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socialiste

în săptămînile care vor urma, cei peste două mili
oane de membri ai Partidului Comunist Român vor par
ticipa la un moment important în viața organizațiilor 

. -pastre de partid. Pe baza prevederilor Statutului, 
Secretariatul Comitetului Central al P.C.R. a hotărît 
ca în perioada 1 octombrie — 15 decembrie 1970 să 
aibă loc adunări și conferințe pentru dări de seamă 
și alegeri începînd de la grupele de partid și pînă la 
organizațiile orășenești de categoria a II-a inclusiv.

Ilustrînd consecvența cu care conducerea partidului 
veghează la aplicarea riguroasă a prevederilor statu
tare, la respectarea principiilor și normelor democratice 
proprii vieții interne de partid, organizarea cu regula
ritate a adunărilor pentru dări de seamă și alegeri în 
cadrul termenelor prevăzute de Statutul P.C.R. este 
menită să creeze cadrul favorabil pentru o mai intensă 
participare activă a tuturor comuniștilor la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului, la realizarea sarci
nilor ce revin organizației respective.

Deosebita însemnătate a adunărilor și conferințelor 
pentru dări de seamă și alegeri din acest an constă în 
aceea că, desfășurindu-se in ajunul intrării într-un 
nou cincinal, ele sint menite să determine creșterea 
continuă a rolului conducător al organizațiilor de 
partid în înfăptuirea programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate adoptat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.' Tn ultimă instanță, rostul 
adunărilor de alegeri este să determine deplina valori
ficare a experienței și inițiativei comuniștilor, intensa 
mobilizare a resurselor fiecărei organizații, a fiecărui 
colectiv de muncă in vederea înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor ce le revin.

Rolul adunărilor de alegeri In dinamizarea forțelor 
organizațiilor de partid va fi îndeplinit in măsura în 
care se va înțelege pretutindeni că ele nu constituie un 
scop în sine, că trebuie integrate și subordonate efor

tului general de perfecționare a conducerii întregii 
vieți economice și sociale. In acest sens, criteriul hotă- 
rîtor de apreciere a modului de pregătire și desfășurare 
a adunărilor pentru alegeri îl constituie aportul efectiv 
al acestora la intensificarea eforturilor organizației, a 
colectivului respectiv in vederea îmbunătățirii substan
țiale a întregii activități.

Tocmai de aceea se impune ca — în urma unei 
temeinice analize a activității desfășurate pentru înde
plinirea hotărîrilor Congresului al X-lea, ale plenarelor 
C.C. în domeniul în care activează organizațiile de 
partid respective, precum și a propriilor hotarîri - 
dezbaterile adunărilor de alegeri să fie orientate in 
funcție de problemele specifice ale fiecărei organizații, 
de condițiile concrete in care acestea iși desfășoară 
activitatea. Competența și dîscernămintul cu care va 
ști să definească obiectivele precise spre care; se cer 
concentrate eforturile pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe ultimul trimestru al acestui ar. 
cît și acelor de perspectivă, căile și metodele cele mai 
potrivite spre a le realiza, constituie, o expresie grăi
toare a maturității politice a oricărei organizații de 
partid.

în toate organizațiile de partid din industrie dezba
terile adunărilor și conferințelor de. partid trebuie să 
fie străbătute ca un fir roșu de grija pentru deplina 
valorificare a rezervelor interne spre a asigura îndepli
nirea integrală a tuturor indicatorilor de plan, a angaja
mentelor suplimentare pc anul 1970. recuperarea pagu
belor provocate de calamitățile naturale. în scopul ridi
cării eficienței întregii activități economice se impune 
stabilirea de măsuri judicioase vizind folosirea deplină 
a capacităților de producție și a timpului de lu-

I Municipiul Bacău i 
i a realizat planul cincinal ț 

j la producția globală industrială J
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1 într-o telegramă adresată 
i Comitetului Central al Parti- 
i dului Comunist Român, tova- 
1 rășului Nicolae Ceaușescu, 
ț Comitetul municipal Bacău al 
i P.C.R anunță că în ziua de 27 
’ septembrie 1970, cu 95 de zile 
ț înainte de termen,. S-au rea- . 
i Ijzat prevederile planului cin- 
.' cinai la producția globală in- 
’ dustrială a municipiului.
1 Eforturile depuse de colecti- • 
l vele de muncitori, tehnicieni 
i și ingineri, sub conducerea or- 
‘ ganelor și organizațiilor de 
ț partid, s-au materializat în 
t obținerea de beneficii supli- 
’ mentare în valoare de 156 mi- 
) lioane lei peste prevederile 
l planului cincinal.
? „însuflețiți'' de Istoricele "cTo- 
' cumente ale celui de-al X-lea 
ț Congres al Partidului Comu- 
i nist Român — se spune în te

legramă’ — oamenii muncii 1 
din industria municipiului i 
Bacău sînt hotărîți să realizeze i 
pînă la finele anului peste J 
prevederile cincinalului o pro- ț 
ducție globală suplimentară f 
în valoare de peste 720 mili- ’ 
oane lei. )

Comitetul municipal Bacău ț 
al P.C.R. asigură conducerea < 
partidului, pe dumneavoastră J 
personal, stimate tovarășe ț 
Nicolae Ceaușescu, că și în i 
viitorul cincinal comuniștii, ’ 
toți oamenii muncii din muni- ) 
cipiul Bacău, nu vor precupeți i 
nici un efort pentru îndeplini- 
rea tuturor hotărîrilor Con- ) 
greșului al X-lea al parțidu- l 
lui și iși vor aduce aportul la < 
progresul și prosperitatea con- 1 
tinuă a scumpei noastre pa- ț 
trii — Republica Socialistă i 
România". ’

Am participat cu deo
sebit interes — nu cu 
mult timp în urmă — 
la prima ședință a Con
siliului editurii pen
tru literatura naționali
tăților conlocuitoare. 
Kriterion. Au fost ana
lizate cu acest prilej 
primele realizări, cît și 
lipsurile obiective ma
nifestate în activitatea 
acestei noi edituri, in
vestită cu sarcini spe
cifice, care rezultă din 
trăsăturile proprii ale 
noii literaturi și cul
turi a naționalităților 
conlocuitoare, parte in
tegrantă a patrimoniu
lui culturii socialiste 
din România.

S-a discutat cu res
ponsabilitate cetățe
nească și cu o matură 
gindire marxistă despre 
sarcinile care stau în 
fața editurii Kriterion 
— încă un rezultat al 
politicii revoluționare a 
Partidului Comunist 
Român în soluționarea 
problemei naționale — 
despre posibilitățile sale 
actuale, mai complexe 
și mai dezvoltate decît 
acelea de care au bene
ficiat anterior redacții
le care se ocupau de 
tipărirea volumelor a- 
parținînd literaturii na
ționalităților conlocui
toare sau decît acelea 
de care beneficiază în 
prezent alte edituri, cu 
un profil mult mai larg, 
care tipăresc și cărți în 
limbile maghiară, ger
mană sau sîrbă. Tocmai 
de aceea, dispunînd dc 
mult mai mari posi
bilități. lectoratele de 
diferite limbi ale edi
turii Kriterion sînt che
mate să dea dovadă de 
spirit de inițiativă, de 
realism, de o exigență 
ridicată fată de valoa
rea ideologică și esteti
că a cărților încredin
țate tiparului.

Programul realizat 
pînă acum, cit si cel

conturat în planul edi
torial pentru anul vii
tor dovedesc, de altfel, 
elocvent, faptul că ase
menea deziderate sint 
înțelese. In mod con
cret. rezultatele demne 
de remarcat obținute 
în acest răstimp se ba
zează, în primul rînd. 
pe cunoașterea nemij
locită a posibilităților, 
necesităților, a psiholo
giei și structurii socio
logice și de conștiință 
specifice categoriilor de 
cititori cărora se adre
sează. Categorii care se 
definesc dialectic prin

însemnări de 
MELIUSZ Jozsef

limba lor maternă, prin 
modul propriu în care 
s-au format trăsăturile 
lor etnice, cultura lor. 
deci prin însăși istoria 
formării unor trăsături 
fundamentale, determi
nate concomitent și 
prin raporturile convie
țuirii cu poporul ro
mân, prin realitățile tă
rii în care trăiesc, de
finitorii pentru deve
nirea și dezvoltarea sta
tului nostru și a con
științei întregului popor 
al României pe drumul 
făuririi libertății, inde
pendentei, suveranită
ții naționale și statale.

O idee fundamentală 
readusă în sens revo
luționar in realitatea 
Istorică si politică a 
României de azi este 
aceea că definirea uni
tății întregului popor 
este posibilă doar prin 
raportarea realistă la 
diversitățile existente. 
Sensul profund, cores
punzător vieții -însăși, 
al principiului dialectic 
al diversității în uni
tate — unul dintre

principiile fundamen- 
tale ale democratismu
lui socialist — s-a do
vedit viabil și eficace 
și în domeniul culturii, 
actuala structură orga
nizatorică a sistemului 
editorial constituind u- 
nul dintre exemplele 
concludente în acest 
sens. Un exemplu care 
se referă, desigur, la 
un sector restrîns al 
vieții noastre culturale 
— sector însă deloc ne
glijabil. fiind vorba de 
un instrument impor
tant de modelare a con
științei cetățenești în 
spiritul democratismu
lui și umanismului so
cialist. Activitatea edi
turii Kriterion. repre- 
zentînd un mijloc e- 
ficace în afirmarea 
valorilor literaturii na
ționalităților conlocui
toare în statul nostru 
socialist, ca și în popu
larizarea literaturii ro
mâne în rîndul națio
nalităților. se dovedește 
deosebit de eficace și în 
direcția integrării aces
tor valori în tezaurul 
cultural al întregului 
popor, activizînd for
țele creatoare, ca șl ma
sele largi ale cititorilor 
apartinînd acestor ca
tegorii. Dezvoltarea cul
turii socialiste a națio
nalităților conlocuitoa
re. pe baza principiu
lui egalității lor în 
drepturi cu ponorul ro
mân — de bună seamă, 
nu singurul aspeet ca
racteristic al modulul 
realist cum este re
zolvată problema națio
nală în România — se 
imnune astfel ca un 
factor activ pentru mo
bilizarea conștiinței so
cialiste, cetățenești; a 
întregii populații în con
strucția socialistă a tării.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

După un an, pe urmele unor anchete 
economice in sectorul de construcții-montaj 

al Ministerului Construcțiilor Industriale 

SURSA DEFICITULUI
CONTINUĂ SĂ SE AFLE 

PE ȘANTIERE
, Interviul intitulat „Reglementarea prețurilor de deviz poate explica 

perpetuarea pierderilor ?“, publicat in urmă cu un an in ziarul „Scin- 
teia“, a prezentat situația financiară nesatisfăcătoare in care se aflau 
la acea dată multe din întreprinderile de construcții-montaj ale fostu
lui Minister al Industriei Construcțiilor. Intrucit elementele aduse in 
discuție — ea de altfel și investigațiile întreprinse ulterior in mai multe 
intreprinderi de construcții montaj — nu ne-au dat certitudinea unui revi
riment grabnic, interviul s-a încheiat cu precizarea redacției de a reveni 
la momentul oportun asupra problemelor care vizau rentabilizarea res
pectivelor unități de construcții-montaj, unități trecute intră timp in 
directa coordonare a Ministerului Construcțiilor Industriale. In acest 
sens, am avut o convorbire cu ing. ION COMINO, secretar general in 
Ministerul Construcțiilor Industriale.

