pre-

• Cum o onorează elevii?

0 antologie închinată

H. CRISTEA

Gh. DAN

Discurs inedit al luipentru

Nicolae Bălcescu

și

romanești
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și nu

tex- 
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Im- 

de 
fost 
in-

Programul 
pe care 

organiza to- 
de cultură

Sint cunoscute și, de
sigur. legitime, aspirațiile 
poeților de a realiza o 
poezie modernă. însă tot

poeți din întreaga 
simpozioane și în- 
ale cititorilor cu 
oaspeți ai festiva- 
recitaluri muzicale

— Pledați pentru specificul 
școlilor naționale moderne de 
compoziție ?

le în jalnica parodie „Mi
nunile sfintului Sisoe" ? 
Oare trebuie. în acest 
domeniu, să așteptăm In
tr-adevăr o... minune 1

atît de adevărat este 
faptul că tendințele 
înnoire a artei poetice 
manifestă. nu

de cizelare a fiecărui 
număr din program. Un 
merit important revi
ne regizorului artistic Ion 
Deloreanu, întregului co-

Și 
de 
se 

rareori,

lui Enescu...

discredita
ră cat de 
de timpul 
de banii

Concursul șl festivalul

Internațional

GEORGE ENESCU"

Am cunoscut la uzinele „Vulcan" 
din București un tînăr inginer. Ion 
Oprea, care, muncitor fiind ani de-a 
rîndul, a străbătut drumul spre di
ploma de licență, absolvind, mai în- 
tîi, o școală profesională, apoi liceul 
seral. „în întreprinderea noastră — 
îmi mărturisea el, în calitate 
ponsabil cu problemele de 
mînt — încă 32 de tineri au 
un drum identic cu al meu : 
zent, 40 sînt studenți la politehnică, 
alți 320 — majoritatea absolvenți 
de școală profesională -— frecven
tează licee serale, iar 220 se pregă
tesc să devină proiectanți, tehni
cieni pentru construcții de mașini".

Ceea ce aflam la uzina amintită, 
se completează cu alte cifre, nume 
de oameni și de școli, la proporții fe
lurite, în alte mari întreprinderi in
dustriale : la „23 August", „Electro
nica", „Grivița Roșie". „Republica", 
„Autobuzul" — toate din București, 
la uzinele „1 Mai“-Ploiești, Rafinăria 
Brazi, uzinele „Steagul Roșu“-Bra- 
șov, pretutindeni unde condueerile 
de unități economice manifestă grijă 
pentru formarea cadrelor proprii, 
fie muncitori calificați, • • • • -
maiștri sau ingineri. în 
petuu proces de ridicare 
rii profesionale, impus 
ceririle tehnico-științifice 
rane, de ritmul impetuos ........ .
tării economiei noastre naționale, li
ceul seral, în ipostazele sale actuale 
— de cultură generală, industrial, e- 
conomic — s-a extins considerabil, 
în prezent, bunăoară, aproape 100 000 
de oameni ai muncii, de diferite pro
fesii și vîrste, paralel cu activitatea 
în producție își completează studiile 
medii la licee de cultură generală. 
Alte 11 000 de persoane au urmat, in 
anul școlar, trecut, cursurile serale 
ale școlilor profesionale, de maiștri, 
ale școlilor de specializare postlicea- 
lă, liceelor industriale, economice — 
unități școlare care vor funcționa în 
1970—1971 cu încă 10 000 de locuri în 
plus.

Mai multi șefi ai serviciilor de per
sonal și învățămînt cu care am stat 
de vorbă pentru realizarea acestei 
anchete, au subliniat că, dacă pen
tru majoritatea celor înscriși la se
ral, diploma reprezintă trudă, dorința 
de perfecționare, aspirație spre stu
diu superior, există în același timp 
anumiți tineri care nu și-au definit 
idealul de viață, nu știu încă să 
prețuiască munca, și pentru care di
ploma de bacalaureat, de exemplu, 
este echivalentă cu obținerea unui 
post mai „comod". Sînt și cazuri 
cind. îndată ce au absolvit cursurile 
liceale, chiar cu calificative la limită, 
unii salariați își abandonează locu
rile de muncă, colectivele în care 
s-au format și care i-au ajutat în 
anii de studiu, socotind că muncile 
prestate pînă atunci au devenit ad- 
hoe „necorespunzătoare" pentru 
noua lor titulatură de... bacalaureați. 
Astfel, după ce și-a însușit meseria 
de trefilator C.M. (uzina „Rep^- 
blica"), absolvent de școală profe
sională și de 'liceu seral, s-a făcjlt.,; 
merceolog; urmînd o cale asemănă
toare, D.G. (uzina „Autobuzul"), a 
acordat atîta „valoare" diplomei ob
ținute îneît a plecat din întreprindere 
ca... ospătar într-un restaurant. Două 
exemple din mai multe, care, oricît 
de singulare s-ar înfățișa în cadrul 
statistic general, nu trebuie să 
indiferente nici întreprinderile, 
școlile care conferă diplome. Mai a- 
les, diplome ale liceelor de cultură 
generală. De ce acestea, în primul 
rînd ?

— Ar trebui văzut — consideră 
prof. Sofia Pușoașu, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar al mu
nicipiului București — dacă profilul

liceelor de specialitate convine tuturor 
absolvenților de școli profesionale. 
Am impresia că față de cele 225 de 
meserii existente in structura învă- 
țămîntului profesional, liceele de 
specialitate oferă puțin sau, în cazul 
unor profesiuni, chiar foarte puțin in 
direcția perfecționării în meseria 
practicată de cel ce se îpscrie la 
secția serală respectivă. Un alt 
aspect vizează o anume menta
litate, transmisă de părinți, recep
tată puternic de tineri, potrivit 
căreia „liceul teoretic" ar fi cumva >

tehnicieni, 
acest per- 
a califică- 

de cu- 
eontempo- 
al dezvol-

cu cîteva trepte deasupra unui liceu 
industrial sau economic, de pildă. Se 
cuvine apoi analizat cum se pregă
tesc elevii de la liceul seral, cu ce 
rezultate termină anii de studii ? 
Un procent de 70 la sută promovați 
poate să fie socotit, uneori, satisfăcă
tor ; dar dacă acel procent înseamnă 
medii de „5“ și „6". situația devine 
neliniștitoare. (La liceele de cultură 
generală din București erau înscriși 
la seral, în toamna trecută, 16 989 e- 
levi, iar în iunie 1970 se anunțaseră 
pentru examene 14 500. Au promovat 
9 500, au rămas repetenți 600, iar 
4 400 corijenți, n.n.) „Pierderile" de 
la seral se răsfrîng. în primul rînd, 
asupra întreprinderilor, care mizează 
pe pregătirea unui număr de cadre 
medii, irealizabil la absolvire în to
talitatea sa.

în aceeași ordine de idei. Gheorghe 
Coman, șeful serviciului personal și 
învățămînt de la uzinele „l Mai“- 
Ploiești spunea : „Cel puțin în ceea 
ce-i privește pe elevii de Ia seral, 
cred că există o cale de a-i lega mai 
mult de profesiunea aleasă : calea 
liceului industrial (economic). Spre 
a-i determina pe . absolvenții școlii 
profesionale să urmeze un liceu in
dustrial. trebuie ca noi, întreprinde
rile, să-i orientăm sistematic, să le 
cunoaștem aptitudinile reale, să-i 
stimulăm la locul de muncă încre- 
dințîndu-le sarcini de răspundere, a- 
jutîndu-i să progreseze în meseria 
practicată. Situația actuală mi se pare 
nefirească : cam 10 seraliști se duc 
la licee teoretice și abia unul singur 
în specialitate. Tendința aceasta — 
indiferent ce motive o generează — 
poate fi stăvilită, mai ales că raportul 
dintre învățămîntul la zi și învăță- 
mintul serai la liceele de specialitate 
tinde să devină 1 : 1. Să nu uităm, 
totodată, că școala de 10 ani va da 
elevilor din ultimele clase -elemente 
de preprofesionalizare care, la absol
vire, trebuie să le deschidă drumul 
limpede al activității în viață. Crea
rea unui echilibru în această privință 
între liceele de cultură generală și de 
specialitate reclamă, din partea aces
tora din urmă, o îmbogățire a pro
priilor specialități". ■

Suplimentările de specialități noi, 
propuse pentru noul an de Ministe
rul învățămintului vor Îmbogăți desi
gur gama profesiunilor pentru a se 
crea o ooncordanță mai bună cu 
cerințele actuale și de perspectivă ale 
economiei naționale. Pentru că nu 
trebuie trecut cu vederea un fapt ca 
acesta : 287 000 de tineri sînt șco
larizați în rețeaua de învățămînt 
profesional la zi, seral și prin uce
nicie. Ei vor lucra în produc
ție și, în mod firesc, multi vor dori 
să-și continue studiile. Citi oare își 
vor putea completa propria speciali
zare ? „Cel puțin, pentru stadiul ac
tual — ne spunea profesorul emerit

Constantin C. Popa, inspector școlar 
din București — posibilitățile sînt ex
trem de reduse. In București funcțio
nează un singur liceu industrial de 
construcții și montaj care pregătește 
anual cam 100 de absolvenți, în timp 
ce grupul școlar profesional de același 
profil furnizează în fiecare an 1 000- 
I 500 de absolvenți. Le putem atunci 
reproșa tuturor de ce se îngrămădesc 
la licee de cultură generală

Pe un alt plan al discuției, direc
toarea adjunctă a liceului „23 Au
gust" din Capitală, prof. P. Vasiliu, 
se referea la un aspett deloc negli
jabil ; „întreprinderile nu prea urmă
resc evoluția la învățătură a proprii
lor lor salariați. Cred că organiza
țiile de partid șl cele ale U.T.C., 
salariații din serviciile de învăță- 
mînt etc. ar trebui să colaboreze mai 
eficient cu liceele serale, să se inte
reseze mai îndeaproape de felul cunj 
cei trimiși la învățătură pot garanta, 
in viitor, completarea necesarului de 
cadre cu specialiști serioși,
pregătiți, stabili pe locurile 
muncă. Aș vrea, totodată,
aduc în discuție o problemă rămasă 
nerezolvată de vreo 10 ani : în tot 
Bucureștiul, doar vreo 4 licee serale 
(al nostru cel mai vechi), funcționează 
cu 2 serii în funcție de turele de 
lucru ale elevilor. Desigur, nu toate 
școlile au spații suficiente’ pentru a 
organiza 2 serii, dar mă gîndesc că 
unele întreprinderi, cele cu mii de 
muncitori, în primul rînd, ar putea 
eventual crea condiții de școlarizare, 
fie în incinta tor, fie la grupurile 
profesionale din subordine. La rîn
dul lor, forurile de învățămînt ar 
trebui să acționeze în această direc
ție mult mai eficient decît pînă 
acum".

Crearea condițiilor propice de func
ționare tuturor liceelor serale, un 
sprijin mai ferm din partea forurilor 
de învățămînt, a conducerilor între
prinderilor. orientarea cu mai multă 
grijă a salariaților care optează pen
tru liceul seral, spre cel apropiat de 
profilul de specializare — sint mă
suri care vor contribui la perfecțio
narea învățămintului seral.

Piogramul I.
9,00 Deschiderea emisiunii. Ma

tineu duminical pentru copii și 
școlari. Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej. „Fantoma fe
niciană". 10,00 „Viața satului". 
Din cuprins • Calendarul lucră
rilor agricole • Ziua lumină a in
ginerului șef • Investiții în zoo
tehnie • Muzică populară. 11,15 
In reluare, la cererea telespecta
torilor : Selecțiunl din concertul
susținut de Salvatore Adalho la 
București. 12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
Din cuprins : o însemnări săptă- 
mînale de Jânos Szâsz • Anul 
Bărtok. Dansuri românești de Bâr- 
tok în interpretarea Iul Ștefan 
Ruha. Acompaniază Judit Kiss 
• Păpuși... în costume populare. 
Reportaj filmat. 14,45 Cuplajul 
interbucureștean la fotbal : • 
Steaua — Rapid • Progresul — 
Dinamo. Transmisiune directă de 
>a Stadionul „23 August". 18,00 
Studioul „N". Din cuprins : • Co
respondență din Viena • Prima 
dragoste a lui Gopo : desenul a- 
nimat. Prezintă criticul D. I. Su- 
chianu • O invenție românească : 
Viodele. Prezintă Catinca Ralea.
19.30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Pe strtine de vioară — muzică 
populară. 20,25 Film artistic : 
„Croazieră de iarnă" — o produc
ție a studiourilor britanice, ecra
nizare după o nuvelă de Somer
set Maugham. 21,00 Concertul or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu", In program : 
Suita I în Do major de George 
Enescu. Concert nr. 1 în Sol ma
jor pentru flaut șl orchestră 
(KV 313) de W. A. Mozart. Solist 
Jean Pierre Rampal. Dirijoi- Geor
ge Byrd. 22,15 Telejurnalul de 
noapte. Sport. 22,40 Recital Dorin 
Anastasiu.