La prima întrebare, prin care am 
solicitat o prezentare sintetică a re
zultatelor obținute in acest an în ac
țiunea de rentabilizare a unităților 
de construcții-montaj. interlocutorul 
ne-a spus : „înainte de a aborda fon
dul problemei în discuție, cred că 
este util să definesc contextul în care 
am început activitatea în acest an. 
După cum este cunoscut. în urma re
organizării din toamna anului trecut, 
ministerul nostru a preluat întreaga 
activitate de construcții-montaj a 
fostului Minister al Industriei Con
strucțiilor. Situația precară a celor 
mai multe dintre unitățile afiliate a 
fost oglindită în pierderile înregis
trate la 31 decembrie 1969. Intrucit 
cîteva dintre ele aproape își epui
zaseră propria substanță, conducerea 
ministerului s-a văzut nevoită să ia 
măsura de a le comasa — acțiune a- 
probată printr-o Hotărîre a Consiliu
lui de Miniștri — la unități de ace
lași profil, care raportau rezultate 
corespunzătoare. Unele anomalii la 
prețurile de deviz, pe de o parte, si 
larga răspîndire teritorială a lucră
rilor de investiții din acest an — si
tuație care a impus preliminarea 
unor costuri mai mari decît preve
derile din devize — pe de altă parte, 
ne-au constrîns să planificăm și în 
acest an 11 unități de construcții cu 
pierderi. Avem însă și trei întreprin
deri cu profil pur de construcții care 
în acest an lucrează cu beneficii. 
Este vorba de întreprinderile-șantier 
de construcții-montaj de la Brazi, 
Brăila și orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

REP. : Cum se explică această 
fericită excepție ?

Ing. I.C. : Buna organizare a activi
tății acestor unități permite menține
rea cheltuielilor indirecte la un nivel

minim. Promovînd o politică sănă
toasă de aprovizionare, bazată pe stu
dierea atentă și din vreme a docu
mentației de execuție, conducerile a- 
cestor unități au reușit să lichideze 
stocurile supranormative, creditele 
restante și dobînzile penalizatoare. 
Industrializarea execuției lucrărilor 
a permis de asemenea sporirea sub
stanțială a productivității muncii, ca 
și ridicarea gradului de utilizare a 
mijloacelor tehnice.

REP. : înțeleg că in acest 
caz preturile de deviz nu mai 
constituie o anomalie.

Ing. I.C. : Ba da. influenta lor 
negativă se resimte și în bilanțul a- 
cestor întreprinderi ; înriurirea pozi
tivă a altor factori este insă mai pu
ternică. Dar să revenim la fondul 
întrebării inițiale. Ceea ce aș vrea să 
menționez este că, în acest an, pe an
samblul ministerului urmează să 
obținem, potrivit planului, un im
portant volum de beneficii. La sfîrși- 
tul primelor 7 luni din acest an sar
cina planificată de beneficii nu a fost 
realizată cu 13.6 milioane lei. Situa
rea sub nivelul planului a acestui 
indicator esențial se datorește depă
șirii de către 10 unități de construc
ții-montaj a pierderilor planificate cu 
circa 53 milioane lei.

Nerealizarea sarcinii de beneficii 
pe ansamblul ministerului și depă
șirea pierderilor planificate la cele 10 
unități de construcții sînt datorate, 
în principal, pe lingă influențele ne
gative ale anului precedent, pierde-

Convorbire realizata de 
loan ERHAN

(Continuare in pag. a III-a)

în secția turbine a Uzinei de mașini grele București foto : Gh. Vințilă

UN SPECIFIC AL SEZONULUI:

Atenție sporită
în circulația rutieră!

Este cunoscut că in ulti
mul timp a fost adoptat un 
șir de măsuri energice pen
tru asigurarea unei bune 
securități a circulației auto 
pe drumurile publice : au 
fost perfecționate prevede
rile legislative, s-a moder
nizat dotarea tehnică și 
semnalizarea rutieră, s-a 
îmbunătățit supravegherea 
circulației.

Primele rezultate se a- 
nunță îmbucurătoare : după 
mulți ani de continuă creș
tere a numărului accidente 
ior’ de circulație și a gravi
tății acestora (numai anul 
trecut și-au pierdut viața 
in accidentele de circulație 
2 070 de persoane, iar un 
număr aproape dublu 11 re
prezintă cei grav răniți) au 
început să se înregistreze 
scăderi, mai mult sau mai 
puțin pronunțate la toți in
dicatorii Accidentelor de 
circulație. Astfel, pe primele 
opt luni din acest an, în 
comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut, scă
derea este de aproximativ 
zece la sută la totalul acci
dentelor. S-au redus, de a- 
semenea, în proporție de 
doisprezece la sută cazurile 
de rănire gravă și cu circa 
șase la sută pierderile d-’ 
vieți. Faptele înseși dezmint 
teoria potrivit căreia numă-

General-maior Haralambie VLÂSCEANU

rul accidentelor ar crește tn 
mod fatal o dată cu mărirea 
parcului de autovehicule. 
De astă datăe statistica 
arată că, dimpotrivă, la o 
creștere pronunțată și rapi
dă a parcului, cu o intensi
ficare masivă a circulației, 
înregistrăm un număr de 
accidente mai redus. Este 
desigur un rezultat care 
confirmă eficiența măsuri
lor luate, pledind pentru 
continuarea și intensifica
rea acțiunilor îndreptate 
spre stăvilirea accidentului 
rutier, acest flagel al zi
lelor noastre.

Ce a condus la această 
scădere ?

Incontestabil, perfecțio
narea actelor normative 
care reglementează circula
ția pe drumurile publice, 
punerea lor de acord cu 
experiența cîștigată in 
acest domeniu pe plan mon
dial, promovarea unei exi
gențe mai mari față de 
participanții la circulația 
rutieră. Este cazul să rele
văm aici și efortul lucrăto

rilor miliției de a veghea la 
respectarea prevederilor le
gale, la disciplinarea cir
culației, la depistarea șl eli
minarea de pe șosele a 
„pseudo-cascadorilor" șl 1- 
responsabililor volanului, 
permanent pericol pentru 
ei Înșiși și pentru alții.

Aceste măsuri, inclusiv 
larga publicitate ce li s-a 
făcut încă înainte de a fi 
aplicate, au dat primele re
zultate. Desigur, este vorba 
doar de un început pe care 
eu-1 putem aprecia decît 
cai timid, fără nici un fel 
de automulțumire, conside
rând că mai avem mult, 
foarte mult de tăcut pînă 
la instaurarea unei reale și 
riguroase discipline In cir
culația rutieră.

Faptul că cifrele amintite 
In legătură cu reducerea 
numărului de accidente de 
circulație trebuie conside
rate doar ca un început, și 
sînt departe de a fi satisfă
cătoare, se vede din Însăși 
analiza acestor procente 
globale.

In primul rînd, ca orice

cifre medii, ele estompează 
diferențe sensibile sau chiar 
flagrante de la un județ 
la altul. determinate de 
tnodul megal în care lu
crează inspectoratele jude
țene. de modul in care se 
preocupă de educarea con
ducătorilor auto, de asigu
rarea respectării regulilor 
de circulație, de prevenirea 
accidentelor, depistarea cau
zelor lor in funcție de 
condițiile specifice. Pe an
samblu se conturează trei 
categorii de județe : une
le ca Prahova. Timiș, 
Neamț, Teleorman, în care 
de cîțiva ani este evidentă 
o scădere continuă a frec
venței accidentelor ; a doua 
categorie, in care se numără 
județele Arad. Bacău, Vll- 
cea, Suceava, Iași, Argeș șl 
altele, in care curba des
cendentă a început să se 
contureze în acest an. șl o 
a treia, în care înregistrăm 
in continuare creșteri ale 
numărului de accidente 
grave : este vorba de jude
țele Caraș-Severin, Cluj, 
Constanța, Mureș.

In al doilea rînd, nu tre
buie să uităm că chiar ți 
procentele mai reduse re
prezintă în mod absolut ci-

(Continuare în pag. a V-a)

Primele săptămîni 
ale sesiunii O.N.U.
CORESPONDENTA DIN NEW YORK, DE LA C. ALEXANDROAIE

Dezarmarea, dezvoltarea și decolo
nizarea — probleme principale ale 
vieții internaționale — au format osa
tura esențială a marii majorități a 
declarațiilor programatice de politică 
externă rostite de cei 30 de șefi de 
delegații, care au luat cuvîntul pînă 
acum în cadrul dezbaterilor generale 
din plenara Adunării Generale în cele 
două săptămîni ce au trecut de la 
deschiderea lucrărilor sesiunii. Aceste 
probleme au fost abordate într-o 
strânsă interdependență cu rolul și 
țelurile Organizației Națiunilor Unite, 
cu principiile înscrise in Carta sa.

Atît în plenară, cît și în comitete 
s-au făcut auzite numeroase decla
rații privind însemnătatea deosebită 
in viața internațională a respectării 
acestor principii ce formează temelia 
unor relații interstatale normale. „O 
pace durabilă și reală și o securitate 
generală, declara în acest sens mi
nistrul afacerilor externe al Iugo
slaviei, Mirko Tepavaț, nu pot fi sta
bilite decît pe baza respectului strict 
universal al principiilor inscrise in 
Cartă", menționînd în continuare că 
„O.N.U. trebuie să joace rolul de ini
tiator și promotor al unei acțiuni 
generale pentru dezvoltarea într-un 
spirit nou a raporturilor internațio
nale". La rîndul său,.reprezentantul 
Poloniei în Comitetul pentru proble
mele juridice releva „strinsa inter
dependentă intre promovarea princi
piilor legalității internaționale si 
crearea ținui climat al încrederii in
tre state". Semnificativ este că nu 
numai delegații țărilor socialiste 
subliniază importanța acestor prin
cipii, ci și delegați ai unor state cu 
alte orânduiri sociale, situate pe di
ferite continente ale lumii. Este cu
noscută. de pildă, situația țărilor la- 
tino-americane, permanent supuse 
unui regim de inegalitate pe diverse 
planuri, încălcărilor suveranității etc. 
în această lumină apare concludentă 
declarația reprezentantului permanent 
al Bollviei la O.N.U., Camacho Omiste

că „este imposibil ca statele să con
viețuiască pașnic, dacă nu este res
pectată integritatea teritorială a al
tor state, dacă nu se exclude inter
venția in treburile interne ale vecini
lor, dacă se ignorează egalitatea su
verană a țărilor, dacă nu se ține sea
ma de dreptul la autodeterminare 
sau sînt abandonate obligațiile coo
perării și solidarității internaționale".