Programul II

20,00 Film artistic „Roata vieții 
— o producție' a studiourilor din 
R.F.G. 21,50 Arte frumoase. Ac
tualitate plastică. 22,05 Buletin de 
știri. 22,10 Film serial „Incorupti
bilii" (reluare). 23,00 închiderea e- 
mlsiunil programului II.

• Teatrul „Țăndărică* 
str. Academiei) : Punguța cu 
bani — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : 
ze'-tov ! — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. 
nașe) (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (grădina Boe
ma) : Sonatul Lunii — 20.

Muzica, expresia vieții spirituale
a unui popor, a unei epoci

LA ANCHETA NOASTRĂ PARTICIPĂ

GEORGE MANOLIU (ROMÂNIA); RICCARDO ODNOPOSOFF (BELGIA) j IWABUCHI RYUTA 
RO (JAPONIA); IRENA DUBISKA (POLONIA); DAGMAR FREIWALD-LANGE (R.D. GER 

MANĂ)

Se punea cindva întrebarea : ce 
s-ar întîmpla dacă în studiul compo
ziției. în studiul interpretării s-ar sări 
de la Bach direct la tehnica muzicală 
a zilelor noastre ? Intr-un fel, ce s-ar 
intimpla dacă întreaga cultură muzi
cală a timpului nostru ar face ab
stracție de „școala vieneză", de pildă, 
cu marii săi titani, de romanticii atit 
de inspirați, de toate frămintările 
care s-au oglindit in istoria muzicii 
pînă la etapa muzicii moderne ? Ar 
fi un salt mortal — s-a răspuns. 
S-ar crea un vid imens, care ar lăsa 
fără răspuns probleme fundamentale 
de sociologie, de estetică muzicală, de 
critică și creație... Cu siguranță, 
ideea continuității în muzică este ar
gumentată de opere din cele mai di
ferite genuri aparținînd unor timpuri 
diferite. Fiecare perioadă de muzică 
a sintetizat tot ceea ce a fost mai 
valoros la înaintași și a început să 
construiască oglindind ideile vremii 
pe care o reprezenta.

„Muzica este limbajul sufletului — 
spune cunoscutul violonist belgian 
Riccardo Odnoposoff, membru în 
juriu. De la un .popor la altul, în ra
port -cu dezvoltarea sa spirituală, 
modul de exprimare este diferit. în

acest cadru, în matca spirituală a 
creației coexistă tradiția și dorința de 
inovare. Există un suflu specific, dar 
și un mod de exprimare care îi con
feră circuitul internațional. Altfel 
și-ar pierde din valoare". „Folclorul 
exprimă toată gama sentimentelor u- 
mane majore — declara violonistul 
belgian — este sufletul maselor, și in 
creația fiecărei școli — folclorul e cel 
care-i fundamentează specificitatea".

Opinia sa nu-i singulară. Și alți 
oaspeți ai Festivalului, personalități 
de seamă ale vieții muzicale; mondiale 
o împărtășesc, 
zică venită de 
are un limbaj 
fără un plus 
creatorului se 
gindim la ____
prof. George Manoliu, 
juriului de vioară. Fără însușirea re
pertoriului clasic — romantic, avansa
rea spțe repertoriul modern este im
posibilă. Dacă cineva trece peste con
certele pentru vioară și orchestră de 
Beethoven și Brahms riscă să-și să
răcească mijloacele de expresie.

Așa se întimplă și în creație. Ex
travaganțele au viață scurtă, descriu 
o lume săracă spiritualicește. „Tra
diția școlilor muzicale naționale — 
afirma la rîndul său lrena Dubiska, 
profesoară la Conservatorul din Var
șovia — dacă este respectată, așa 
cum esfe vizibil in România, dă 
cele maj bune roade. Termenul de 
„școală" este poate mult prea gene
ral. El cuprinde, după părerea mea, 
in accepțiunea modernă, personalități 
distincte, individualități care sînt 
principalul său motor". „Consider, — 
declara de asemenea prof. Dagmar 
Freiwald-Lange de la Școala superi
oară de muzică din Berlin, că ter
menul de „școală" este mult prea 
larg. Creațiile trebuie să exprime ele 
insele cărei țărj aparțin ; ele tre
buie să fie ecouț frămîntărilor sufle
tului poporului respectiv.

„După părerea mea — spune Iwa
buchi Ryutaro, profesor la Univer
sitatea de artă din Kyoto, muzica 
unui popor nu intră in univer
salitate dacă nu aduce 
său.’ Muzi Enescu
românească. Muzica lui 
are ritmurile ungare... în 
timp, trebuie cucerită tehnica limba
jului universal, pentru ca exprima
rea să poată căpăta o audiență uni
versală. Există o „școală" română 
modernă de compoziție și o consider 
ca unul din exemplele deosebite ale 
muzicii contemporane universale".

Pledoaria interlocutorilor argumen
tează împotriva extravaganțelor, a 
jocurilor tehnice, a căutărilor nein
spirate, rupte de orice idee. Mai mult, 
încărcătura spirituală pe linia expre
sivității folclorului popular ferește 
creația de prematură veștejire. Indi
ferent dacă se numește „școală de 
compoziție" sau nu, creația muzicală 

unei țări își împlinește va-

loarea atunci cind reprezintă sufle
tul poporului său.

— Cum apreciați actuala ediție 
a Concursului și Festivalului 
„George Enescu" ?

dezavuînd acea mu- 
nu se știe unde, care 
atît de comun, incit 
de personalitate al 
demonetizează. Să ne 

interpretare — propunea 
președintele

„Sînt pentru a 3-a oară in Româ
nia — spune Daginar Frciwald- 
Lange. Nu este o noutate pentru 
mine organizarea excelentă. Am as
cultat concerte bune, recitaluri de 
virtuozitate, spectacole de operă din 
cele mai alese. Multe satisfacții mi-a 
dat și competiția de la canto care 
a fost un adevărat obiect de studiu".

„Este un lucru cit se poate de lău
dabil faptul că se includ în fiecare 
concert lucrări românești, subliniază 
lrena Dubiska. După 14 zile la Bucu
rești; voi reuși să-mi formez o ima
gine cît mai fidelă despre ceea ce se 
face aici in România, pe tărîm muzi
cal". „Sînt convins că încheiem in 
aceste zile — se pronunță George 
Manoliu — cea mai severă ediție a 
concursului „George Enescu". A fost 
un concurs de „interpretare", nu de 
exerciții. A fost o confruntare de 
„școli" din care, fără laudă, am ieșit cu 
convingerea că ocupăm un Joc bun". 
„Calitatea Concursului și Festivalului 
„George Enescu" — declară Iwabuchi 
Ryutaro — este indiscutabilă. Două 
săptămîni de muzică în România în
seamnă documentare, experiență, cu
noștințe muzicale de mare utilitate 
pentru oricare muzician".

„Am avut ocazia să văd spectacole 
diferite, concerte, balete — spune 
Riccardo Odnoposoff. Totul s-a des-, 
fășurat sub numele acestui filozof și 
muzician care s-a numit George E- 
nescu. Festivalul românesc se înscrie 
cu cinste in cartea marilor manifes
tări muzicale ale vremii noastre".

Flautul lui

Bartok 
același'

Jean-Pierre
Rampal

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

tn aceste zile în care s« 
desfășoară cel de-al V-lea 
Festival și Concurs inter
național care poartă nu
mele lui George Enescu, 
sub egida Comitetului ju
dețean pentru cultură și 
artă al județului Botoșani 
a fost publicată o fru
moasă și sugestivă anto
logie intitulată „Gînduri 
închinate lui Enescu". 
Constituind un cald oma
giu adus memoriei celui 
ce s-a născut cu aproape 
nouăzeci de ani în urmă 
pe aceste meleaguri, la 
Livenl, antologia adaugă 
studiilor de specialitate 
consacrate scrierilor sale 
muzicale o serie de măr
turii expresive asupra co
ordonatelor pe care s-a 
afirmat proeminenta per
sonalitate a omului și a 
artistului. Paginile nu o- 
dată emoționante reunite 
In cuprinsul acestui vo
lum, aparținînd unor scri
itori contemporani cu au
torul lui „Oedip" — de la 
G. Coșbuc și I. L. Cara- 
giale la Nicolae Iorga, Mi
hail Sadoveanu, Tudor

Arghezi, Camil Petrescu, 
G. Călinescu ; unor proe
minente personalități ca 
dr. Petru Groza ; unor 
compozitori, interpret și 
muzicologi români — Ionel 
Perlea, D. Cucii n, Con
stantin Brăiloiu, George 
Georgescu, Mihail Jora și 
mulți alții ; unor oameni 
de cultură și știință pre
cum Gheorghe Țițeica ; 
unor reprezentanți de sea
mă ai vieții muzicale in
ternaționale — Alfred 
Cortot, Yehudi Menuhinj 
Aram Haciaturian, David 
Oistrah, Pablo Casals etc. 
— au fost selectate de în
grijitorii antologiei (Vic
tor Crăciun și Petre Co- 
drea) din numeroasele 
cărți, albume, studii, evo
cări sau însemnări în ca
re este vorba despre E- 
nescu, jalonind astfel in 
timp momentele esențiale 
ale unei existențe care — 
așa cum arăta Liviu Re- 
breanu — „reprezintă în 
fața lumii sufletul româ
nesc în tot ce are mai cu
rat șl mai înălțător".

și deschiderea unei expo
ziții de artă plastică, inau
gurarea unor case me
moriale și dezvelirea unor 
plăci comemorative, vizi
tarea Ipoteștilor unde s-a 
născut Luceafărul poeziei 
românești, a bojdeucei lui 
Creangă, a Muzeului Va- 
6ile Alecsandri din Mir-

cești. Un program menit 
să sublinieze, o dată în 
plus, înalta cinstire acor
dată în zilele noastre, în 
cele mai diverse colțuri 
ale țării, literaturii și ar
tei, celor mai frumoase 
tradiții ale culturii româ
nești.

tat joi seara. Ce „com
pensație" ne oferă însă 
televiziunea pentru... în
tristarea pe care ne-o 
produce consecvent în 
materie de umor și care 
a atins culmi inacceptabi-

,..și un festival dedicat 
Luceafărului poeziei

Unui alt creator de ge
niu al poporului nostru, 
lui Mihail Eminescu, ii 
este consacrată o mani
festare care tinde să de
vină tradițională. între 
4—9 octombrie se va des
fășura la Iași a doua edi
ție a Festivalului de poe
zie ,.Mihail Eminescu", 
festival care depășește 
prin semnificațiile sale e- 
coul unui eveniment cul-

tural local, 
manifestărilor 
le-au anunțat 
ril (Comitetul 
și artă al județului Iași)
cuprinde recitaluri- de 
poezie eminesciană, seri 
de poezie Ia care vor par
ticipa 
țară, 
tîlniri 
poeții 
lului.

„Mmunile"? Nu, 
ci suferințele 

sfintului Sisoe!
Există o artă a paro

diei. Topîrceanu a ilus
trat-o cu strălucire. De 
aceea, anunțul televiziunii 
privind o emisiune de 
parodii consacrată lui To
pîrceanu m-a făcut să 
stau acasă duminică sea
ra. pentru a vedea „Mi
nunile sfintului Sisoe". Și 
aș vrea să spun, de la 
bun început, că am regre
tat timpul pierdut în fața 
micului ecran. De fapt, nu 
e vorba numai despre o 
pierdere de vreme. în loc 
să fie un moment de di
vertisment copios. stră
bătut de verva și de in
teligenta lui Topîrceanu. 
filmul din emisiunea 
„Parodii... parodii" — și. 
mai cu seamă, a doua lui 
jumătate — n-a reprezen
tat altceva decît o însăi
lare de imagini plate și 
plictisitoare, fără noimă 
și de o naivitate enervan
tă, îngroșînd pînă la pier
derea măsurii sugestiile 
textului inițial. N-a rămas 
aproape nimic din finețea 
ironiei, din subtilitatea a- 
luziilor. din valorile ca
podoperei în proză, ne
terminată. care a făcut o- 
biectul acestei emisiuni și 
căreia realizatorii și-au 
propus a-i afla — tot 
prin mijloacele parodiei 
— ur. final. Un final foar
te puțin inspirat. O emi
siune ieftină, o jignire a- 
dusă nu numai scriitoru
lui parodiat, dar și nouă.

telespectatorilor. Ca să nu 
mai vorbim și de alte as
pecte, nu mai puțin jig
nitoare și iritante 
unii...

Filmul a avut o 
buție promițătoare 
cred că vina nereușitei a- 
pasă asupra interpreților 
săi. Concepția și realiza
rea diletantă a peliculei 
ar fi pus în dificultate pe 
orice actor. Ceea ce mă 
intrigă e faptul că stu
dioul de televiziune își 
coboară într-atit ștacheta 
exigentei incit promovea
ză astfel de producții in
fantile, care nu pot să 
ducă decît la 
rea emisiunii, 
peliculă, păcat 
actorilor 
cheltuiți...

In paranteză, as vrea 
să adaug că tot duminică 
am văzut și un film rea
lizat cu ani în urmă — 
„Adam avea patru fii" — 
care.. în pofida prestigiu
lui și farmecului actriței 
Ingrid Bergman, mi s-a 
părut cu totul desuet : o 
poveste dulceagă, cu o 
frumoasă guvernantă, pli
nă de virtuți,-care in cele 
din urmă se mărită cu 
stăpînul casei, un bărbat 
cuceritor, văduv și. 
dent, foarte bogat ! 
presia proastă lăsată 
această melodramă a 
atenuată de alt film, 
teresant și bine făcut : 
„De unul singur", prezen-

Artiștii români au cucerit 
„Toporașul de aur“

între 6 și 13 septembrie, 
ansamblul folcloric de a- 
matori „Țara Oașului" din 
județul Satu Mare a par
ticipat la Festivalul fol
cloric internațional al ți
nuturilor de munte de la 
Zacopane. Aflat, la cea de 
a treia ediție, festivalul, 
cotat ca o manifestare ar
tistică de prestigiu pe plan 
european, s-a bucurat 
anul acesta de participa
rea unor ansambluri de 
înalță ținută din Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, R. D. 
Germană, Cehoslovacia, 
Austria, Norvegia, Polo
nia și țara noastră, care 
s-au întrecut pentru cu
cerirea celor două trofee 
ale competiției : „Tono- 
rașul de aur", pentru fol
clor autentic, și „Topora- 
șul de aur" pentru folclor 
stilizat.

Cucerirea de către an
samblul sătmărean a „To- 
porașului de aur" la ca
tegoria folclor stilizat (la 
categoria folclor autentic 
trofeul fiind cîștigat de 
formația poloneză) este 
un succes cu atît mai me
ritoriu cu cit. el a fost ob
ținut în condițiile unei în
treceri foarte echilibrate, 
de un înalt nivel artistic. 
Ni se pare vrednic de 
menționat faptul că • an
samblul sătmărean se afla 
la prima sa participare 
intr-o competiție artistică 
internațională, virsta sa 
numărîndu-se cu lunile.

Fără îndoială, acest suc
ces de prestigiu este re 
zultatul unei munci sus
ținute și serioase de pre
gătire a spectacolului.

lectiv de dansatori pregă
tiți cu pricepere de in
structorii Gheorghe Oros 
și Iaeob Dance, tarafului 
condus de Alexandru Vi- 
man și 
precum 
liști de 
Angela 
Sabău 
ai cântecului românesc.

Articolele elogioase din 
presă, interviurile solici
tate, numeroasele înregis
trări ale radioului și tele
viziunii poloneze ^u con
stituit adevărate manifes
tări admirative la adresa 
ansamblului sătmărean.

Gheorghe SALĂJEAN

Kanalos Aladar, 
și cunoscut ilor so- 
muzică populară 
Buciu și Nicolae 

— demni mesageri

Muzeul memorial „Ni
colae Bălcescu" din Băl- 
cești pi; Topolog a editat 
de curînd, prin grija di
rectorului său, Horia Nes- 
toresou-Bălcești, un nu
măr al seriei „Ex stu
dia ed acta musei „Nico
lae Bălcescu". Publicația 
pune la îndemina istori
cilor și publicului larg 
textul integral — pînă în 
urmă cu cîțiva ani necu
noscut — al discursului 
intitulat „Privire asupra 
stării de față, asupra tre
cutului și viitorului patriei 
noastre", pe care l-a rostit 
Bălcescu la 1 ianuarie 
1847, la o adpnare a stu
denților români din Paris.

însoțită de un amănun
țit și competent studiu, 
semnat de Cornelia Bo-

dea, descoperitoarea 
tului, lucrarea ni șe 
vă ca un document 
sebit de sugestiv al 
mintalei epoci dinaintea
revoluției pașoptiste, ca o 
analiză realistă și de pro
funzime — realizată în 
alese pagini literare — a 
situației de at-unci din ță
rile române.

Publicarea acestei lu
crări, in care găsim con
densată concepția înain
tată,. revoluționară a lui 
Bălcescu, ce se apropie în 
multe domenii de mate
rialismul istoric, consti
tuie un binemeritat oma
giu adus aceluia care și-a 
închinat întreaga viață 
propășirii poporului și pa
triei sale.

Silviu ACHIM

prin ruperea cvasito- 
tală a limbajului metafo
ric de esența comunicării, 
de orice logică. Astfel, 
tinărul poet Nicolae 
Neagu aduce in „Poeme 

’rococo" (Editura Litera) 
unele sonuri inedite, dar 
cel mai adesea apetența 
pentru noutate se trans
formă într-o îngînare de 

, neînțeles ca în poezia : 
„Pune-mi barbă / mai în
cărunțit I insul dintre 
creștet și cuțit / nici o ur
mărire dinadins / nu cu
tează / in albul meu / 
distins II — Dacă tot a 
fost să dibui sub / gratia / 

* cu vipere la cub / esti
mează ! / cit să torturez / 
gipsul lui cu puncții / «și 
crestez 1 / / — Unde-ajun- 

. gem ? / — Blândul s-a 
proscris / sacul lacrimal / 
neinterzis / cade-n gale- 
ria-n care fugi / însoțit 
de scrâșnete / și glugi".

Sau in altă parte citim : 
„plâns prin șipci / și neîn
trerupt I stai ! / teribilul 
cu_ vârfuri / contondente 
—’ / ar incita / dinii ti
morați / și tulburi / dacă 
nu / și dacă totuși / pa- 
lidule de-ncilciri / incitai 
de far și foetuși ?".

Dacă e vorba să „esti
mez" astfel de poezii, 
mă întreb și eu, ase
menea poetului, unde az 
jungem ? Această pre
tinsă detașare poetizan- 
tă față de 'obiect, in- 
cifrarea lui intelectua
lă mă aruncă pe mine, 
cititor, într-o neagră ne
dumerire, mă împiedică 
să trec dincolo de jo
cul insolit al cuvintelor. 
Rigoarea poetică, departe 
de a fi un „vechi obicei 
pus la naftalină, cu jumă
tăți de pleoape, după usi", 
cum se exprimă poetul, 
tine de însăși capacitatea 
artistului de a-și ordona 
discursul poetic în struc
turi logice, detectabile la 
lectură Or. acolo Unde 
lipsește poezia, și îngîna- 
rea zeilor se transformă în 
bolboroseală abracada
brantă.

Prof. Constantin LUNGU

\
\
\
\
\
\
\
I

V'
*

*

ți

I

4

In mîinile lui Jean-Pierre Rampal 
flautul — cel mai desăvirșit 
maș al bucolicului instrument al i 
torilor elini — e de aur. L-am as 
tat depănînd H.'indel, Bach. C 
s-a terminat „Syrinx“-ul lui 
bussy a început „Dansul căprk 
iei" de Honegger. Apoi s-a cinta' 
și Enescu și Poulenc ; apoi frîntur 
din „Orfeul" lui Gluck... Două ‘ 
ore de melopee. Două ore de
melodie. Omul puternic, înalt,
cu flautul de aur, și-a închi
nat forța gingășiei. Simțeam cum
sute de oameni iși țin respirația. Nu 
puteai stînjeni tonurile grave care se 
pierdeau ca la un corn cu surdină, 
undeva în adine. Treceau pe lingă 
fiecare vibrațiile prelungite ale su
netelor stinse. Timbrul flautului 
lui Rampal urca spre treptele di
ficile ale supraacutului, ciștigînd 
în căldură și strălucire, se întor
cea spre intonațiile grave pur- 
tind mantia de mister a povestirii 
cu multă lumină și bucurie. Trilu
rile perfectau tablourile senine, în
cărcate de gînduri bune. Cintecul 
pătrundea în gindurile fiecăruia din
tre cei ce ascultau. Descrețea frunți
le, descria șăgalnic întîmplări, medita, 
se tînguia, te făcea să-l urmezi in 
suferințele lui, ca apoi să-ți arate 
pași vioi de joc. înlănțuia eteric ar
monicele ; catifela tremolo-urile.

Timbrul deștepta lumea tablou
rilor lui Cesanne. Te puteai gîndi 
la „Răsăritul de soare" al lui 
Monet, la acele oulori deschise, a- 
coperite de citeva pete, la coloritul 
care destrăma forma... Sau la „Nu
ferii" săi — vîrtejuri de impresii, 
ostoite in tușe lungi. Alăturai muzi
cii „Acoperișurile roșii" ale lui Pis
sarro, unde grafia arborilor era um
brită de grinzile roșii... arabescuri d« 
impresii, culori...

Virtuozitate, artă, vrajă ?
Era : Jean-Pierre Rampal.

r-

Smaranda O.ȚEANU

Agenda
Festivalului
• La orele 18, orchestra ita

liană de cameră „Gasparo da Sa
lo" din Brescia, condusă de A- 
gostino Orizio, prezintă un pro
gram cu lucrări de Corelli, Vi
valdi, Locatelli.

• Pe scena Operei Române, 
la orele 20, capodopera enescia- 
nă Oedip, la care își aduc con
tribuția soliștii David Ohane- 
sian, Elena Cernei, Zenaida Pal
ly, Maria Șindrilaru. Ioan Hvo- 
rov, Viorel Ban., regizorul Jean 
Rinzescu, dirijorul Cornel Trăi- 
lescu și scenografii Ofelia Dră- 
gănescu și Roland Lamb.

• La orele 21. în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu" susține 
cel de al doilea concert sub ba
gheta dirijorului american Geor
ge Byrd. Solist va fi flautistul 
Jean-Pierre Rampal, care va in
terpreta Concertul in Sol major 
de Mozart.
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cu privire la aniversarea a 150 de ani 
de la nașterea lui Friedrich Engels

(Urmare din pag. I)cialiste, întărirea solidarității internaționaliste cu partidele frățești, refacerea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a unității mișcărilor democratice, de eliberare națională, progresiste, a tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, a colonialismului și neocolonialismului, pentru libertate și progres social.Angajată cu toate forțele sale creatoare într-o amplă operă de construcție socială, Republica Socialistă România este profund interesată în cauza păcii și securității internaționale, promovează relații de colaborare și cooperare cu toate țările lumii, fără deosebire de sistem social-politic, militează activ pentru afirmarea în relațiile dintre state a principiilor de egalitate, suveranitate și independență națională, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător, fără amestec din afară, propriile destine, aduce o contribuție constructivă la rezolvarea problemelor internaționale contemporane.Sărbătorirea a 150 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels are loc sub semnul intensificării muncii ideologice și politice pentru abordarea creatoare, în spiritul marxism-leninismului, a problemelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ale evoluției societății în epoca contemporană. In întîmpinarea acestei aniversări, organizațiile de partid, de masă și obștești, instituțiile științifice, de artă și cultură vor desfășura o largă activitate de propagandă, consacrată însușirii ideologiei marxist-leniniste, a politicii interne și externe a partidului nostru, dezvoltării conștiinței socialiste a maselor populare. Academia de Științe Sociale șl Politice a Republicii Socialiste România, Institute de studii istorice și social-politice și Academia de învățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu1*

Vor organiza o sesiune științifică cu participare internațională, consacrată problemelor actuale ale gîn- dirii marxist-leniniste. Vor fi organizate simpozioane, conferințe despre opera și activitatea lui Engels, despre transformările revoluționare înfăptuite în România sub conducerea partidului comunist, despre luptele sociale și de eliberare națională purtate de Oamenii muncii din alte țări, despre confruntările de idei ce au loc în epoca actuală, sub impulsul creșterii influenței marxism-leninismului. Se vor tipări noi studii și lucrări privind activitatea și opera lui Engels, iar presa, radioul și televiziunea vor consacra articole și programe adecvate acestei aniversări.Comitetul municipal București al Partidului Comunist Român va organiza a adunare jubiliară consacrată aniversării unui secol șl jumătate de la nașterea lui Engels. Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România va organiza în București o expoziție documentară despre opera lui Engels și răspîndirea sa în România. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă va lansa un concurs pentru ridicarea, în municipiul București, a unui bust al lui Karl Marx și a unui bust al lui Friedrich Engels. Se va edita un timbru jubiliar consacrat aniversării lui Engels.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că oamenii muncii vor desfășura larg activitatea constructivă, își vor mobiliza energiile creatoare pentru a obține noi și strălucite izbînzi în dezvoltarea economică și socială a patriei, că organele și organizațiile de partid vor milita neabătut pentru perfecționarea întregii lor activități, pentru întărirea rîndurilor partidului, a unității și coeziunii sale, a rolului său conducător în societate, aducînd astfel un profund omagiu memoriei lui Friedrich Engels, operei sale nemuritoare.
Cronica zilei

Ambasadorul Uniunii Sovietice In 
București, A. V. Basov, a oferit sîm- 
bătă un cocteil cu prilejul prezenței 
Teatrului Academic de Operă și Ba
let „S. M. Kirov" din Leningrad la 
Festivalul internațional -„George E- 
nescu“.