O trăsătură distinctivă a acestor 
sesiuni este atenția ce se acordă pro
blemei abolirii forței și amenințări
lor cu folosirea forței. Elocventă este 
declarația lui Kiichi Aichi, ministrul 
de externe al Japoniei, țară care, 
după cum se știe, a fost victima 
folosirii forței nucleare. „Obligațiile 
de bază privind nefolosirea forței si 
neintervenția în afacerile interne ale 
altor națiuni și principiul reglemen
tării pe cale pașnică a diferendelor 
internaționale constituie cele mai im
portante elemente ale menținerii pă
cii și securității internaționale, a 
spus el. Acestea sînt obligațiile e- 
sențiale minimale ale tuturor state
lor membre ale Organizației".

Un șir de principii fundamentale 
privind relațiile prietenești și de coo
perare între state au fost codificate — 
de către un comitet special din care 
a făcut parte și România — și înmă
nuncheate într-o declarație solemnă 
ce urmează a fj prezentată spre a- 
probare sesiunii jubiliare. Este vorba 
de abținerea de la amenințarea cu 
forța sau folosirea ei. reglementarea 
disputelor prin mijloace pașnice, 
neintervenția în treburile interne ale 
altora, egalitatea suverană a statelor, 
cooperarea între state, egalitatea in 
drepturi și autodeterminarea popoa
relor, îndeplinirea cu bună credință 
a obligațiilor asumate prin Cartă. 
Dar — așa cum s-a subliniat totodată 
de către unii vorbitori — nu sînt su
ficiente proclamarea acestor princi
pii, nici declarațiile de circumstanță

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți Excelență, dumneavoastră și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România, recunoștința poporului chilian și a mea 
personală pentru felicitările cordiale transmise cu prilejul sărbătorii 
naționale.

EDUARDO FREI MONTALVA
Președintele Republicii Chile
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divers! ------------------- 1 
Dați------------- |
măselele 
la ascuțit!

O durere de măsea l-a obli- I 
gat pe inginerul Anton Ștefan I 
să treacă, în sfîrșit, pragul Cen
trului stomatologic din Tîrgo- I 
viște. A fost luat în primire de I 
medicul Mircea Dumitrescu. Un I 
scurt consult, o radiografie și ■ 
cleștele i-a smuls măseaua, ca I 
pe una stricată ! Pacientul pu- | 
tea să plece. Medicul l-a țintuit 
însă pe scaun și... a început să I 
se ocupe de măseaua extrasă : I 
a curățat-o de piatră, i-a tra- • 
tat canalele și părțile bolnave, I 
a plombat-o și a „montat-o“ la I 
locul ei 1 Pentru moment, pa- I 
cientul în cauză a rămas — nu • 
atît la propriu, cît la figurat — I 
cu gura căscată, dar foarte cu- I 
rînd după aceea s-a convins că 
măseaua... a prins iarăși râdă- I 
cinl. Din 1961 și pînă acum, me- I 
dicul amintit a efectuat peste • 
1 200 de operații de acest gen și i 
toate i-au reușit, înregistrînd I 
totodată tot atîția clienți mai | 
puțin pentru obișnuitele lucrări 
dentare.

Cadou 
olimpic |
pentru... 
broaște!

Ce credeți că-i lipsea între- | 
prinderii de mecanizare a agri- 
culturii din Iugani (Iași) ? Un I 
bazin zde înot ! Da. Un' bazin I 
de înot cu opt culoare, apt pen- * 
tru susținerea oricăror întreceri I 
olimpice. De ce-i trebuia men- | 
ționatei întreprinderi o aseme- I 
nea bază nautică, nu e greu de . 
ghicit : lac să fie — ziceau cei I 
ce jinduiau după așa ceva — | 
că... înotători se vor găsi pe 
toate drumurile ! De mai multă I 
vreme. I.M.A. Iugani are un ba- I 
zin, așa cum și l-a dorit, dar I 
care a funcționat cu un „circuit ■ 
atît de închis", incit practic n-a I 
fost de nici un folos. Pentru e- | 
xactitate absolută trebuie spus . 
că tot timpul a fost deschis I 
pentru... broaște. Așa stînd lu- I 
crurile, ne întrebăm : oare nu e * 
cam scump pentru ele un ase- | 
menea cadou ?

Cînd spune NU la contractori, 

comerțul vorbește întotdeauna

în numele cetățenilor?
*

...Cu aur 
în coarne

Aflat la vînătoare în apropie- I 
rea comunei Berghia (Mureș), I 
Tiberlu Mezei s-a întîlnit, nu de ■ 
mult, cu un țap care, se pare, ■ 
nu poate fi măsurat în coarne I 
cu nici un alt predecesor de pe | 
meleagurile noastre. Trofeul, 
după o primă evaluare conform I 
tabelului internațional de no- I 
tare, întrunește 190 de puncte ■ 
C.I.A., fiind superior recordului I 
național, care însumează 188 de I 
puncte. Întrucît este vorba de | 
un record, el va fi supus unei . 
noi măsurări și evaluări. Ori- I 
cum însă, are asigurată meda- I 
lia de aur la viitoarele con- * 
cursuri internaționale, întrucît I 
depășește cu mult norma de 130 I 
de puncte C.I.A. I

Cine poate I 
da relații ? |

De la începutul lunii august I 
a.c., organele de miliție ale ju- I 
dețului Prahova au întreprins • 
minuțioase cercetări în legătură I 
cu un caz de deces asupra că- I 
ruia, cu toate acestea, stăruie I 
încă o serie de incertitudini ce 
se cer elucidate. în apele rîului I 
Prahova, nu departe de stația I 
C.F.R. Sinaia, a fost descoperit * 
cadavrul unei femei neidentifi- I 
cată. în vîrstă de 55 de ani. Era I 
îmbrăcată într-un balonsaid din I 
tercot verde închis, căptușit cu ■ 
pînză ecosez, și un costum taior I 
din tergal de aceeași culoare. | 
Pentru investigațiile ce se fac 
în continuare, orice relații din I 
partea celor ce le-ar putea da I 
vor fi deosebit de folositoare. •

Dosarul j
cazmalelor

Din stația C.F.R. Băilești, a I 
fost expediat, acum un an de ’ 
zile, un container în care se a- I 
flau o mie de cazmale. Trebuiau I 
să aiungă (așa cum rezultă din I 
scrisoarea de trăsură nr. 159352) . 
la întreprinderea „Electromon- I 
tai" Sibiu. După cîțiva zeci de I 
kilometri însă, la Piatra Olt, 1 
cazmalele... nu mai erau în va- I 
gon ! De atunci și pînă acum, I 
între stațiile C.F.R. Sibiu. Pia- I 
tra Olt și Băilești, circulă tot ■ 
soiul de procese-vetbale ; do- I 
sarul cazmalelor crește neînce- | 
tat, dar ele nu se găsesc nicăieri. . 
Cine se încumetă să facă săpă- I 
turi pentru a le descoperi și I 
„recompensa" pe cei ce le-au 1 
făcut de nevăzut ?

Rubricfl redactate de : .
Dumitru T1RCOB
Gheorghe POPESCU I 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

I

Ziarul nostru a semnalat în re
petate rîniduri raritatea noutăților 
din magazinele de menaj, lipsa 
unor articole casnice care ar putea 
ușura munca gospodinelor. Consem
nam, printre altele, nemulțumirea 
comerțului pentru modul în care se 
fac auzite cerințele pieței în rîndul 
producătorilor — printre care și a 
oelor din industria locală — o dată 
cu criticile aduse întreprinderilor 
pentru reoeptivitatea lor redusă 
față de nou. Iată însă că acțiunea 
de contractare a fondului de marfă 
pentru anul 1971, încheiată reoent, 
surprinde o situație mult îmbună
tățită. Fără a epuiza gama posibilă 
a produselor casnice, expoziția or
ganizată cu acest prilej a demons
trat că reprezentanții industriei lo
cale au făcut un vizibil pas înainte 
spre satisfacerea preferințelor di
verse de consum ale populației. S-a 
prezentat o gamă variată de apara
te de încălzit, microroboturi de bu
cătărie, dispozitive de tăiat și pre
parat alimente, ustensile casnice 
etc.

— Prezența industriei locale la 
aceste contractări a fost remar
cabilă — ne-au declarat, fără nici 
o excepție, reprezentanții comerțu
lui. Afluența noutăților a depășit 
net nivelul anilor din urmă.

Not.înd asemenea opinii ne aflam, 
firește, pe punctul de a crede că, 
în sfîrșit, îneepind cu anul viitor, 
populația va fi întîmpinată în ma
gazine de un adevărat val al nou
tăților, că producătorii vor fi asaltați 
de cererile masive ale comerțului. 
Contrar așteptărilor, aflăm că, în 
urma contractărilor, aproape o trei
me din capacitatea de producție a 
industriei locale — în sectorul a- 
mintit — a rămas neacoperită cu 
comenzi pentru fondul pieței.

— Strădaniile noastre de a oferi 
cit mai multe noutăți realizate cu 
prețui cheltuirii de fonduri însem
nate pentru achiziționarea de mostre 
și executarea prototipurilor — ne de
clară ing. Maria Dumitru, dm ca
drul Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală 
— s-au izbit, la contractări, de o 
inexplicabilă reținere a comerțului. 
Din cele 300 de articole noi — nu 
numai pentru producția din sectorul 
nostru, ci pentru întreaga economie 
națională — oferite în liste speciale 
comerțului, la circa 130 de poziții 
nu a fost contractată nici o bucată, 
măcar din curiozitatea de a le pre
zenta fn magazine, ca să se urmă
rească. reacția cumpărătorilor. 
La alte 123 de produse s-au 
achiziționat cantități reprezen- 
tînd mai puțin de jumă
tate din capacitatea de producție, 
ceea ce pune sub semnul îndoielii 
apariția lor pe piață, nefiind asi
gurată seria optimă. în concluzie, 
contractările ne-au deziluzionat și, 
într-o anume măsură, ne-au descu
rajat. Cu ce autoritate și cu ce gir 
vom mai putea îndemna de acum 
înainte întreprinderile să asimileze 
produse noi. cind eforturile din 
acest an au fost in bună măsură 
zadarnice ?