★
Sîmbătă a părăsit Capitale Euge

nia Krassowska, președinta Comisiei 
naționale poloneze pentru UNESCO, 
care, Ia invitația Comisiei naționale 
române pentru țJNESCO, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
a fost salutată de membri ai con
ducerii Comisiei naționale române 
pentru UNESCO.

A fost de față, ambasadorul R.P. 
Polone la București, Jaromir Oche- 
duszko.

In timpul vizitei, Eugenia Kras
sowska a avut întrevederi cu membri 
ai conducerii Ministerului învăță- 
mîntului, Consiliului Național al Fe
meilor, Comisiei naționale române 
pentru UNESCO și a vizitat litoralul 
Mării Negre.

O delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
condusă de Gheorghe Petrescu, prim- 
vicepreședinte al uniunii, a plecat 
simbătă dimineața la Londra, unde, 
la invitația Centrului Marea Brita
nic — Europa răsăriteană și a Uniunii 
naționale a fermierilor, va face o vi
zită în Anglia.

(Agerpres)

încheierea convorbirilor 
dintre președinții Interviul acordat

Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică

La Consiliul de Miniștri s-au înche
iat sîmbătă convorbirile între tova
rășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă d» colaborare eco
nomică, și Dușan Gligorievici, mem
bru al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, președintele părții 
iugoslave în comisia mixtă de cola
borare economică.

Președinții celor două părți în Co
misia mixtă româno-iugoslavă au 
examinat modul de îndeplinire a pre
vederilor protocolare încheiate ante
rior, precum și noi posibilități de 
lărgire in continuare a colaborării și 
cooperării economice și, tehnice între

cele două țări. In același timp au fost 
stabilite măsuri pentru concretizarea 
unor noi acțiuni.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

Cu prilejul prezenței in țara noas
tră a tovarășului Dușan Gligorievici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Iso Njegovan, a oferit 
simbătă un cocteil.

Au luat parte Emil Drăgănescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri? membri ai Comisiei mixte ro
mâno-iugoslave de colaborare econo
mică și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului
Dușan Gligorievici

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
plecînd spre Belgrad, tovarășul Du
șan Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, președintele părții Iugoslave 
in Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică.

La plecare, în Gara de Nord, oas
petele a fost salutat de tovarășul

Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă de 
colaborare economică, și de alte per
soane oficiale.

AU fost prezenți Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PREȘEDINTELE C.S.P.
S-A ÎNTORS DIN R. P. MONGOLĂ
Sîmbătă seară s-a înapoiat în Ca

pitală. tovarășul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care a semnat la Ulan 
Bator protocolul privind colaborarea 
economică și schimburile de mărfuri 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Mongolă pe 
anii 1971-rl975.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

erau de față tovarășii Gheorghe 
Cioară, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Virgil 
Actarian, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, și 
membri ai conducerii C.S.P.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Damdinnerenghiin Battaa, ambasado
rul R. P. Mongole la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

100 de ani de la darea 
in exploatare a liniei ferate 

Petroșani — Simeria
S-au împlinit o sută de ani de la 

darea în 'xploatare a liniei ferate 
Petroșai — Simeria și a stației 
C.F.R. troșani. Sărbătorirea cente- 
narulu iceputului activității fero
viare meleagurile Văii Jiului, care 
a av« loc simbătă, a început cu 
dezvel ea unei plăci comemorative. 
La Casa de cultură a avut loc o adu
nare festivă. Semnificația acestui e- 
veniment a fost subliniată într-o ex
punere făcută de ing. Nicolae Stan, 
directorul regionalei de căi ferate 
Deva, care a arătat că, prin darea 
în exploatare, la 28 august 1870, a li
niei de cale ferată Petroșani — Si
meria s-au creat legături directe între 
centrele industriale ale țării și bazi
nul. carbonifer, din Valea Jiului. O 
dată creată, această arteră de circu
lație a favorizat deschiderea de noi 
mine de cărbune și transportarea de 
cantități tot mai mari de combustibil 
spre diferite centre ale industriei ro
mânești.

Vorbitorul a prezentat apoi reali
zările obținute în modernizarea trans
portului feroviar.

Cel prezenți au adoptat apoi o te
legramă adresată Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, în care se spune 
printre altele : Salariații regionalei

C.F.R. Deva adresează Comitetului 
Central al partidului, dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe secre
tar general, cele mai calde mulțumiri 
pentru atenția ce o acordați unități
lor și lucrătorilor din transporturi și 
vă asigură de întregul. atașament 
față de politica internă și externă a 
{lartidului și guvernului, de hotărîrea 
or fermă de a munci cu elan sporit 

pentru transpunerea ei în viață.
în încheierea festivității a avut loc 

un spectacol.
★

In cadrul regionalei C.F.R. Cluj 
simbătă a avut loc o 'sesiune festivă 
de comunicări prilejuită de sărbăto
rirea împlinirii a 100 de ani de la 
darea în exploatare a stației C.F.R. 
Cluj și a liniei ferate Cluj — Ora
dea. Referatele prezentate au relevat 
evoluția mijloacelor de transport pe 
calea ferată, căile de sporire a ca
pacităților de circulație și transport, 
contribuția adusă de colectivul regio
nalei la dezvoltarea economiei noas
tre naționale, preocupările pentru 
tehnica nouă în vederea înfăptuirii 
sarcinilor ce revin din directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R.-in dez
voltarea și modernizarea rețelei fe
roviare.

(Agerpres)

Săptămina
între 20 și 26 septembrie se va 

desfășura Săptămina Crucii roșii. în 
această perioadă, comisiile județene 
și de circumscripție, precum și în
tregul activ voluntar al Crucii roșii 
vor organiza o serie de acțiuni1 de 
educație sanitară a populației. - Sînt 
prevăzute acțiuni pentru igienizarea 
și înfrumusețarea satelor și orașelor, 
precum și de recrutare de noi dona
tori de singe. Vor avea loc, de ase-

Crucii roșii
«

menea, conferințe educativ-sanita- 
re, concursuri „Sanitarii pricepuți", 
„Mama știe — copilul cîștigă" și seri 
de întrebări și răspunsuri.

Intrată în tradiție, Săptămina Cru
cii roșii constituie un bun prilej de 
intensificare a activităților cu carac
ter permanent care decurg din sar
cinile Societății de cruce roșie.

(Agerpres)
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Meciurile atletice 
de pe stadionul Republicii

- Nou record românesc la săritură cu prăjina
. Ierî, pe Stadionul Republicii din 
Capitală s-au încheiat meciurile de 
atletism dintre echipele Angliei, Ita
liei, Elveției, României (masculin) și 
Angliei, Ungariei, României (femi
nin). Un rezultat de valoare a ob
ținut la săritura eu prăjina repre
zentantul țării noastre Piștalu, care 
cu 5,10 m a stabilit un nou record 
republican.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate în meciul masculin (ul
tima zi) : 100 m plat : 1. Bru
nner (Elveția) 10”6/10 ; 2. Zamfi-
rescu (România) 10”6/10 ; 3.
Farkas (Ungaria) 10”6/10 ; greutate : 
1. Varju (Ungaria) 19,46 m ; 2. Ho
lub (Ungaria) 18,11 m ; 3. Habacher
(Elveția) 17.87 m ; ciocan : 1. Encsi 
(Ungaria) 67,94 m ; 2. Zsivotzski 
(Ungaria) 66,90 m ; 3. Vacchiatto 
(Italia) 62.78 m ; 400 m garduri : 1. 
Wirz (Elveția) 50’’9/10 ; 2. Ballati 
(Italia) 50”9/10 ; 3. Hofer . (Elveția) 
51”3/10 ; 400 m : 1. Fugedy (Ungaria) 
47”l/10 ; 2. Trachelio (Italia) 47”2/10; 
3. Puiu (România) 47”3/10 ; lungime : 
1. Kalocsay (Ungaria) 7,74 m ; 2.
Zaharia (România) 7,73 m ; 3. Săru- 
can (România) 7.71 m ; 800 m : 1.

Arese (Italia) l’48”7/10 ; 2. Fekete 
(Ungaria) 1’49”; prăjină: 1. Dio- 
nisi (Italia) 5,30 m ; 2. Piștalu
(România) 5,10 m (nou record al 
României) : 3. Astafei (România)
4,90 m : 5 000 m : 1. Artizone (Italia) 
14’07”8/10 ; 2. Cindolo (Italia) 14’07” 
8/10 ; 3. Mustață (România) 14’10” 
2/10 ; decatlon : 1. Bakai (Ungaria) 
7 516 p ; 2. Nicolau (România) 6 946 
p ; 3. Mureșan (România) 6 625 p ; fe
minin . disc : 1. Manoliu (România) 
58,42 m ; 2. Cataramă (România)
58,26 m ; 3. Kleiber (Ungaria) 55.46 
m ; înălțime : 1. Cornelia Popescu 
(România) 1,8Q m ; 100 m plat : 1. 
Neil (Anglia) ll”6/10 ; 2. Bufanu 
(România) U”6/10 ; 3. Szabo (Unga
ria) 11”8/IO.

Clasamentele finale : masculin ; 
România — Elveția 124—88 ; Ita
lia — România 117—95 ; Ungaria — 
România 119—104 ; Italia — Elveția 
130—82 ; Ungaria — Elveția 133—79 ; 
Ungaria — Italia 113—99 puncte.

Feminin : Anglia — România 70— 
65 ; Ungaria — România 68—67 ; An
glia — Ungaria 69—66 puncte.

(Agerpres)

de președintele
Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, 

ziarului „Die Presse" din Viena
(Urmare din pag. I)

La Sibiu se deschide astăzi e- 
diția a treia a festivalului cul
tural-artistic „Cibinium" (20- 
27 septembrie), manifestare de 
prestigiu ale cărei rezonante de
pășesc limitele județului-gazdă. 
Am solicitat președintei Co
mitetului județean pentru cul
tură și artă Sibiu, prof, emerit 
Maria Fanache,să ne răspundă 
la cîteva întrebări privind o- 
biectivele și programul actualei 
ediții a festivalului.

— Ce aduce nou „Cibinium 
’70", în raport cu edițiile sale 
anterioare 7

— Festivalul nostru se inte
grează intr-o străveche tradi
ție de cultură, dar scopul său 
este nu numai de a demonstra 
continuitatea acestei tradiții, ci 
mai ales de a evidenția — pe 
fundalul acestei continuități — 
potențialul cultural și artistic 
al județului Sibiu, de a stimula 
talentele, spiritul creator, rea
lizările slujitorilor români și 
germani ai culturii socialiste de 
pe meleagurile sibiene. In in
tenția noastră, fiecare ediție a 
festivalului trebuie să aducă 
ceva nou. Ediția din 1970 a fes
tivalului este consacrată muzicii 
De asemenea anul acesta vom 
trece la realizarea proiectului i- 
nițial de a conferi festivalului 
(deocamdată numai unora din
tre manifestările sale), un ca
racter competitiv ; de pildă, am 
organizat un concurs de flu
ierași, dată fiind tradiția echi
pelor de fluierași din satele de 
munte ale județului nostru ; se 
vor întrece artiști populari din 
șapte județe ale țării. Aș mai a- 
minti, intre altele, organizarea 
unei expoziții de instrumente 
muzicale populare.

— Deci. „Cibinium ’70“ va fi 
un festival muzical...

— Nu exclusiv muzical. Un 
specific al festivalului nostru 
îl constituie preocuparea de a 
evita unilateralitatea. Sperăm ca 
această preocupare să fie sesi
zabilă in programul mani
festărilor. tn ce privește ma

nifestările muzicale, ele nu vor 
avea un caracter exclusiv fol
cloric, deși in multe sate sibie
ne s-au păstrat, nealterate, co
mori ale folclorului muzical al 
populației române și germane 
din această zonă (s-ar putea ca 
folclorul să reprezinte coordo
nata principală a unei ediții 
viitoare). Vom avea, deci, con
cursul de fluierași, la care vor 
participa și echipe din alte cinci 
județe, dar vom avea și concer
te simfonice, vocal-simfonice,

re specifică, de natură să con
tribuie la această diversitate. 
Apoi, nici teatrul dramatic nu 
va lipsi de la actuala ediție : 
actorii secției române vor pre
zenta in premieră „Răzbunarea 
suflerutui", de V. I. Popa (re
gia : H. Schuschnig) și „Ploș
nița" de Maiakovski (regia : 
Andrei Zaharia). In legătură
cu dorința noastră de a im
prima festivalului un caracter
dinamic, capabil să contribuie
la dezvoltarea artei și culturii

AZI SE DESCHIDE LA SIBIU

Festivalul cultural artistic
„CIBINIUM //

corale, de muzică de cameră, un 
concert de orgă (Ia Sibiu a exis
tat o școală de organiști încă in 
secolul XV). Vom primi 
și vizita unei orchestre de 
cameră din Italia (Gasparo da 
Salo), filarmonica va avea ca 
solist o prestigioasă violonistă : 
Ivry Gitlis, însă programul este 
axat mai ales pe forțe locale.

— V-ați referit la preocupa
rea pentru diversitate. Cum va 
fi ilustrată această preocupare 
în programul festivalului și 
care e elementul menit să dea 
unitate manifestărilor ediției 
din acest an ?

— Montajul de baladte și cin- 
tece germane, pe care l-am a- 
mintit, reprezintă o manifesta

sibiene, ne-am propus să sti
mulăm reînvierea tradiției ce
ramicii populare, ilustrată, de 
pildă, de generații întregi de 
olari din salba de sate de pe 
valea Hirtibaciului. Un simpo
zion, diferite comunicări știin
țifice pe această temă, o vizită 
la muzeul tehnicii populare și 
satul olarilor din Dumbrava Si
biului, ca și organizarea tir- 
gului-concurs al olarilor, in co
laborare cu UCECOM (cu parti
ciparea unor olari din 11 jude
țe), răspund acestui obiectiv. 
Cred că se vor bucura de un 
ecou favorabil expozițiile cu 
vinzare organizate in aer liber 
de artiștii plastici sibieni. pre
cum și expoziția de artă plasti

că a filialei Sibiu a U.A.P., care 
se va deschide la Casa de cul
tură a sindicatelor din Mediaș. 
N-am epuizat, desigur, mani
festările importante din cadrul 
actualei ediții a festivalului nos
tru — de la concertul organis- 
tului Francisc Xavier Dressier 
pină la inaugurarea muzeului is- 
torico-etnografic din Boița, de 
la vizitarea muzeelor etno
grafice sătești din Mărgini- 
mea Sibiului pină la sim
pozionul consacrat mișcării mu
zicale sibiene ar mai putea fi ci
tate și alte momente de relief, 
care vor răspunde, sperăm, intr-o 
măsură cit mai mare așteptă
rilor participanților la festiva
lul „Cibinium ’70“. Puntea de 
legătură intre componentele 
programului o reprezintă, cum 
spuneam, deschiderea spre pre
zent și dorința noastră de a 
conferi festivalului — prin ma
nifestările sale și dezbaterile ce 
le va găzdui — un caracter an- 
gajant in ce privește dezvolta
rea viitoare a artei și culturii 
sibiene, a artei și culturii noi, 
socialiste, care se afirmă pe te
renul fertil al unor bogate și 
străvechi tradiții.

In încheierea convorbirii, du
pă ce a relevat colaborarea 
fructuoasă cu muzeul Bruken- 
thal, contribuția unor specialiști 
de prestigiu, președinta comi
tetului județean pentru cultu
ră și artă a subliniat faptul 
că festivalul „Cibinium" se în
scrie printre manifestările cul- 
tural-artisttce organizate pe
riodic, in ultimii ani, in diferite 
județe ale țării și care, in an
samblul lor, sînt o expresie a 
înfloririi vieții spirituale in pa
tria noastră, a condițiilor create 
astăzi afirmării talentelor, dez
voltării — in cea mai deplină 
unitate — a culturii poporului 
român și a naționalităților con
locuitoare. Aceasta este, de alt
fel, și semnificația majoră a fes
tivalului care începe astăzi in 
pitoreasca cetate a Sibiului.

D. COSTIN

în cîteva rînduri
Echipa feminină de volei a Români

ei a învins ieri cu 3—1 (15—4, 12—15, 
15—0, 15—9) echipa Italiei și s-a cali
ficat în turneul final al campionatu
lui mondial. Voleibalistele românce 
vor juca într-o grupă alături de selec
ționatele Poloniei, S.U.A. și R.P.D. 
Coreene. Meciurile încep la 22 sep
tembrie în orașul Burgas.

Turneul final masculin începe as
tăzi. în primul joc, echipa României 
întîînește echipa Franței. Jocurile se 
desfășoară la Haskovo. ,

In cadrul campionatului european 
feminin de baschet de Ia Rotterdam, 
echipa Olandei a dispus cu scorul 
de 69—59 (29—29) de selecționata 
României. Austria a învins cu 60—59 
(30—31) echipa Belgiei, iar Italia a 
întrecut cu 60—59 (22—29) echipa 
Ungariei.

MUNCHEN 19 (Agerpres). — Olim
piada masculină de șah de la Siegen 
(R.F. a Germaniei) a programat con
tinuarea partidelor întrerupte din 
ultimele două runde. Echipa Româ
niei a terminat la egalitate ; 2—2 
cu echipa Spaniei. In clasament 
conduce echipa Ungariei cu 10.5 
puncte urmată de selecționatele 
U.R.S.S. — 10 puncte și Iugoslaviei
— 9,5 puncte. Echipa României are 
7 puncte.

S-a stabilit ca turneul preolimpio 
masculin de handbal să aibă loc în 
februarie 1972 la Madrid. La acest 
turneu vor participa 25 de echipe, 8 
echipe — și anume, România, cam
pioană mondială. R.F. a Germaniei, 
Iugoslavia, Danemarca, R.D. Germa
nă, Suedia, Cehoslovacia și Ungaria
— vor participa direct Ia turneul fi
nal olimpic de la Miincheti. Viitoa
rea ediție a campionatului mondial 
masculin din anul 1974 va fi organi
zată de federația din R.D. Germană. 
Campionatul mondial feminin se va 
disputa in același an, în Olanda.

în cadrul emisiunii „Sport șl 
muzică", stațiile noastre de ra
dio vor transmite astăzi aspec
te de la toate întilnirile de fot
bal din categoria A. Transmisia 
va incepc în jurul orei 15,45 pe 
programul I.

buind la mai buna cunoaștere a po
poarelor noastre. Lărgirea schimbului 
de vizite între oamenii de știință și 
cultură, a schimburilor turistice, pe 
care le preconizăm și unii și alții, 
sînt de natură să contribuie, de ase
menea, la apropierea popoarelor ro
mân și austriac. în general, modul în 
care se dezvoltă relațiile româno- 
austriece poate constitui, după păre
rea noastră, un exemplu de colabo
rare rodnică între popoare și state cu 
orînduiri sociale diferite.

ÎNTREBARE : Programul con
ducerii de stat a României, de 
a cultiva — in condițiile strictei 
respectări a independenței na-, 
ționale — legături intensive cu 
aliații, ca și cu toate celelalte 
state, trezește interes in opinia 
publică europeană și internațio
nală. Care sînt, Excelență, sco
purile politicii românești, in 
ceea ce privește propria dum
neavoastră țară, precum și rela
țiile cu vecinii aliați ? Această 
politică nu reprezintă in ace
lași timp o investiție pentru vi
itorul european, in care ar pu
tea fi înlăturate treptat barie
rele existente intre Răsărit și 
Apus, in interesul progresului 
comun economic și social ?

RĂSPUNS : După cum am mai 
spus, România acordă o atenție deo
sebită dezvoltării relațiilor de cola
borare cu țările socialiste și, in ace
lași timp, cu toate celelalte state, 
fără deosebire de orinduire socială. 
La baza acestor relații, țara noastră 
așază principiile, deplinei egalități 
In drepturi, respectului suveranității 
și independenței naționale, neames
tecului în treburile interne și colabo
rării reciproc avantajoase — princi
pii care trezesc tot mai mult intere
sul și adeziunea opiniei publice mon
diale și se afirmă tot mai puternic 
ca singurele în stare să permită dez
voltarea cooperării și colaborării in
ternaționale, destinderea, consolida
rea păcii.

Această politică a României cores
punde atît intereselor poporului nos
tru, care își concentrează eforturile 
spre făurirea unei orînduiri sociale 
noi, spre ridicarea gradului de pro
gres și civilizație al vieții sale — as
pirație care nu se poate înfăptui de- 
cît în condiții de pace și colaborare 
internațională — cit și intereselor ge
nerale ale păcii. Prin politica sa. Ro
mânia își aduce contribuția la reali
zarea înțelegerii între popoarele eu
ropene, la lichidarea împărțirii sta
telor în blocuri militare opuse, la 
așezarea relațiilor interstatale pe ba
ze noi, sănătoase, in interesul pro
gresului economic și social al tuturor 
popoarelor, al securității internațio
nale.

ÎNTREBARE : Dezvoltarea in
dustrială miraculoasă a Româ
niei a cerut din partea popu
lației sacrificii mari. In legătu
ră cu planurile economice pen
tru deceniul 70, întrevedeți, Ex
celență, posibilitatea ca aceste 
strădanii ale poporului să fie 
răsplătite în sectorul consumului 
printr-o ofertă mai lairgă și mai 
variată ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în anii 
construcției socialiste, România a ob
ținut succese de seamă in dezvolta
rea economică. în ultimii 10 ani, in
dustria românească s-a dezvoltat in
tr-un ritm anual de peste 12,1a sută, 
ceea ce așază România in rîndul ță
rilor cu economia cea mal dinamică. 
Desigur, realizarea acestui înalt ritm 
de dezvoltare a economiei românești 
a cerut eforturi și sacrificii mari din 
partea întregului nostru popor ; dar 
aceste eforturi sînt indispensabile 
pentru a asigura lichidarea, într-un 
timp relativ scurt, a stării de îna
poiere pe care am moștenit-o de la 
vechea orinduire și a decalajului car * 
desparte încă țara noastră de state
le cu economie avansată.

în același timp, dezvoltarea î’> 
ritm înalt a economiei românești a 
dus la creșterea continuă a nivelului 
de viață al poporului. Doresc să men
ționez că în ultimii 5 ani veniturile 
reale ale tuturor salariaților din Ro
mânia au crescut în medie pe sa
lariat cu circa 24 la s.ută, iar 
ale țărănimii cu circa 20 la sută. 
Ridicarea bunăstării poporului ro
mân este evidențiată și de creș
terea progresivă a consumului de 
produse alimentare și industriale. 
Față de anul 1960, de pildă, consumul 
pe locuitor este mai mare în acest an 
cu 15 la sută la carne, cu 38 la sută 
la ulei, 46 la sută la unt, 32 la sută 
la țesături, cu 83 ia sută Ia încălță

minte, iar în următorul cincinal con
sumul va crește, față de 1970, cu pes
te 20 la sută la carne, 18 la sută la 
ulei, 37 la sută la unt, 23 Ia sută la 
țesături, 18 la sută la încălțăminte. 
O dată cu continuarea dezvoltării în 
ritm înalt a economiei românești, a- 
cordăm o atenție deosebită îmbunătă
țirii permanente a condițiilor de via
ță, materiale și spirituale, ale po
porului — acesta fiind, de altfel, țe
lul suprem al întregii noastre acti
vități.

în cadrul preocupării pentru ridi
carea bunăstării maselor populare, 
pentru înfăptuirea năzuințelor și as
pirațiilor lor, conducerea statului 
nostru acționează pentru dezvoltarea 
și perfecționarea democrației socia
le, pentru crearea cadrului propice 
participării active și nemijlocite a 
tuturor cetățenilor la conducerea tre
burilor publice, obștești, asigurind 
premisele necesare afirmării neîn
grădite in viața societății — în con
dițiile deplinei egalități în drepturi
— a capacității creatoare și persona
lității fiecărui cetățean.

Această preocupare, ca și grija pen
tru crearea condițiilor în vederea sa
tisfacerii în măsură sporită a cerin
țelor de consum sînt laturi insepara
bile ale politicii Partidului Comunist 
Român și a statului nostru, în cen
trul căreia se află omul — fondul de 
aur al societății — bunăstarea și fe
ricirea lui. Asigurarea unei vieți li
bere și îmbelșugate întregului popor
— iată însuși sensul luptei noastre, 
sensul sociaiisrjiului, esența concep
ției noastre despre lume și viață !