— Ce-i drept, am cam evitat nou
tățile. ne mărturisește Vilhelm Klei- 
hel, directorul I.C.R.M.-Petroșani, 
dar aceasta se datorează in exclu
sivitate producătorilor. Ei nu ne-au 
informat din timp asupra sortimen

■ a d @ s
(Urmare din pag. I)

telor cu care intenționau să se pre
zinte.

Reușita acțiunii de lansare a nou
tăților depinde, incontestabil, în cea 
mat mare măsură de operativitatea 
cu care se produce contactul lor cu 
piața. Or, din păcate, atît comerțul 
cit și producătorii nu Întreprind, în 
prezent, mai nimic pentru testarea 
publică a noilor articole. Fiecare 
așteaptă ca celălalt să facă primul 
pas și, tot așteptîndu-se unul pe 
altul, se trezesc amîndoi la contrac
tări — la intervale de un an de
zile — că nu știu cit să cumpere 
și, respectiv, cui să vîndă.

In justificarea acestei stări ds 
fapt, reprezentanții comerțului nu 
se sfiesc să arate că de fapt cum
părătorii ar fi. chipurile, vinovațl 
de monotonia rafturilor din maga
zinele de articol* casnice. Sau 
— judecind după conținutul con
tractelor — doar locuitorii județelor 
Cluj, Brașov, Ploiești. Iași, Mureș, 
sau 
reștl 
tați,

ai 
sînt 
iar

municipiului 
amatori i 

cei din
i Bucu- 
de nou- 
Petroșani,

Galați, P’tești, Craiova, Con
stanța, Bacău, Arad ș.a. preferă ve
chiturile Lucrurilor trebuie să le
spunem pe nume : nu psihologia 
populației este aceea Care generează 
rețineri la contractarea articolelor 
noi, ci spiritul rutinier al reprezen
tanților comerțului, comoditatea 
lor. Este, desigur,’ mai ușor să vinzi 
marfa obișnuită, decît să lansezi pe 
piață alta nouă, acțiune ce pretinde 
eforturi pentru popularizare, recla
mă etc.

Datorită practicilor comerciale 
anchilozate ce se folosesc în pre
zent, se viciază nu numai sensul 
acțiunii promovate de întreprinderi 
pentru înnoirea nomenclatorului de 
fabricație, dar se aduc grave pre
judicii cumpărătorilor. Aceștia sînt 
lipsiți de posibilitatea unui contact 
direct ou produsele ce apar, soarta 
noutăților fiind lăsată la cheremul 
comercianților. Dacă cutare sau cu
tare merceolog sau director de în
treprindere comercială apreciază că 
noul articol nu este reușit, că nu 
va avea adeziune în rîndul cumpă
rătorilor, îi barează pur și simplu 
drumul spre magazine.

Stînd de vorbă cu mai mulți vi
zitatori ai expoziției, aceștia remar
cau, pe bună dreptate, că, de regulă, 
foarte puține produse prezente prin 
expoziții ajung în rafturile maga
zinelor. Un cetățean ne-â sugerat 
ideea organizării unui sondaj. Am 
ales la întîmplare cîteva articole noi 
ale întreprinderii „Metalochim" 
Brașov și am solicitat opinia mai 
multor vizitatori. Rezultatul ? Cea 
mai mare parte dintre ele ar fi fost 
cumpărate pe loc.

— Ce bine ar fi dacă și repre
zentanții comerțului ar avea aceeași 
părere, ne spune Marin Stănescu. 
directorul adjunct al Întreprinderii 
producătoare. Articolele preferate 
de vizitatori au fost contractate 
doar în proporție de 10—25 la sută 
din capacitate, iar unele deloc.

în dorința lor de a justifica oco
lirea noutăților, organele comercia
le ne-au adus ca argument și exis
tența.. stocurilor, așezind mai pre
sus de interesele reale ale cetățeni
lor, calculele prin care caută să-și 
acopere greșelile ocazionate de con
tractările anterioare. Unele orga

nisme comerciale par» să uite că 
în mîinile lor stau toate instrumen
tele de prospectare a pieței, că ar 
putea determina precis ce anume 
să comande și In ce cantități, mai 
mult chiar, că sînt obligata 
să o facă. Oricum, prezența 
stocurilor nu scuză abținerea față 
de nou, ci poate demonstra, o dată 
în plus, defectuoasa organizare a 
prognozei comerciale, aprecierea ar
bitrară a necesarului.

Pentru a afla poziția conducerii 
C.S.E.A.L. față de rezultatele con
tractărilor, ne-am adresat tovară
șului vicepreședinte, ing. Ion CM- 
rilescu, care ne-a declarat :

— Situația creată în acest an cu 
ocazia acțiunii de contractare ne-a 
dovedit cît de important este să 
preluăm noi inițiativa. A ne baza 
numai pe comerț înseamnă a per
manentiza o stare de. fapt anacro
nică. Concret, avem în vedere, pe 
lingă îmbunătățirea în continuare 
a structurii producției, în scopul 
asigurării integrale a necesarului la 
toate categoriile de bunuri de larg 
consum, extinderea rețelei proprii 
de magazine — într-o primă etapă, 
pînă la o sută de unități — in care 
se vor desface produse din toate 
județele. Pînă la sfințitul anului, 
intenționăm să- funcționeze cite 
un magazin in fiecare ju
deț. De asemenea, avem în ve
dere deschiderea în Capitală a unui 
mare magazin al industriei locale.

Subscriind la utilitatea acestor 
măsuri, dorim să precizăm că ar 
trebui găsite în continuare — și 
valorificate de urgență — toate 
acele căi prin care noutățile solici
tate de cumpărători pot fi dirijate 
în mod operativ spre rafturile ma
gazinelor.

Un bogat sortiment 
de schiuri așteaptă 
pe realizatorii unor 
noi performanțe
Se apropie anotimpul alb... 

Pentru cei care au îndrăgit spor
tul pe zăpadă, unitățile speciali
zate ale industriei lemnului au 
realizat în ultimul timp noi mo
dele de schiuri. Așa de exemplu, 
celor care doresc să practice un 
sport competițional, li se reco
mandă cu toată încrederea schiu- 
rile „Campion", fabricate din 
blocuri lamelate de lemn de fra
sin, cu talpa acoperită cu o folie 
de masă plastică și canturi de o- 
țel. Durabile, perfect echilibrate 
și rezistente sînt, de asemenea, și 
schiurile „Super", avînd lungimi 
cuprinse între 1 600 și 2 150 mm. 
Tot pentru obținerea unor mari 
performanțe sînt recomandate și 
schiurile tip „Start", fabricate din 
blocuri lamelate de frasin și fibră 
de sticlă, cu o mare rezistență 
la vitezele mari și la solicitările 
sporite. Caracteristici asemănă
toare, rezistență și, totodată, e- 
lasticitate superioară, prezintă 
pentru sportivi și elegantele 
Schiuri tip „Olimpic".

„APERITIF - 0 UNITATE 
CU PRODUSE PROASPETE, 
PE GUSTUL FIECĂRUIA
Un popas plăcut la noua 

unitate de patiserie „Ape
ritiv", din Cluj, este bineve
nit pentru oricine. De dimi
neață și pînă seara, aici se 
pot găsi preparate proaspete 
— pateuri cu diferite um
pluturi cu carne, cornuri cu 
chimen, biscuiți cu chimen și 
parmezan, și altele. Se pot, 
de asemenea, servi : ficat la 
grătar, ficat cu ceapă, plă
cinte umplute cu carne etc. 
Nu întîmplător, această uni
tate clujeană și-a cîștigat re
pede un bun renume. La 
cerere unitatea „Aperitiv" din 
Cluj își servește produsele 
sale proaspete... și la domi
ciliul consumatorilor.Mihai IONESCU

Clădirea noului aeroport din Cluj
Foto : Agerpres
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cru. exploatarea in bune condiții 
a mașinilor și instalațiilor. îmbunătă
țirea calității produselor, realizarea 
ritmică .a planului la export, crește
rea productivității muncii, încadra
rea în normele de consum stabilite, 
asigurarea stocurilor normate de 
materii prime și materiale, reduce
rea cheltuielilor de producție. Ana
liza exigentă a modului de aplicare 
a măsurilor privind organizarea știin
țifică a producției, punerea In func
țiune a noilor obiective industriale, 
atingerea la termen a parametrilor 
proiectați, lichidarea risipei de mate
riale pe șantiere este menită să de
termine lichidarea eventualelor ră- 
mîneri în urmă. Pe primul plan al 
atenției va trebui să se situeze adop
tarea de măsuri politice și organiza
torice bine chibzuite care să cheză- 
șuiască pregătirea în bune condiții a 
producției pe anul 1971.

în agricultură, unde adunările de 
alegeri vor avea loc pe măsura În
cheierii campaniei agricole, dezbate
rile vor analiza multilateral stadiul 
de aplicare a complexului de măsuri 
inițiat de partid în vederea ereșterii 
producției vegetale și animale. Atît 
in întreprinderile agricole de stat și 
de mecanizare a agriculturii, ca și în 
cooperativele agricole de producție, 
se impune ca în centrul preocupări
lor să se afle aspectele privind îm
bunătățirea organizării, normării și 
retribuirii muncii, folosirea rațională 
a mijloacelor materiale și financiare 
în vederea creșterii eficientei econo
mice a tuturor sectoarelor de activi
tate, aplicarea metodelor agrozooteh
nice moderne în vederea sporirii re
coltelor. creșterii efectivelor și pro
ducțiilor animaliere. întărirea disci
plinei în muncă, combaterea risipei, 
apărarea și dezvoltarea avutului 
obștesc.

Organizațiile de partid din ministere 
și celelalte instituții centrale sint 
chemate să analizeze cu exigență căile 
de a asigura o mai promptă soluțio
nare a problemelor ridicate de între
prinderi și centrale. înlăturarea prac
ticilor birocratice, creșterea eficien
tei economice în domeniile de activi
tate ce ,le coordonează.