ÎNTREBARE : In calitate de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român și de șef de 
stat, cunoașteți tinăra generație 
șl problemele ei, mai ales pe ace
lea ale tinerilor intelectuali. 
Credeți că aceste forțe tinere 
ar putea realiza fapte de pionie
rat pentru consolidarea moște
nirii naționale și a colaborării 
cu lumea înconjurătoare — și in 
strîns contact cu tovarășii de 
generație austrieci ?

RĂSPUNS : Am acordat și acord o 
atenție deosebită tinerei generații, 
care constituie un factor activ, deose
bit de Unportant in viața, socială. în 
țara noastră, tinerei generații da 
muncitori, țărani, intelectuali ii sint 
deschise toate căile pentru participa
rea activă și nemijlocită la viața so
cietății, pentru valorificarea plenară 
a tuturor aptitudinilor și energiilor 
sale in efortul pentru progres și pros
peritate al poporului. Nu există sec
tor de activitate unde tineretul să nu 
se afirme cu întreaga sa forță, cu en
tuziasmul care-i este caracteristic și 
să nu contribuie în mod direct la în
făptuirea marilor transformări so
ciale care au loc în România. Prin 
aceasta, tineretul își aduce contribu
ția la dezvoltarea națiunii noastre 
socialiste, la întărirea statului socia
list și, totodată, la opera de colabo
rare cu toate popoarele lumii.

Desigur, tineretul poate contribui, 
și in țara noastră contribuie in mod 
eficient, la consolidarea și dezvolta
rea moștenirii naționale — am în ve
dere tradițiile și moștenirea progre
sistă. înaintată a poporului — prin 
noi realizări in toate sferele creației 
materiale și spirituale, prin aportul 
•la înfăptuirea năzuințelor spre o via
tă liberă, demnă și fericită a națiunii 
careia ii aparține.

Consider câ contactele strinse din
tre tineretul diferitelor state — și în 
acest sens și dintre tineretul român 
și tineretul austriac — au o impor
tanță deosebită pentru viitorul de 
pace și colaborare al popoarelor atît 
din Europa, cit și din întreaga lume. 
După convingerea mea, tineretul est« 
astăzi deosebit de interesat să se rea
lizeze năzuințele spre securitatea eu
ropeană, spre lichidarea blocurilor 
militare, abolirea politicii de forță și 
de dominație imperialistă, spre in
staurarea in lume a unor relații baza
te pe colaborare și respect reciproc, 
pe deplină egalitate in drepturi.

Manifestările la care asistăm in di
ferite părți ale lumii, unde tineretul 
se ridică împotriva războiului, a po
liticii de dominație și de forță, evi
dențiază in mod pregnant dorința și 
hotărîrea tinerei generații de a se a- 
firma tot mai activ în promovarea 
politicii de colaborare și destindere, 
în realizarea unui climat internațio
nal care să îi poată asigura un viitor 
lipsit de spectrul războaielor, un cli
mat de pace și securitate.

în încheiere, doresc să transmit po
porului austriac, prin intermediul zia
rului dumneavoastră, cele mai bune 
urări de prosperitate și pace, senti
mentele de prietenie și prețuire ale 
poporului român.

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
t 9; 12,45; 16,30; 20,15.
1 • Păsările : FESTIVAL — 9; 11,45;
i 15; 18; 20,45, LUCEAFĂRUL — 8,45; 
‘ 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, STA-
i DIONUL DINAMO — 19.30. GRĂ- 
’ DINA DOINA — 20.
\ • Patricia și muzica : BUCU-
’ REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15,
\ 18,45; 21.
, o In arșița nopții : CAPITOL — 
t 8.30, 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21.
< • Mari succese de odinioară :
\ GRADINA CAPITOL - 19; 21.
< • Intîlnirea : MELODIA — 9; 12;
j 15,30; 18,15; 21. MODERN - 9;
i 11,45; 14,30; 17,15; 20,15, FAVORIT 
) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20.30, ARE-
i NELE ROMANE - 19,30.
! o Numai mortul va răspunde : 
i VICTORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
l 18,30; 20,45.
i • Fragii sălbatici : CENTRAL — 
I 8,45: 10,45; 12,45; 14,45; 16.45; 18,45; 
i 20.45.
' « Tăcerea bărbaților : LUMINA —
l 9—16 în continuare ; 18,30; 20,30.
; • Degetul de fier : FEROVIAR —
\ 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, EX-

CELSIOR - 9; 11,15; 15,30; 16;
ț 18,15: 20,30, GLORIA -1 13,30; 16; 18,15: 20,30.
ț • Asterix și Cleopatra :
i - 11,30; 13,45; 16; 18,15;
! • Program pentru copii
[ -10'

• Laleaua neagră : CINEMATECA 
(sala Union) — 9: 11; 13: 15: 17; 
19; 21.
• Hatarl : 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.

cinema

9; 11,15:

DOINA 
20,30. 
: DOINA

• Dreptul de a te naște : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30: 
17.45; 20. MOȘILOR — 15,30: 18, 
UNIREA - 18.
• Noul angajat ; UNIREA — 15,30.
• Monștrii : BUZEȘTI - 15,30;
18, la grădină - 20,15.
• Căsătorie în stil grec : DACIA 
— 8,45—20,30 în continuare.
• Dragoste și viteză : BUCEGI — 
10; 15,45, 18, la grădină — 20,15. 
FLOREASCA — 11; 15,30; 18; 20,30, 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30: 20.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
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.
• tntîlnire la vechea moschee : 
GIULF.ȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Intrusa s COTROCENI — 15,30.
• Marile vacanțe : COTROCENI
— 17,45; 20.
• Petrecerea : VOLGA — 16; 18,13; 
20,30, POPULAR — 15,30; 18; 20,15, 
GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 19,30.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 
VIITORUL — 15,30; 18.
• Așa am venit : VIITORUL — 
20,15.
• Mayerllng (ambele serii) : AU
RORA — 9; 12; 16; 19,30, la" grădi
nă — 19,. TOMIS — 9; 12,15; 15,30, 
FLAMURA — 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA TOMIS — 19.
• Ambuscada : MUNCA 
18; 20.
• Această
16; 18; 20,
18; 20,15.
• Tiffany
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Cei 1 000 de ochi al doctorului 
Mabuse ; VITAN - 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Clipa de libertate : PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• D-alc carnavalului : PACEA 
15,30; 18; 20,15.

16;

femeie : FLACARA —
FERENTARI — 15,30:

memorandum : ARTA



INTENSIFICAREA LUPTELOR
DIN IORDANIA

Delegația P. 
de tovarășul

C.R. condusa

• C.C. AL REZISTENȚEI PALESTINIENE A RESPINS ÎNCETAREA 
FOCULUI PROPUSA DE REGELE HUSSEIN o ACTIVITATE DI
PLOMATICA PENTRU APLANAREA CONFLICTULUI o O DE

CLARAȚIE A PURTĂTORULUI DE CUVINT AL CASEI ALBE

a sosit

Virgil Trofin 
la Tokio

Vizita delegației M.Â.N
în R. P. Bulgaria

ZAGREB

AMMAN 19 (Agerpres). — Ca urmare a continuării luptelor dintre for
țele de comando palestiniene și armata guvernamentală, situația de la 
Amman, precum și din alte orașe din Iordania, continuă să fie gravă. Ulti
mele telegrame de presă arătau că regele Hussein al Iordaniei a ordonat 
încetarea focului începind cu simbătă ora 16,00 Gmt. La numai cîteva mi
nute, Comitetul Central al Rezistenței Palestiniene a respins această hotă
râre, luptele continuind în mai multe 
regiuni ale țării.

cartiere ale Ammanului și in diferite

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres Florea Țuiu transmite : Sîmbă- 
tă dimineața a sosit la Tokio delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care face o vizită în 
Japonia la invitația C.C. al P.C. din 
Japonia.

Pe aeroportul internațional Haner-

muj, oaspeții români au fost întîmpl- 
nați de Masayoshi Oka, vicepreședin
te al Prezidiului Comitetului Central, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C. din Japonia, Ichiro Su- 
nama, membru al Prezidiului, șef al 
secției internaționale a C.C., Yoshi- 
kazu Ibaragi, membru al secretaria
tului C.C.. de membri ai Comitetului 
Central și ai Comisiei Centrale de 
Control și activiști de partid.

Cele mai violente ciocniri s-au 
înregistrat în localitatea Salt,-situa
tă la nord-vest de Amman, la Irbid 
și Ramtha, în apropierea frontierei 
iordaniano-siriene. In capitala țării, 
luptele continuă de asemenea, uni
tăți de blindate și de infanterie ale 
armatei iordaniene efectuînd opera
țiuni de curățire a punctelor de re
zistență palestiniene. Tancuri iorda
niene participă la ocuparea unor ta
bere ale palestinienilor de la Djebel 
Hussein. De asemenea, a fost bom
bardată localitatea Jerash, situată 
între Irbid și Amman.

Bilanțul de pînă acum al luptelor 
dintre armata iordaniană și unitățile 
de comando palestiniene este de 
5 000 morți și răniți, afirmă ziarul 
egiptean „Al Ahram", citind relatări 
sosite din Amman. Situația este 
tragică, . continuă ziarul, arătînd că 
morții și răniții zac pe străzile capi
talei iordaniene, lipsite de apă, elec
tricitate și legături telefonice, în 
urma distrugerilor provocate de 
lupte.

în capitalele țărilor arabe continuă 
între timp o intensă activitate di
plomatică în vederea aplanării con
flictului. La Amman se află gene
ralul Mohamed Ahmed Sadek, șeful 
statului major al forțelor armate 
egiptene și trimis special al șefilor 
de stat din R.A U„ Libia și Sudan. 
El a avut o întrevedere cu regele 
Hussein și cu Yasser Arafat, lide
rul mișcărilor de eliberare palesti
niene, cărora le-a remis un mesaj 
din partea celor trei șefi de state. 
In mesaj se exprimă dorința ca ac
tualul conflict dintre forțele guver
namentale iordaniene și grupurile

sat mesaje regelui Hussein și pre
ședintelui Comitetului Central al Re
zistenței Palestiniene, Yasser Arafat, 
în care cer celor două părți să facă 
tot posibilul pentru încetarea lupte
lor. Tunisia a propus, totodată, în
trunirea la Cairo a unei reuniuni la 
nivel înalt a țărilor arabe cu parti
ciparea regelui Hussein și 
palestinian Yasser Arafat, 
luționarea actualei crize.

Președintele Nasser'și-a 
deplinul acord cu această 
Președintele Consiliului _______
mentului Revoluției din Sudan, ge
neralul Gaafar El Numeiry, a lansat 
simbătă un nou apel celor două părți 
aflate în luptă, cerîndu-le să înceteze 
de urgență orice operațiuni militare.

Din Alger s-a anunțat că șefii mi
siunilor diplomatice arabe acreditați 
în această țară au fost convocați la 
Ministerul de Externe unde li s-a 
adus la cunoștință poziția Algeriei 
față de evoluția evenimentelor din 
Iordania, fără a se face 
zări.

Referindu-se la situația 
nia, ministrul indonezian 
lor externe, Adam Malik, 
că „orice intervenție străină în a- 
ceastă țară ar putea avea consecințe 
imprevizibile". El a subliniat că 
„grupurile de comando palestiniene 
ar trebui să respecte guvernul iorda
nian deoarece ei sint oaspeți ai a- 
cestei țări".

a liderului 
pentru so-

exprimat 
propunere. 
Comanda-

alte preci-
din Iorda- 
al afaceri- 
a declarat

VARNA 19 — Trimisul special A- 
gerpres Simion Morcovescu transmi
te : Continuîn.du-și călătoria prin 
Bulgaria, delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, a vizitat simbătă orașul 
și județul Veliko- Tîrnovo. In cursul 
dimineții, delegația a vizitat Muzeul 
de arheologie din oraș, precum și alte 
monumente istorice. în continuare, 
parlamentarii români au sosit în lo
calitatea Djuliunița, unde au fost oas
peții cooperatorilor din localitate. în 
cadrul unei adunări a locuitorilor de

aici, delegația a fost salutată de Peko 
Takov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., ministrul 
comerțului interior, și de secretarul 
Comitetului de partid, Boris Alexiev. 
A răspuns tovarășul Ștefan Voitec. La 
sediul cooperativei agrioole de pro
ducție, președintele acesteia, Todor 
Stoianov, a relatat oaspeților români 
despre activitatea și rezultatele mun
cii acestei cooperative.

Seara, delegația română a sosit la 
Varna, unde a fost întîmpinată de 
acad. Sava Ganovski, președintele 
Biroului Adunării Populare.