Adunările și conferințele de ale
geri din instituțiile științifice sînt 
chemate să acorde cea mai mare a- 
tenție creșterii eficienței sociale a 
cercetării, printr-o mai strînsă legare 
a acesteia de cerințele societății, 
multiplicarea contractelor cu între
prinderile, realizarea integrală a pla
nurilor de cercetare. în instituțiile de 
artă și cultură este deosebit de im

portant ca pe primul plan al discu
țiilor să se afle problemele privind 
orientarea creației in lumina concep
ției marxist-leniniste. contribuția oa
menilor de cultură la activitatea e- 
ducativă in rîndurile maselor, stabl- 
lindu-se măsuri pentru intensificarea 
activității politice a organizațiilor de 
partid în rîndurile intelectualității, 
creșterea combativității împotriva 
ideilor retrograde, neștiințifice. în 
școli și facultăți dezbaterile vor fi 
axate pe cele mai Importante sar
cini actuale ale îmbunătățirii pro
cesului instructiv-educativ decurgind 
din Directivele C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea invâțămîntului.

Insistînd asupra caracterului con
cret. la obiect, al dezbaterilor, tre
buie să prevenim, totodată, abordarea 
tehnicistă a problemelor, ca si a în

treaga ei varietate, incluzind deopo
trivă aspectele privind întărirea nu
merică a organizațiilor de bază, în
tărirea democrației interne și a dis
ciplinei de partid, dezvoltarea muncii 
și conducerii colective, ca și cele re
feritoare la selecționarea și promo
varea cadrelor, îndrumarea organi
zațiilor de masă și obștești.

Perioada de pregătire și desfășu
rare a adunărilor și conferințelor de 
alegeri trebuie să prilejuiască inten
sificarea acțiunii de educare comu
nistă a membrilor de partid, a celor
lalți oameni ai muncii, cunoașterea 
aprofundată a orientării și principii
lor ^aflate la baza politicii interne și 
externe a partidului. însușirea te
meinică a problematicii majore de
curgind din programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez-

tregii activități un spirit de tnaltă 
combativitate față de concepțiile re
trograde, mistice, influențele ideolo
giei burgheze, față de orice incăl-

și drep-care a principiilor echității 
tățil sociale.

în elaborarea 
perfecționarea 
ideologice este 
seama de faptul 
ței practice a acesteia este nemijlocit 
legată de imprimarea unui spirit viu, 
înnoitor care să stimuleze gîndirea 
oamenilor, ceea ce presupune re
nunțarea la formele și metodele în
chistate, rutiniere, la repetarea 
mecanică a unor formule stereotipa 
sau teze generale.

Reflectînd înaltul spirit de res
ponsabilitate cu care partidul îm
bină în activitatea sa grija neabătută

măsurilor 
activității 
necesar să 
că sporirea

privind 
politico- 
se țină 
eficien-

ALEGERILE ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
elinatiei de a reduce munca de partid 
la practici de dispecerat administra
tiv. Nu prin substituire, prin pre
luarea atribuțiilor comitetelor de di
recție, ale cadrelor tehnico-admlnis- 
trative, se afirmă roiul conducător a! 
organizației de partid, ci prin folo
sirea eficientă a metodelor care ii 
sînt proprii — convingerea, munca 
politico-educativă, controlul, exem
plul personal al comuniștilor — pen
tru crearea unei opinii de masă îna
intate, combative față de fenomene
le negative, pentru promovarea acti
vă a noului, stimularea Inițiativei și 
spiritului de răspundere a'e cadrelor 
de conducere ca și ale întregului co
lectiv in vederea îndeplinirii exem- 

ț-plare a sarcinilor trasate de partid.
Obiectivul esențial al adunărilor de 

' alegeri îl constituie ridicarea calita- 
tivă a întregii activități politice și 
organizatorice a organizațiilor de 
partid, perfecționarea stilului și me- 

L todelor lor de muncă astfel ca ele să 
poată Îndeplini in cele mai bune 
condiții rolul de forță dinamică a co
lectivului in mijlocul căruia acti
vează. Aceasta presupune insă ca în 
adunările de alegeri să șe acorde o 
atenție mai mare analizării vieții 
interne de partid, abordată în In

volute adoptat de Congresul al X- 
lea al P.C.R.

în toate adunările st conferințele 
de partid un loc important va trebui 
să revină dezbaterii aspectelor majore 
ale vieții ideologice, căilor le per
fecționare a propagandei de partid, 
a muncii politico-educative. Este 
necesar să se supună unei temeinice 
analize modul in care se desfășoară 
munca politico-ideologică pentru e- 
ducarea partinică a comuniștilor, 
pentru dezvoltarea înaltelor trăsături 
moral-politice proprii membrilor 
partidului nostru. în același timp, 
se cere examinată atent activitatea 
organizațiilor de partid pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor. în acest sens se impune adop
tarea măsurilor corespunzătoare 
pentru ca atît învățămintul de partid, 
munca de informare politică, pre
cum și activitatea cultural-educativă 
de masă să asigure temeinica însu
șire a politicii și hotărîrilor partidu
lui, educarea oamenilor muncii in 
spiritul patriotismului șl internațio
nalismului socialist, al noii atitudini 
față de muncă și avutul obștesc, al 
respectării stricte a legalității socia
liste. al comportării demne în fami
lie și societate; imprimindu-se in-

pentru îndeplinirea îndatoririlor sale 
naționale și internaționale, adunările 
și conferințele de alegeri trebuie să 
prilejuiască reliefarea pregnantă a 
obiectivelor fundamentale ale poli
ticii axterne a partidului nostru : 
întărirea alianței, prieteniei și co
laborării multilaterale îu roate țările 
socialiste ; creșterea aportului la re
facerea și consolidarea unității sis
temului mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale ; dezvoltarea cooperării cu 
toate statele lumii ; intensificarea 
solidarității cu toate torțele antiim- 
perialiste în lupta pentru libertate, 
democrație, pace și progres social.

Trăsătura determinantă a adună
rilor de alegeri trebuie să o constituie 
pronunțatul caracter de lucru, o 
înaltă exigență partinică. Aceasta 
presupune ca dezbaterile să reflecte 
pregnant asemenea trăsături defini
torii stilului de muncă al conducerii 
de partid cum sînt : analizarea lu
cidă a stărilor de lucruri, respinge
rea tendințelor festiviste, a atmosfe
rei de paradă, dezvăluirea deschisă a 
neajunsurilor și căutarea soluțiilor 
optime pentru depășirea acestora.

în această ordine de idei se cu
vine subliniat că eficiența adunărilor

• La parterul unuia din blocu
rile moderne de pe B-dul Repu
blicii din orașul nostru s-a con
struit și sala de cinematograf 
„Dacia", cu 800 de locuri. Ea tre
buia să fie dată în folosință încă 
din 1968, dar întreprinderea de con- 
strucții-montaj Arad a tot tărăgă
nat lucrările pînă în august a.c. 
Cînd lumea aștepta deschiderea 
noului cinematograf, pardoseala de 
mozaic din holul cinematografului, 
circa 350 mp, a fost desfăcută ca 
fiind necorespunzătoare ; planșeul 
din sala de spectacol se dă jos pen
tru a fi înlocuit cu altul ca lumea 
etc.

Așadar, nu numai că se mai 
amînă un timp darea în folosință 
a noului cinematograf, ceea ce în
seamnă pierderi, dar se mai și 
cheltuiește în plus și nu puțin pen
tru refacerea lucrărilor prost exe
cutate.

este vindut pe motiv că între
prinderea de industrializare a lap
telui Craiova nu ar avea capace cu 
denumirea fiecărei zile a săptămî- 
nii. Astfel stînd lucrurile, nu poți 
ști niciodată dacă laptele cumpărat 
este proaspăt ori vechi. La fel se 
întimplă și cu borcanele de iaurt, 
smîntină etc. întimplarea nu-i 
deloc simplă, pentru că sau rămîi 
fără lapte la copii sau trebuie să-1 
plătești de 2—3 ori mai scump, 
după cum ai norocul să nu se stri
ce la fiert.

Valeriu STANCIOIU
Calea București, Bloc D 4, ap. 7 
Craiova

scrisoare ni se sesiza 
peste rîul Ialo- 
satului Ceparu, 
are nevoie ur-

• într-o
faptul că pasarela 
mița, în dreptul 
este deteriorată și 
gentă de reparații.

Consiliul popular al județului Ia
lomița, căruia redacția i-a adresat 
sesizarea, ne-a comunicat că „prin 
Direcția județeană de drumuri și 
poduri vor fi luate măsuri de a se 

Instalații , executa întreținerea acestei pasa
rele prin refacerea degradărilor".

Ștefan IOAN
Arad

o întreprinderea 10
' montaj din Brașov ne trimite, sub 
1 semnătura directorului, ing. Mircea 
1 Ionescu, următorul răspuns : „Și 
i conducerea întreprinderii noastre a 
i fost sesizată despre abuzurile să- 
, vîrșite de către conducerea șantie

rului nostru din Cluj în legătură 
cu repartizarea unor apartamente. 
Membrii comitetului de conducere 
care au verificat faptele au consta
tat că cele sesizate sînt adevărate. 
La rîndul lor, au sesizat Comitetul 
municipal P.C.R. Cluj, care a ana
lizat și concluzionat că la reparti
zarea apartamentelor în. cauză s-au 
făcut greșeli.

Măsurile luate de către condu
cerea întreprinderii 10 instalații 
Brașov, pînă la această oră, sînt 
următoarele :

— S-a introdus acțiune la Arbi
trajul de Stat Cluj pentru a se ob
ține anularea repartițiilor emise cu 
încălcarea. dispozițiilor legale.

— S-a sesizat Consiliul sindical 
județean Cluj pentru a se lua mă
suri împotriva salariatului nostru 
Oniga loan, care deține la șantierul 
nostru 
ședințe

— A 
șef de 
tul Oniga Ion.

— Este în curs 
cuire din funcția 
a ing. Gheorghiu

în continuare, 
rugată redacția noastră să contri
buie la anularea repartițiilor emise 
cu încălcarea legilor în vigoare, de
oarece „președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal Cluj a concluzionat în fața 
delegaților comitetului de direcție 
că s-a greșit, dar bonurile fiind 
emise nu mai pot fi anulate decît 
prin hotărîre judecătorească".

Supunem atenției comitetului ju
dețean ~ 
pentru

• La centrul stomatologic , din ’ ) 
Pitești, str. Republicii nr. 62, este \ 
afișat următorul anunț : „Din cau- <■ 
za lipsei de materiale s-a dat con- C 
rediu la o parte din personal și nu (’ 
se mai fac decît urgențe. Direcțiu- 
nea". Organele ierarhice superioare / 
știu de acest anunț ? Pacienții vor .► 
să afle cînd se va întoarce din con- » 
cediu o parte din personal, ce s. S 
întimplă cu cei ce fac tratament^? 
și așteaptă materiale de timp înde-' 
lungat etc. >

Teodor UIMAREANU ? 
str. dr. Nicolau nr. 22 ? 
Pitești

din Cluj funcția de pre- 
al comitetului sindicatului, 

fost destituit din funcția de 
birou administrativ salaria-

măsura de înlo- 
de șef de șantier
Laurențiu.
în răspuns este

P.C.R. această rugăminte 
restabilirea legalității.

ultimele săptămîni avem• în
mari necazuri cu laptele pe care 
îl cumpărăm de la centrele ali
mentare din orașul Craiova, pentru 
că se strică la fiert — deși această 
operație se face imediat după cum
părarea laptelui. Am cerut explica
ții vînzătorului de la unitatea ali
mentară nr. 176 Craiova și ni s-a 
răspuns că laptele se vinde pe 
riscul cumpărătorului (??).

De asemenea, în mod frecvent, 
laptele îmbuteliat în sticle poartă 
data altor zile decit cea în care

• Un grup de locuitori din co
muna Polovragi, județul Gorj, au 
sesizat redacția că Ilie Popa, tehni
cian mecanic la U.E.I.L. Novaci, 
sectorul Polovragi, a comis grave 
abuzuri In serviciu, iar în societate 
are o comportare nedemnă.

în răspunsul sosit zilele acestea 
la redacție — cu o întirziere de 
aproape 2 luni — se află un proces 
verbal întocmit de Iulian Morjan, 
revizor oontabil principal al C.E.I.L. 
Tg. Jiu, ing. Ion Bușe și Ni colac 
Boereu de la sectorul exploatare 
Polovragi, care au cercetat cazul. 
După o relatare succintă a unor 
fapte neesențtale, procesul verbal 
concluzionează că „cele reclamate 
nu prezintă vreun temei, ci pur și 
simplu sînt Insinuări la adresa ce
lui în cauză...".

Procesul verbal și unele decla
rații sînt însoțite însă de o adresă 
a C.E.I.L. Tg. Jiu cu nr. 21000 din 
17.IX.1970, semnată indescifrabil în 
numele directorului general, în care 
se scrie negru pe alb că „cele sem
nalate au mai fost aduse la cunoș
tința organelor de miliție și procu
raturii. iar rezultatele cercetărilor 
efectuate au dovedit că sesizările 
au 1'ost juste (subl. ns.)„. „Numitul 
a fast discutat în comitetul de 
partid și s-au luat măsuri cores
punzătoare".

Iresponsabilitatea în cercetarea 
acestui caz este evidentă. Sesizarea 
sosită la redacție nu a fost tratată 
cu seriozitatea și responsabilitatea 
cerute, iar răspunsul comunicat este 
de natură să trezească dubii. Se 
impune ca forul ierarhic superior 
să tragă la răspundere cu severitate 
pe cei ce-și permit să dezinformeze, 
și să comunice redacției măsurile 
luate.

WWWWWWWWWWWWWWWWWW
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și conferințelor de partid este condi
ționată de orientarea imprimată 
acestora prin dările de seamă pre
zentate. Iată de ce se cere înlăturată 
practica încetățenită pe alocuri de a 
transforma darea de seamă intr-o 
lungă listă de cifre și fapte, înșirate 
unele după altele, fără nici un efort 
de pătrundere în miezul fenomene
lor. Dar pentru a îmbunătăți acti
vitatea este nevoie nu de prezenta
rea „oonstatativă" a deficiențelor, ci 
de dări de seamă analitice care să 
prezinte concluzii decurgînd din acti
vitatea desfășurată, să ajute la înțe
legerea cauzelor unor rămineri in 
urmă, la găsirea modalităților de a 
le remedia. Evident, întocmirea unor 
asemenea dări de seamă impune 
consultarea activului de partid, an
trenarea la elaborarea acestora a 
comisiilor pe probleme de pe lingă 
comitetele de partid, a celor mai 
competenți comuniști.

Experiența arată că adunările și 
conferințele de alegeri sint cu atît 
mai rodnice cu cît, prin întreaga lor 
desfășurare, ele reliefează grija pen
tru stricta respectare a cerințelor de
mocrației interne de partid. Tocmai 
ca o ilustrare a preocupării constante 
pentru lărgirea democrației de partid, 
conform noilor prevederi incluse în 
Statutul P.C.R., adunările și confe
rințele de alegeri pe lîngă faptul că 
vor alege organul de oonducere al 
organizației respective și delegații la 
conferința organizației de partid 
superioare, vor desemna șj candida- 
ții pentru organele de partid ime
diat superioare. Adîncirea caracte
rului democratic al adunărilor și 
conferințelor de alegeri este ilustrată 
și de recomandarea inclusă în in
strucțiunile C.C. al P.C.R., cu privire 
la alegerea organelor locale de partid 
ca numărul membrilor de partid puși 
tn dezbatere spre a fi incluși pe lista 
de candidați pentru birourile orga
nizațiilor de bază și comitetele de 
partid sau ca delegați la conferin
țele organizațiilor de partid supe
rioare să fie. de regulă, mai mare 
decît cel al comuniștilor ce urmează 
a fi aleși în organele de partid res
pective.

Democratismul propriu vieții inter
ne de partid trebuie să se reflecte 
însă in întreaga desfășurare a adu
nărilor și conferințelor de alegeri și, 
în primul rînd, în crearea unui cli
mat propice exprimării . sincere, 
nestingherite a părerilor fiecărui 
membru de partid. Stimularea cri
ticii și autocriticii, receptivitatea față

B B B B B B B
de propunerile și observațiile comu
niștilor, grija de a desprinde con
cluzii practice din opiniile exprima
te, zădărnicirea oricăror încercări de 
a intimida sau persecuta pe cei care 
semnalează deficiențe sau abuzuri 
constituie nu numai cerințe de
curgînd din drepturile statutare ale 
comuniștilor, dar și condiții pen
tru îmbunătățirea efectivă a vie
ții de partid prin participarea 
activă a membrilor de partid la acti
vitatea organizației respective, prin 
adoptarea unor măsuri judicioase, 
pe baza confruntării libere a opiniilor, 
sintetizării experienței și înțelepciunii 
colective.

Alegerea pentru o perioadă de doi 
ani a birourilor organizațiilor de 
bază și comitetelor de partid din 
unitățile economice și instituții, a 
comitetelor comunale de partid ca 
și a comitetelor orășenești de partid 
de categoria a doua impune o Înaltă 
responsabilitate partinică, creșterea 
exigenței față de calitățile politice, 
profesionale și etice ale tovarășilor 
ce urmează a fi aleși în organele 
locale de partid. Apreciindu-le cu 
obiectivitate și exigență activitatea 
și perspectivele de dezvoltare, orga
nizațiile de partid au datoria să se 
orienteze în alegerea organelor de 
partid și a delegaților la conferințe 
a comuniștilor cu o temeinică pregă
tire politică, profesională și bogată 
experiență in diverse domenii de 
activitate, oameni cu un dezvoltat 
spirit partinic, care prin întreaga lor 
activitate s-au dovedit a fi buni or
ganizatori și mobilizatori ai maselor 
în lupta pentru aplicarea liniei poli
tice a partidului, cu o comportare 
demnă in familie și societate, tova
răși care se bucură de respectul șl 
încrederea colectivelor în rîndurile 
cărora își desfășoară activitatea.

Experiența confirmă că rodnicia 
adunărilor și conferințelor de ale
geri este direct proporțională cu 
sprijinul și îndrumarea primite din 
partea comitetelor județene, munici
pale, orășenești și comunale de 
partid. Evitînd deopotrivă tendințele 
de dădăceală și tutelă măruntă, ca și 
indicațiile formale, general-valabile, 

' ele sînt chemate să-și axeze munca 
de îndrumare spre problematica ma
joră, spre laturile de conținut ale 
activității, astfel incit adunările și 
conferințele de alegeri să contribuie 
la întărirea organizatorică și politică 
a partidului, Ia perfecționarea mun
cii de partid, a formelor și metode
lor de conducere a întregii activi
tăți economice și sociale.
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ 

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNĂ CALITATE! 
<1

JUDEȚUL OLT*

în statistica direcției agricole se ară 

mai mult decît pe cîmp.

Ministerul știe că este dezinformat?
Periodic, direcțiile agricole cen

tralizează datele cu privire la mersul 
lucrărilor agricole. Cum se desfă
șoară această operație ? Cooperati
vele agricole transmit cifrele res
pective întreprinderilor pentru me
canizarea agriculturii care, la rîn- 
dul lor, le comunică direcției agrico- / 
le. Numai că în județul Olt, pe filiera 
amintită, se constată tendința de a 
umfla aceste cifre cu intenția de a 
prezenta organelor superioare reali
zări mai mari decît există in reali
tate. Pină la sfîrșitul săptămînii tre
cute, conform datelor existente la 
direcția agricolă, în cooperativele a- 
g. ?ole recoltatul porumbului s-a fă
cut de pe 42 098 hectare, ceea ce în
seamnă 52 la sută din suprafețe, al 
florii-soarelui de pe 21 090 ha, adică 
81 la sută, iar arăturile pentru însă- 
midțările de toamnă s-au executat 
pe 72 555 hectare, ceea ce reprezintă 
67 la sută din plan, din care 68 600 
hectare au fost pregătite pentru se
mănat.

Foarte frumos, va zice oricine, 
Oltul este fruntaș. (într-adevăr în 
nici un alt județ nu s-au recoltat 
jumătate din suprafețele cultivate 
cu porumb). Adunînd însă datele 
furnizate direcției agricole de fiecare 
întreprindere de mecanizare a agri
culturii, rezultă că porumbul s-a 
recoltat de pe 27 000 ha, floarea-soa- 
relui de pe 20 214 ha, arăturile de 
toamnă s-au făcut pe 57 552 ha și 
pregătirea terenului s-a făcut pe 
48 920 ha. Iată deci ce diferențe 
mari există între datele transmise 
de I.M.A. și raportările tăcute de

direcția agricolă. Tot așa ar putea 
exista diferențe între datele trans
mise de unități și cele comunicate 
de întreprinderile pentru mecaniza
rea agriculturii. Probabil că direcția 
agricolă a găsit un mod original de 
a informa Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, precum și comitetul ju
dețean de partid, despre stadiul lu
crărilor agricole anticipînd rezulta
tele ce se vor obține cu multe zile 
înainte. Numai că o asemenea practi
că se cheamă dezinformare, care nu 
poate servi nimănui. Din contră, nu 
dă posibilitate să se ia măsuri in 
vederea grăbirii lucrărilor acolo unde 
se constată rămîneri în urmă.

Să vedem cum se desfășoară lu
crările pe teren.