ȘEDINȚA 
PREZIDIULUI 

U. C. I.
ZAGREB 19 (Agerpres). — Agen

ția Tanyug anunță că la Zagreb a 
avut loc ședința Prezidiului U.C.I. 
Președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a pre
zentat o informare despre lucrările 
și rezultatele celei de-a 3-a Confe
rințe a șefilor de state și guverne ale 
țărilor neangajate de la Lusaka.

Membrii prezidiului au dezbătut o 
serie de probleme legate de pregă
tirea Conferinței U.C.I. și au hotărât 
ca aceasta să aibă loc în zilele de 29 
și 30 octombrie a.c.

COLABORARE SOVIETO - FRANCEZĂ
PENTRU CONSTRUIREA MARELUI COMBINAT

DE AUTOCAMIOANE DE PE KAMA

de comando palestiniene să ia sfîrșit 
și să înceapă tratativele pentru re
stabilirea liniștii în această țară.

Președintele Nasser a adresat, la 
rindul său, telegrame regelui 
Hussein și lui Yasser Arafat, în care 
face apel pentru încetarea imediată 
a luptelor. Șeful statului egiptean 
propune o încetare a focului fie 
numai de 24 de ore, pentru a se 
găsi „o nouă șansă" în vederea rea
lizării unui acord între cele două 
părți.

De asemenea, președintele Libanu
lui, Charles Helou, și președintele 
Tunisiei, Habib Bourguiba, au adre-

★

Purtătorul de cuvint al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a declarat că gu
vernul „nu a luat incă o hotărîre 
intr-un sens sau altul in legătură cu 
o implicare ii S.U.A." în Iordania, 
dar a adăugat că este pregătit „pen
tru orice eventualitate".

Tn același timp, purtătorul de cu- 
vînt ai Ministerului Apărării al 
S.U.A., Jerry Friedheim, a anunțat 
că „au fost luate unele măsuri de 
precauție" vizînd întărirea flotei a 
6-a americane din Mediterană.

Declarațiile de la Washington și 
știrile difuzate de presa americană 
în legătură cu întărirea flotei a 6-a 
americane din Mediterană au consti
tuit obiectul unei întîlniri între re
prezentanții permanenți la O.N.U. a 
14 țări arabe și secretarul general 
U Thant.

CHILE Allende iși precizează programul
SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager

pres). — Senatorul Salvador Allende, 
care — în calitate de candidat al for
țelor de stingă — a obținut la alege
rile prezidențiale de la 4 septembrie, 
din Chile, numărul cel mai mare de 
voturi, și-a precizat în ultimele zile 
programul său de guvernare.

Intr-un interviu acordat ziarului 
brazilian „Ultima Hora", Allende 
a arătat că, în cazul în care 
va fi ales, va continua relațiile prie-

tenești tradiționale cu statele vecine 
și va promova asemenea relații cu 
toate țările din lume. „Singura noas
tră condiție pentru astfel de relații 
este ca nimeni să nu se amestece în 
treburile noastre interne, așa cum noi 
nu intenționăm să ne amestecăm în 
treburile altora", a spus Allende, 
relevînd că consideră necesar ca 
Chile să întrețină relații normale cu 
R. P. Chineză, Cuba, R. D. Germană, 
R. D. Vietnam și R.P.D. Coreeană.

în aceste zile opinia publică din S.U.A. iși manifestă tot mai puternic opoziția 
față de războiul purtat de S.U.A. în Vietnam. Senatprul Edward Brooke a ce
rut guvernului american să „studieze cu atenție" propunerile făcute de repre
zentantul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
sud la conferința cvadripartită de la Paris referitoare ia căile de reglementare 
a conflictului vietnamez. în fotografie : Demonstrație la Seattle (S.U.A.) împo
triva războiului purtat de Statele Unite in Vietnamul de sud. Manifestanții 
au cerut ca firmele producătoare de vehicule și materiale de război, printre 

care și firma Boeing, să-și reprofileze producția pentru scopuri civile

PARIS — (De la corespondentul 
nostru). Presa de aci continuă să co
menteze rezultatele sesiunii comisiei 
mixte permanente sovieto-franceze, 
îndeosebi perspectivele pe care le-au 
deschis acordurile de pooperare asu
pra cărora s-a convenit. Se relevă 
astfel, între altele, acordul economic 
care prevede livrarea de către 
U.R.S.S. a unor complexe instalații 
necesare industriei siderurgice fran
ceze.

Punctul cel mai important în 
cadrul tratativelor purtate la Paris 
de către delegația sovietică l-a con
stituit după cum reiese din co
mentariile presei — semnarea con
tractului de cooperare cu uzinele 
franceze „Renault", care ar urma să 
se concretizeze în instalarea în 
U.R.S.S. a celei mai mari uzine de 
autocamioane din lume. Franța ar de
veni astfel cel mai important parte
ner al U.R.S.S. în domeniul furniză-

ril de utilaje pentru industria auto
vehiculelor. în cadrul conferirîței de 
presă, ținută la Paris după semnarea 
acordului de colaborare, s-a arătat 
că pentru construirea marelui com
binat de pe râul Kama, care urmează 
să producă 150 000 de camioane gre
le anual, ambele părți doresc să a- 
tragă o importantă participare a in
dustriei automobilistice vest-germa- 
ne, regia „Renault" rămînînd însă 
partenerul nr. 1 al U.R.S.S. in reali
zarea acestui important obiectiv e- 
conomic.

Ziarele franceze din ultimele zile, 
relevînd amploarea tratativelor e- 
conomice franco-sovietice în domenii
le tehnicii, economiei și științei, sub
liniază totodată importanța pe care 
acestea o au pentru lărgirea contac
telor, a colaborării dintre țări cu 
sisteme sociale diferite, pentru des
tindere în Europa și în lume, pen
tru progresul general.

Plenara C.C. al 
P.C. din Ceylon

COLOMBO 19 (Agerpres). Comuni
catul dat publicității la Colombo, cu 
ocazia încheierii plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
din Ceylon, subliniază că instaurarea, 
după alegerile de la 27 mai, a unui 
guvern format din reprezentanți ai 
Frontului Unit al Forțelor de Stin
gă (Partidul Libertății — Sri Lanka, 
Lanka Sama Samaj și P.C.) a consti
tuit o etapă decisivă pentru afirmarea 
mișcării progresiste în această țară. 
Totodată, în documentul mer ' nat 
se arată că pentru rezolvarea r jle- 
melor economice dificile cu care 
Ceylonul este confruntat trebuie să 
fie adoptate măsuri energice împo
triva monopolurilor care operează în 
țară : naționalizarea băncilor, insti
tuirea controlului statului asupra co
merțului intern și exterior. Partidul 
Comunist din Ceylon se pronunță, 
de asemenea, pentru înfăptuirea unei 
reforme agrare, pentru crearea bazei 
necesare industrializării și pentru ex
tinderea relațiilor acestei țări cu sta
tele socialiste.

BRUXELLES

agențiile de presă transmit$
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REUNIUNEA
CLUBULUI CELOR 10u

Pavilioanele Tîrgului de la Zagreb au fost vizitate de 
președintele Iosip Broz Tito împreună cu soția, Iovanka Broz, de 
Vladimir Bakarici și Mika Tripalo, membri ai Biroului Executiv al Pre
zidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, de doctor Savka Dabcevici-Ku- 
ciar, președinte al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Croația 
și de alți conducători de partid și de stat. La sosirea în pavilionul Republicii 
Socialiste România, șeful statului iugoslav și celelalte personalități ale țării 
gazdă au fost întîmpinați de ambasadorul român, Vasile Sandru, și de direc
torul pavilionului românesc, ing. Remus Brad. înalți i oaspeți au străbătut in
cinta pavilionului și au examinat cu interes exponatele românești.

VIENA: ZILELE FILMULUI ROMÂNESC

Al 7-lea congres mondial de sociologie a luat sfîrșit 
simbătă la Varna. §edinta Consiliului asociației internaționale de socio
logie a ales noul comitet executiv al A.I.S., iar simbătă dimineața a avut 
loc ședința plenară de închidere a lucrărilor congresului.

ALPII—un inepuizabil

izvor de energie

Li Sien-nien, vicepremier 
al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze,a primit delegați. 
Corporației de dezvoltare industrială 
din Pakistanul de vest (WPIDC) 
condusă de Mukhtar Masood, preșe
dintele corporației, cu care a avut o 
convorbire cordială, prietenească, re
latează agenția China Nouă.

In sala „Vrania" din 
capitala Austriei se 
desfășoară, începind 
de simbătă, „Zilele fil
mului românesc". „Da
cii", „Codin", 
de simbătă 
„Faust XX", 
fecioarei", „1 
sul adolescent", 
minețile unui 
cuminte", „Tinerețe 
fără bătrînețe", îm
preună cu o suită de 
filme de scurt metraj 
vor înfățișa spectato
rilor austrieci evoluția

artei
Cinematogra-

Hof", piața cea mare din 
citadelă, oferă turistului trei 
de atracție : palatul Collalto,

„Am 
vechea 
puncte 
unde Mozart și-a susținut primul con
cert public, biserica și Centrala pom
pierilor, instalată în fostul arsenal al 
Vienei. Fără un îndemn anume, ni
meni nu se va opri în fața clădirii 
societății unite a centralelor electrice 
austriece. Mai puțin monumental, a- 
cest edificiu modern din beton și sti
clă oferă însă în interior o panoramă 
decupată parcă dintr-un film științi- 
fico-fantastic. în sala distribuitorului 
principal, un perete imens este aco
perit cu linii și casete luminoase, cu 
aparate de măsură, care indică cu 
mare precizie starea capacității uzi
nelor electrice. Doi ingineri supra
veghează la un pupitru de comandă, 
pulsul uriașei rețele, un telefon men
ține legături directe cu toate centra-. 
lele electrice. Oamenii din fața pupi- 
trului sint coordonatorii alimentării 
cu energie electrică. Funcția îi obligă 
adesea să ia decizii rapide, prin sim
pla apăsare pe un buton. Uriașe în
treprinderi ar rămîne paralizate dacă 
la distribuitorul principal nu s-ar

Kaprun se distinge, atît în zilele de 
iarnă cit și in cele de vară, printr-o 
frumusețe unică în felul ei. Pină la 
începerea construcțiilor, în mica loca
litate Kaprun trăiau doar păstori. 
Vitele, renumitele vaci de Pinzgau, 
erau minate la sfirșitul lunii mai spre 
pășunile alpine. In octombrie avea 
loc sărbătoarea reîntoarcerii. Anima
lele erau împodobite cu clopote, 
crengi de brad și panglici colorate. 
Creșterea vitelor și prelucrarea lem
nului constituiau ocupațiile princi
pale ale celor 800 de locuitori ai aces
tei localități montane.

In 1947, după' începuturi și încer
cări abandonate, a fost înființată so-

ÎNSEMNĂRI
DIN AUSTRIA

„Balul 
seara", 

, „Zodia 
.Răutâcio-

„Di- 
băiat

și succesele 
noastre 
fice.

„Zilele filmului ro
mânesc" se află 
patronajul de -onoare 
al ministrului pentru 
invățămint și artă al 
Austriei, Leopold 
Gratz, și al primarului 
Vienei, Bruno Marele.

La festivitatea de 
deschidere au luat 
cuvintul prof. Ferdi
nand Kastner, 
ședințele 
austriece de

sub

pre- 
soci etății 
film, D.

Aninoiu, ambasadorul 
Republicii Socialiste 
România la Viena, și 
Hans Brunmayer, di
rector in Ministerul 
pentru Invățămint și 
Artă. In rindul nume
roaselor personalități 
prezente se afla și 
Franz Muhri, președin
tele Partidului Comu
nist din Austria.

„Zilele filmului ro
mânesc" au loc, de a- 
semenea, la Salzburg, 
Lintz și în alte orașe 
importante ale Aus
triei.

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Miniștrii de finanțe și adjuncții lor 
din principalele țări capitaliste, care 
compun așa-numitul „club al celor 
10“, au inceput vineri la Bruxelles o 
reuniune de două zile pentru a exa
mina propuneri în vederea unei re
forme a sistemului monetrr interoc- 
cidental. La această reuniur. partici
pă reprezentanți din S.U.A., Taponia,

Belgia, 
’ pre- 

ikevis-

F.Marea Britanie, Canada, 
Germaniei, Franța, Italia, 
Suedia și Olanda, Ordinea c 
vede, de asemenea, trecerea i 
tă a unor aspecte actuale luației
monetare, cum ar fi : inflația și do- 
binzile, precum și propunerile în ve
derea instituirii unor cursuri de 
schimb mai flexibile ale diferitelor 
valute.