După planificarea făcută de direc
ția agricolă este prevăzut ca lucră
rile din această campanie să se în
cheie în limitele perioadelor optime. 
Aceasta presupune, in primul rind, 
realizarea vitezelor zilnice de lucru 
planificate: circa 6 000 ha pe zi la 
recoltatul porumbului, 5 800 ha și 
13 000 ha la arat și respectiv pregă
titul terenului. Dar o sumară analiză 
făcută pe baza realizărilor înregistrate 
în decurs de o săptămînă bună de lu
cru, 18—25 septembrie, arată discre
panțe mari între vitezele zilnice de 
lucru realizate și cele planificate. Vi
teza zilnică la recoltatul porumbu
lui a fost de numai 1 665 ha. iar

ritmul lucrărilor la arat a atins doar 
886 ha, la pregătit 1 429 ha. De ce 
acest ritm lent 1

In ceea ce privește recoltatul po
rumbului, cauzele care determină 
întirzierea sînt clare : este vorba de 
slaba mobilizare a torței de muncă 
pentru executarea acestei lucrări și 
de utilizarea în proporție de abia 30 
la sută a mijloacelor mecanice de 
recoltare. La cooperativa agricolă 
Coteana, lanurile de porumb sînt 
ajunse la maturitate, dar din cele 
1 050 ha s-au recoltat numai circa 
160 ha. „Am adaptat o combină C 3 
pentru recoltatul porumbului din lan 
— ne spunea tov. Savu Trăistaru. 
mecanicul secției de mecanizare. A- 
ceasta a fost încercată cu rezultate 
foarte bune. Totuși, inginerul-șef al 
cooperativei, Gheorghe Drăgan, și 
președintele Eugen Grigore, refuză 
să o utilizeze". De altfel, asemenea 
cazuri nu sînt singulare. Și la coope
rativele agricole Priseaca; Făgețelu, 
Topana, Albești, pe care le-am vizitat, 
combinele C 1 adantate nu se foloseau 
deloc, iar la recoltatul manual parti
cipau un număr redus de cooperatori, 
fapt ce explică suprafețele mici, în 
jurul a 50—100 ha recoltate.

Considerăm necesar ca specialiștii 
direcției agricole să contribuie mai 
eficient la organizarea muncii în u- 
nitățile rămase în urmă, să nu cau
te să umfle cifrele din situația ope
rativă pentru a ascunde adevărata si
tuație de pe teren.

Aurel PAPADIUC 
corespondentul „Scînteii*

JUDEȚUL SATU-MARE

în plină campanie

șui Nicolae Babici, directorul direc-; 
ției agricole. In următoarele trei zile, 
vor sta, se pare, circa 1 500 tractoare. 
Este adevărat că, din cauza calami
tăților naturale din primăvară, canti
tățile de carburanți folosite în agri
cultura județului au fost depășite. 
Ministerul Petrolului și baza de a- 
provizionare Cluj motivează însă că 
acum au greutăți și nu pot asigura 
cote suplimentare de carburanți de- 
cit în cantități infime. S-a intervenit 
și prin comitetul județean de partid, 
dar situația nu se întrezărește a se 
îmbunătăți “. Este o problemă care 
trebuie rezolvată urgent. Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii și Minis
terul Petrolului vor trebui să între
prindă tot ce este posibil pentru a 
îmbunătăți aprovizionarea cu carbu
ranți a secțiilor de mecanizare din 
județ

Ne-am interesat la direcția de a- 
provizionare și desfacere din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Silvicultu
rii despre problema aprovizionării cu 
carburanți. Tov. N. Georgescu ne-a 
declarat că în această privință sînt 
multe greutăți. De exemplu, luni di
mineața s-au primit sesizări și din 
alte județe că nu se livrează carbu
ranți care să asigure funcționarea 
tractoarelor. De ce nu au carburanți 
unitățile agricole din județul Satu- 
Mare ? Am căutat răspuns la Cen
trala de desfacere a produselor pe
troliere. „Vă comunic datele cele mai 
recente — ne-a spus tov. Popescu, 
director tehnic în cadrul centralei. 
Azi dimineață aveau în stoc 65 tone 
de motorină, iar pe drum '295 tone. 
Dar se pare că cei de la Satu-Mare 
nu mai au repartiție". „Satu-Mare 
mai are o repartiție de 300 tone car
buranți pentru această lună — spu
nea tov. Georgescu de la D.G.A.D. 
Ceea ce a intrat în depozitele de la 
Satu-Mare. și. anume 65 tone, este o 
nimica toată, ajunge doar pentru ci- 
teva ore de funcționare a tractoare
lor". Iată deci că unii spun că există 
repartiție, iar alții nu. Cert este ■ că 
lipsesc carburanții-. Este o problemă 
asupra căreia vom reveni.

Asigurarea carburanților, fiind o 
problemă generală care provoacă 
greutăți în desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă, trebuie rezolvată 
cît mai repede. Intr-adevăr, în unele 
locuri s-au depășit repartițiile. Dar 
un tractor nu este un autoturism pe 
care îl pui pe butuci și te lipsești de 
serviciile iui. Tractoarele trebuie să 
lucreze pină cind ultimul bob de 
griu va fi pus in pămint. Or. pen
tru aceasta trebuie să se asigure de 
urgență carburanții necesari.

Octav GRUMEZA 
coresoondentul „Scînteii*

Stimulente 

pentru 
mecanizatorii 

fruntași
Munca mecanizatoriloi este hotăritoaie 

pentru executarea la timp și în condiții agro
tehnice superioare a lucrărilor agricole de 
toamnă. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
a recomandat întreprinderiloț pentru mecani
zarea agriculturii instituirea de premii zil
nice pentru mecanizatorii care obțin cele 
mai bune rezultate la recoltatul porumbului, 
florii-soarelui, cartofilor, precum și la însă- 
mințarea cerealelor de toamnă. Premiile se 
acordă acelor mecanizatori care își depă
șesc norma zilnică stabilită, iar numărul 
premiilor este în funcție de mărimea secției 
și de suprafața de lucrat. Astfel, la o 
secție care are în plan să însămînțeze cu 
mijloacele mecanice de care dispune o supra
față de peste 800 hectare se acordă trei pre
mii zilnice de 100, 75 și 50 lei ; pentru recol
tat porumb cu combine, în suprafață totală 
de 300 ha, se acordă zilnic un premiu de 100 
lei și altul de 75 lei etc.

Premiile zilnice pe secție se vor acorda 
mecanizatorilor în ordinea depășirii procen
tuale a normei de lucru stabilite (normă u- 
nificată sau normă locală) cu condiția între
ținerii mașinilor în bună stare de funcționa
re, a recoltării fără pierderi sau a însămîn- 
țării de calitate și a participării la lucrări a 
cel puțin 3 mecanizatori, dacă se constituie 
un singur premiu, sau 5 mecanizatori, dacă 
se constituie mai multe premii pe secție. La 
întreprinderile care au un număr mic de u- 
tilaje de recoltat și nu se poate îndeplini 
condiția de a lucra, pe secție, cel puțin 3 
mecanizatori, se vor constitui două premii 
zilnice pe întreprindere (unul de 100 lei și 
altul de 75 lei). Premiile zilnice se propun de 
șeful secției de mecanizare și inginerul-șef 
din cooperativă, se aprobă de conducerea 
Întreprinderilor și se vor înmîna la termina
rea fiecărei zile de lucru.

Pentru realizări deosebite pe total secție, 
se pot acorda șefilor de secții și mecanici
lor de întreținere premii decadale pe între
prindere pentru cele mai bune realizări în
registrate pe mașină. Premiile decadale se 
vor acorda, de asemenea, în ordinea reali
zărilor înregistrate la mașinile pentru recol
tat porumb, floarea-soarelui, cartofi și la se
mănăturile pentru cereale, cu condiția ca cel 
puțin 75 la sută din mecanizatorii din cadrul 
secției să fi îndeplinit normele de lucru sta
bilite pe decadă la lucrarea respectivă. A- 
ceste premii se vor acorda din fondul de 
premiere constituit pe baza articolului 5 din 
H.C.M. 1932/1969, ■ cota de pînă la 3 la sută.

CONTRASTE
• „Pușculița"...

cu milioane
Succint, am putea 

apune că în întreprin
derile din județul Ar- 

, geș din discuții s-au 
născut zeci de milioa
ne de lei producție. 
Este vorba de o pro
ducție suplimentară 
potențială rezultată 
din îmbunătățirea in
dicatorilor de plan pe 
1971, care a avut loc 
ca urmare a propune
rilor de perfecționare 
a organizării produc
ției și a muncii, făcu
te în adunările gene
rale ale . 
din luna august, 
inițiativă care merită 
toată lauda ! S-au e- 
puizat însă toate posi
bilitățile de sporire a 
producției pe 1971 ? 
Nu! — este răspunsul

salariaților
O

categoric al comisiei e- 
conomice a comitetu
lui județean de partid, 
care, efectuînd o ana
liză a nivelului pro
ducției la 1 000 lei fon
duri fixe în 12 între
prinderi, â descoperit, 
în sacul „rezervelor" 
interne, posibilități de 
îmbunătățire a indica
torilor de plan din a- 
nul viitor cu încă 30 
milioane lei. Cum se 
vede, inițiativa arge- 
șeană se arată deose
bit de prolifică și 
eficace. Ce-i drept, 
deocamdată numai pe 
hîrtie. Credem însă 
că ea va germina cu 
aceeași vigoare și în 
practică, in anul care 
vine.

• Cum se lansează
o modă

în luna trecută, 
combinatele și între
prinderile Ministeru
lui Industriei Ușoare 
au primit 399 refuzuri 
pentru mărfuri care 
nu corespundeau din 
punct de vedere cali
tativ, livrate unităților 
comerciale, 
mărfurilor 
peste 31 milioane lei. 
De remarcat e faptul 
că. în luna august a 
anului trecut, unitățile 
economice ale indus
triei ușoare au înre
gistrat doar 155 refu
zuri pentru calitatea 
necorespunzătoare 
unor mărfuri, în 
loare de numai 
milioane lei. Din 
talul refuzurilor 
semnate în luna 
cută, 179 — însumînd 
peste 21 milioane lei 
— „aparțin" combina
telor textile. Care sînt 
cauzele acestor refu
zuri ? întreprinderile

Valoarea 
refuzate :

a 
va-

18 
to- 

con- 
tre-

noua
textile au livrat unele 
țesături care aveau 
fire murdare de ulei, 
pete. diferente de 
nuanțe, desene prost 
executate etc. — defec
te pentru care pro
dusele respective nu 
ar fi fost cumpărate 
de nimeni.

Un singur lucru nu 
ne este clar : de ce 
respectivele între
prinderi acționează 
discret și nu apelează 
și la concursul diferi
telor jurnale de modă, 
să facă reclamă noi
lor modele pe care 
vor să le lanseze — 
cămășile care au 
pe buzunarul de la 
piept o pată mare de 
ulei, pantaloni inegali 
ca lungime, sacoul cu 
mineci de culori dife
rite. M.I.U. ar trebui 
să le sprijine în aceas
tă reclamă. Sau, poa
te. în altă direcție ?