Reuniunea „clubului celor 10" are 
Ioc în preajma deschiderii la Copen
haga a conferinței anuale a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.).

„BRÂNCUȘI" LA HAGA

la distribuitorul principal nu 
garanta, clipă de clipă, energia elec
trică necesară.

/.ici, în clădirea din piața... . . . „Am
Hof", îți poți, da mai bine seama cit 
de mari sint rezervele hidroenerge
tice ale Austriei. „Faceți abstracție 
de apele curgătoare — ne spune unul 
dintre ingineri. Imaginați-vă acum 
toată aria Vienei împreună cu a 
citorva localități vecine, o regiune 
însumînd 600 de kilometri pătrați, a- 
coperită de o mantie de gheață groa
să de 40—60 metri. Aceștia sint ghe
țarii din Austria. Adunați la un loc 
și topiți, ar produce 30 miliarde de 
metri cubi de apă. Iată de ce spu
nem că „aurul alb" este cea mai vas
tă bogăție cu care natura a binecu- 
vîntat Austria".

După vizita la sediul societății uni
te a centralelor electrice, facem o de
plasare în Alpi, în zona amenajărilor 
hidroenergetice de la Kaprun, simbol 
al efortului creator al inginerilor și 
muncitorilor austrieci.

Străjuită de crestele maiestuoase 
ale munților, care aici ating înălțimi 
de pînă la 3 200 de metri, valea

cietatea etatizată „Tauernkraftwer- 
ke", avind drept scop construirea a- 
menajărilor hidroenergetice din valea 
Kaprun, prin folosirea rezervelor de 
apă ale masivului Hohen Tauern. Pe 
atunci nu existau mașinile moderne 
de astăzi. Și totuși, misiunea compli
cată de a ridica uriașe pieptare de 
beton și de a zăgăzui apele alpine a 
fost dusă la capăt cu succes. In cele 
două rezervoare create, unul la 2 000 
de metri altitudine, al doilea la 1 600 
m., s-au acumulat în final 174 mili
oane metri cubi de apă. Cu cele 630 
milioane kWh. centrala de pe valea 
Kaprunului a devenit o sursă de pri
mă importanță pentru aprovizionarea 
Austriei cu energie electrică.

Experiența dobindită. consacrarea 
unor generații de constructori, devo
tați acestei meserii deloc ușoare, au 
permis ridicarea altor amenajări mo
numentale în munții înalți ai Aus
triei. De atunci, de fiecare dată, cînd 
se trasează primele linii pe planșeta 
proiectanților, cînd se fixează primii 
piloni ai unui nou șantier, se spune

că începe ridicarea unui nou Kaprun. 
Astfel, Kaprunul a devenit simbolul 
elanului constructiv pentru înlătu
rarea distrugerilor războiului, al re
nașterii republicii, o dovadă a înal
tului nivel al științei și tehnicii aus- 
triepe.

Ducînd cu ei spiritul primului mare 
șantier postbelic, constructorii aus
trieci s-au mutat acum la grupul de 
uzine Zemm, care urmează să fie ga
ta in 1971.

Anul trecut au început lucrările la 
Ottensheim, a cincea centrală elec
trică din salba de amenajări prevă
zute pe cursul austriac al Dunării. 
Mulți dintre muncitorii și specialiștii 
care s-au prezentat la Ottensheim au 
trecut examenul Kaprunului.

...Kaprunul este și o fericită sim
bioză între două activități de mare 
însemnătate in viața unei țări domi
nate de un relief muntos. Punerea 
în valoare a aurului alb este pretu
tindeni și un generator al turismului. 
Și aici, Kaprunul deține întîietatea 
recordurilor. Amenajările create pen
tru construirea uzinelor au facilitat 
accesul vizitatorilor în această zonă 
de o desăvirșită frumusețe. Vara a- 
nului 1970 a avut o semnificație anu
me — atingerea cifrei de 4 milioane 
de vizitatori. Kaprunul constituie una 
din cele mai importante atracții tu
ristice din Austria. Ajuns in frumoa
sa regiune a Salzburgului, călătorul 
va fi tentat să urce spre a admira 
lacurile de acumulare Wasserfallbo- 
den și Mooserboden. două perle gi
gantice în coroana masivului Hohen 
Tauern.

Kaprunul are astăzi 2 500 de locui
tori. Numai cronicile fhai amintesc 
astăzi de trecutul zbuciumat al popu
lațiilor de pe aceste meleaguri : re
vărsările stihinice de ape, răscoalele 
țărănești, luptele împotriva cotropi
torilor străini. Acum, liniștea maies
tuoasă a naturii este întreruptă numai 
de animația turiștilor veniți din toate 
colturile țării și de peste hotare. Pe 
drept cuvint, locurile și amenajările 
de aici constituie o adevărată mindrie 
a austriecilor.

Viena
P. STANCESCU

Noul președinte al Co
misiei C.E.E., ltalianul Franc° 
Maria Malfatti, a început un turneu 
?>rin țările membre ale Pieței comune, 
n prezent, el se află la Bonn, unde 

a avut convorbiri cu președintele Re
publicii Federale a Germaniei, Hei
nemann, cu cancelarul Brandt și cu 
alte oficialități.

Potrivit rezultatelor par
țiale ale alegerilor legislati
ve din statul indian Kerala, 

i alianța electorală dintre Congresul 
Național Indian și Frontul unit al 
forțelor de stingă, condus de Partidul 
Comunist din India (C.P.I.), a obți
nut cel puțin 67 de locuri (din cele 
133 ale Adunării locale). Dintre aces
tea, 32 locuri revin C.N.I., care tn 
legislatura anterioară deținuse doar 
șase mandate.

Delegația Comitetului 
foștilor luptători antifasciști 
din Republica Socialistă 
România, comPusă Geza vida, 
vicepreședintele comitetului, și Fi
lip Geltz, care a participat la festi
vitățile consacrate aniversării a 25 de 
ani de la semnarea acordului de la 
Potsdam, și-a încheiat simbătă vizi
ta în R.D Germană. Delegația ro
mână a purtat convorbiri cu repre
zentanții Comitetului luptătorilor an
tifasciști din țara gazdă și a partici
pat luînd cuvintul la adunări în di
ferite orașe ale R.D. Germane.

Mișcarea grevista din 
Spania se extinde !n diferite 
sectoare ale economiei. După grevele 
declarate de minerii din Asturia și 
muncitorii constructori din Madrid, 
vineri au încetat lucrul peste 3 000 de 
muncitori de la compania de căi fe
rate „Renfe". De asemenea, 1 000 de 
salariați ai metroului din Madrid au 
declarat o grevă pe timp de 10 ore în 
semn de protest împotriva întîrzie- 
rii semnării unui nou oontract co
lectiv.

tn cadrul 
lui cultural 
România și ___
da, vineri seara a a- 
vut loc în sălile mu
nicipalității din Haga 
deschiderea expozi
ției „Constantin Brăn- 
cuși". Organizată sub 
auspiciile Ministeru
lui Afacerilor Exter
ne și Ministerului Cul
turii din Olanda, in co
laborare cu Comitetul 
de Stat pentru Cul
tură și Artă al Româ
niei, expoziția înmă-

acordu- 
dintre 
Olan-

nunchează unele din
tre cele mai repre
zentative lucrări ale 
marelui sculptor, pro
venite din colecții par
ticulare și publice din 
România, S.U.A., Fran
ța și Elveția.

Expoziția a 
naugurată de 
tarul de stat

Afacerilor 
Olandei, H. 
Despre o- 
personalita- 
Constantin

nisterul 
Externe al 
de Koster, 
pera și 
tea lui
Brâncușt a vorbit prof.

fost i- 
secre- 

la Mi-

Barbu Brezeanu. La 
vernisaj au luat par
te personalități mar
cante ale vieții publi
ce și culturale olan
deze, șefi și membri 
ai unor misiuni diplo
matice, printre 
și Emil Mănoiu, 
sărcinat cu 
ad-interlm al 
niei la Haga.

In ziarele apărute 
simbătă in capitala O- 
landei 
cronici 
adresa 
organizatorilor ei.

care 
în- 

afaceri 
Româ-

sint inserate 
elogioase la 
expoziției și

Vizita în R. P. Ungara a 
ministrului de externe al 
R. S. Cehoslovace,Jan Marko- 
s-a încheiat. In comunicatul dat pu
blicității la sfîrșitul vizitei se arată 
că oaspetele cehoslovac a discutat cu 
șeful diplomației ungare, Janos Peter, 
probleme internaționale de interes 
reciproc, precum șl aspecte referitoa
re la relațiile dintre cele două țări.

Cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, a pre
zentat în Bundestag Tra
tatul sovieto-vest-german. 
Willy Brandt a declarat că acest tra
tat „care apără interesele naționale 
și face mai sigură pacea în Europa, 
constituie o bază trainică de porni
re pentru dezvoltarea relațiilor vi
itoare cu U.R.S.S. și cu ceilalți par
teneri est-europeni“.

SESIUNEA 
ADUNĂRII CONSULTATIVE 
A CONSILIULUI EUROPEANl
STRASBOURG 19 (Agerpres). — La 

Strasbourg au început vineri lucră
rile părții secunde a celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Consultative a 
Consiliului European. Lucrările, care 
se desfășoară sub președinția deputa
tului elvețian Olivier Reverdin, vor 
dura pină la 25 septembrie.

In prima zi a lucrărilor au avut 
loc dezbateri pe marginea unui ra
port privind o serie de probleme e- 
conomice actuale, prezentat de E- 
mile van Lennep. secretar general 
al O.E.C.D. (Organizația pentru coo
perare economică și dezvoltare). Tot 
vineri. Adunarea Consultativă a adop
tat în unanimitate un proiect de re
zoluție condamnînd pirateria aeriană. 
Rezoluția in acest sens solicită toate 
guvernele țărilor membre ale Con
siliului European să adere la o con
venție privind reprimarea actelor de 
piraterie aeriană.

în cadrul ullimei sale emisiuni 
de mare popularitate „A l’artis- 
te du monde", televiziunea fran
ceză a transmis joi seara un am
plu reportaj in culori de la ul
tima ediție a Festivalului inter
național de muzică ușoară Cer
bul de aur — Brașov-România 
1970. Recitalurile prezentate au 
fost intersectate cu secvențe din 
viața artistică a Bucureștiului, 
insistindu-se asupra piesei de 
teatru „Leonce și Lena" în vi
ziunea regizorului Liviu Ciulei.

Protocolul polono-aus- 
trîaC, care va re81ementa relațiile 
comerciale între cele două țări în anul 
1971, prevede lărgirea sferei de li
beralizare a schimburilor și sporirea 
livrărilor reciproce, informează agen
ția P.A.P. Agenția citată menționea
ză că se creează posibilitatea de ex
tindere a exporturilor poloneze In 
Austria.

Delegația parlamentară 
japoneză, aflată într-o vizi
tă în Uniunea Sovietică, 8 
fost primită de președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Nikolai Podgornîi. Cu acest prilej, 
informează agenția T.A.S.S., a avut 
loc un schimb de păreri într-o serie 
de probleme ale vieții internaționale.

Un „Comitet pentru in
dependența Canadei," 81 
cărui scop este să acționeze împotri
va pătrunderii tot mai accentuate a 
monopolurilor americane in econo
mia țării, a fost creat la Ottawa. Co
mitetul a dat publicității o declarație 
care se pronunță pentru adoptarea 
unei legislații menite să limiteze in
fluența Statelor Unite asupra vieții 
economice, culturale 
Canadei.

Alte 9 cazuri 
au fost depistate în 
mele zile, au 
israeliene.

și politice a

de holeră
Israel în ulti- 

anunțat autoritățile
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Autoritățile italiene»

condamnă manifestațiile» 
din Reggio Calabria

ROMA 19 (Agerpres). — Primuf 
ministru al Italiei, Emilio Colombo, 
a condamnat vineri manifestațiile 
antiguvernamentale la care s-au de
dat în ultimele cinci zile o parte a lo
cuitorilor orașului Reggio Calabria, 
subliniind că pe calea actelor de vio
lență nu se va putea obține sprijin din 
partea guvernului

Presa italiană subliniază că tulbu
rările din Reggio Calabria, începu
te ca un protest împotriva instalării 
centrului administrativ regional în 
localitatea vecină Catanzaro, au fost 
puse la cale de elemente de extre
mă dreaptă.

Tntr-un articol publicat în ziarul 
„Unita", Enrico Berlinguer, vice-se- 
cretar general al Partidului Comunist 
Italian îi condamnă pe inițiatorii 
dezordinilor de la Reggio Calabria. 
El se pronunță pentru/'dezvoltarea e- 
conomică a Calabriei și consolidarea 
instituțiilor democratice din această 
regiune.
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