• Obrazul subțire 
cu amenzi se ține ?

1500 de tractoare fără combustibil!
în cooperativele agricole din jude

țul Satu-Mare se remarcă incontes
tabil mai mult decît în anii prece- 
denți preocuparea pentru executarea 
la un nivel calitativ înalt și la ter
menele optime a lucrărilor agricole 
de toamnă. Prezența activă a ingine
rilor agronomi pe ogoare permite să 
se intervină prompt în corectarea a- 
bateriior de la regulile agrotehnice 
impuse de asigurarea unei recolte 
sporite. Date fiind insă condițiile na
turale neprielnice din această toam
nă (umiditate scăzută în majoritatea 
zonelor din județ) pregătirea tere
nului și semănatul se află încă în 
fază de început. Din datele cumu
late în operativa de sîmbătă, 26 sep
tembrie, reiese că din totalul de 
51 000 hectare planificate a fi culti
vate cu grîu și secară abia au fost 
însămințate 6 000 hectare. Nici recol
tatul porumbului de pe cele 25 200

hectare practic nu a putut fi Înce
put (doar în zona Cărei s-au recoltat 
500 hectare) întrucît cultura nu a 
ajuns în stadiul de coacere.

Condițiile climatice deosebite în 
care se desfășoară lucrările agricole 
în această toamnă impun o responsa
bilitate maximă pentru termenele de 
executare și calitatea acestora. Or. în 
unele cooperative agricole cadrele de 
conducere și specialiștii se mențin la 
periferia acestor probleme. Deși lu
crările sînt foarte aglomerate, la coo
perativa agricolă din Moftlnu-Mare 
brigadierii tăifăsuiau de mai multă 
vreme la sediul cooperativei. De ce ? 
Așteptau zadarnic, de mai bine de 
două ore. în plină amiază, pe ingine- 
rul-șef la obișnuita transmitere de 
sarcini pentru a doua zi. Cum acesta 
nu s-a prezentat, brigadierii s-au răs- 
pindit pînă la urmă care încotro. La 
această oră — stabilită de consiliul

de conducere pentru organizarea ir. 
bune condiții a procesului de pro
ducție — lipsea și președintele. Unde 
se afla. în acest timp, conducătorul 
cooperativei ? Poate cumva pe cimp. 
exercitindu-și rolul de organizator in 
campanie ? Nici vorbă ! Era la o locu
ință in sat. imbrăcat cu un șort de 
bucătar, pregătind cu zel bunătățile 
pentru o nuntă.

Pe lingă organizarea temeinică a 
muncii și participarea activă a coope
ratorilor la toate acțiunile desfășu
rate. un rol important pentru execu
tarea lucrărilor îl prezintă folosirea 
din plin a tractoarelor.

Or. lipsa acută de carburanți pen
tru tractoare și alte diferite mijloace 
de transport auto afectează în mod 
grav desfășurarea normală a lu
crărilor. „In ultima vreme au 
stat zilnic 600 tractoare — ne relata, 
vineri, cu o vădită îngrijorare, tovară-

Lima de laminoure de 6 țoii de la uzinele „Republica" din Capitală
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(Urmare din pag. I)
rilor de circa 16 milioane lei înregis
trate de întreprinderea construcții 
speciale, instalații și montaje din 
Craiova — unitate preluată de mi
nisterul nostru de la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini în 
trimestrul II al acestui an — precum 
și deficiențelor care mai persistă în 
activitatea celor 10 unități care au 
depășit nivelul planificat al pierde
rilor. Țin să remarc totuși faptul că 
numai dobînzile penalizatoare pe care 
le plătim anul acesta la pierderile 
peste plan înregistrate în anul trecut, 
pierderi care încă nu sînt acoperite, 
împreună cu reducerile operate de 
Banca de Investiții asupra situațiilor 
de lucrări întocmite Ia 31 decembrie 
1969 și golurile in mijloace circu
lante de la fosta întreprindere din 
Craiova recent preluată însumează 
65 milioane lei.

Dacă eliminăm din actualele cos
turi cele 65 milioane, nedatorate ac
tivității din acest an a întreprinderi
lor, rezultă că pe ansamblul ministe
rului sarcina de beneficii a fost rea
lizată, obținîndu-se economii supli
mentare de aproape 52 milioane lei. 
O confirmare a efortului făcut de 
unitățile ministerului pentru înca
drarea în indicatorii financiari pla
nificați rezultă și din realizarea la 
30 iunie a.c. — cu excepția a trei 
unități — a planului de rentabilizare 
întocmit la începutul anului. Față de 
cele 8,3 milioane lei economii la pre
țul de cost, cit s-a prevăzut să se 
obțină prin acțiunea de rentabilizare 
pînă la 30 iunie a.c. în cele 11 uni
tăți planificate cu pierderi, s-au în
registrat economii în valoare de 8.2 
milioane lei. Doar întreprinderea 13 
Timișoara — cu 1.2 milioane lei. 
I.C.M. Pitești — cu 109 mii lei și în
treprinderea 12 Constanța — cu 9 mii 
lei nu și-au realizat planul de ren
tabilizare. Dar economiile obținute 
de celelalte 8 întreprinderi au aco
perit aceste nerealizări. Putem spune 
deci că se face simțit în acest an un 
reviriment în activitatea economică 
a întreprinderilor noastre.

REP. : Ne simțim obligați si 
facem o precizare. Datele pe 
care le-ați prezentat reflectă o 
situație ce nu concordă cu cea 
asupra căreia noi înșine ne-am 
informat. Potrivit unei analize 
întreprinse de Banca de In
vestiții, reiese că, la sfîrșitul 
primului semestru, numai cele 
trei unități — I.C.M. Pitești, 
Întreprinderea 12 Constanța

de lucrări se Întocmesc trimestrial — 
apar în activitatea de construcții si
tuații cînd. din necuprinderea in rea
lizări a tuturor lucrărilor executate 
în luna respectivă, precum și din 
neregularizarea consumurilor de ma
teriale. rezultatele nu sînt concor
dante. Aceste situații se corectează 
la închiderea trimestrului, cind se în
tocmesc situații de lucrări verificate 
și acceptate de beneficiar, precum și

timpului de lucru, aprovizionarea ne
ritmică sau realizată în condiții one
roase, slaba preocupare pentru gos
podărirea șantierelor și pentru înde
plinirea prevederilor planului de ren
tabilizare, conducerea ministerului a 
aplicat sancțiuni materiale și disci
plinare, mergînd de la mustrare pînă 
la desfacerea contractului de muncă, 
în continuare, conducerea ministeru
lui va intensifica acțiunile de con-

SURSA DEFICITULUI
și întreprinderea 13 Timișoa
ra — totalizau o pierdere 
peste plan de circa 23 milioane 
lei. Această cifră credem că a- 
runcă o altă lumină asupra evo
luției acțiunii de rentabilizare 
in amintitele întreprinderi. De 
altfel, creșterea pierderilor pe 
ansamblul ministerului cu 16 
milioane lei numai in luna iulie 
este un simptom că acțiunea de 
rentabilizare in general nu și-a 
găsit un făgaș trainic.

Ing. I.C. : Cînd am prezentat si
tuația de mai sus am avut în ve
dere îndeplinirea planurilor inițiale 
de rentabilizare. Pe parcurs au sur
venit însă elemente neprevăzute — 
la alte posturi de cheltuieli decît 
cele analizate și introduse in planul 
de măsuri respectiv — care au in
fluențat negativ și au modificat pen
tru o scurtă perioadă rezultatele ob
ținute în acțiunea de rentabilizare...

REP. : Ce anume elemente ne
prevăzute au survenit, de pzldă. 
in luna iulie ?.

Ing. I.C. : De fapt, pentru situâția 
înregistrată în această lună nu este 
vorba de elemente neprevăzute. în 
mod curent. în balanțele din primele 
două luni ale fiecărui trimestru — 
care se încheie cu o oarecare aproxi
mație. avînd în vedere că situațiile

situații comparative intre consumul 
tehnic și cel efectiv din evidențe.

REP. : Urmărind detaliat
structura pierderilor peste plan 
la citeva dintre unitățile care 
înregistrează cele mai mari 
pierderi financiare, am sesizat 
că in marea lor majoritate cau
zele au la bază determinări su
biective. Cele aproape 9 mi
lioane lei pierderi peste plan în
registrate la sfirșitul semestru
lui I din acest an la I.C.M. Pi
tești, de exemplu, se compuneau 
din : depășirea consumului spe
cific de materiale cu circa 1 mi
lion lei, depășirea normelor de 
manoperă cu 1.1 milioane lei. in 
vreme ce coeficientul de utilizare 
a timpului de lucru nu a atins 
nici 93 la sută ; alți 800 000 lei 
au fost pierduți datorită defec
tuoasei folosiri a utilajelor; 
restul pierderilor se regăsesc in 
vastul capitol al cheltuielilor in
directe. Ce măsuri preconizează 
conducerea ministerului pentru 
eradicarea unor deficiențe de 
asemenea natură ?

Ing. I.C. : Pentru deficiente cum ar 
fi organizarea defectuoasă a locuri
lor de muncă și a proceselor de pro
ducție, utilizarea nerațională a me
canismelor. insuficienta folosire a

trol, luînd măsuri de sancționare 
pentru prejudiciile aduse de salariații 
care nu-și îndeplinesc sarcinile de 
serviciu. împreună eu organele Băn
cii de Investiții și ale Ministerului 
Finanțelor, conducerea ministerului a 
organizat în acest an multe controale 
pe șantiere, luînd măsuri operative 
la fața locului. întreprinderile care 
au o situație economică dificilă au 
făcut, în citeva rînduri, obiectul unor 
analize detaliate la nivelul conduce
rii ministerului și al unor dezbateri 
largi în colegiul acestuia, cu care o- 
cazie s-au stabilit măsuri adecvate. 
Pe baza dărilor de seamă contabile 
ce se vor încheia la sfirșitul trimes
trului III, colegiul ministerului va 
analiza din nou situația financiară 
a întreprinderilor și va hotărî asupra 
măsurilor ce mai sînt de luat,

REP. : Cu ce rezultate finan
ciare apreciați că se va încheia 
activitatea anului curent ?

Ing. I.C. : în urma analizelor eco
nomice ce se desfășoară actualmente 
la unele unități cu rezultate econo
mice nesatisfăcătoare a rezultat că 
mai pot surveni unele deficite care 
să majoreze pînă la finele anului vo
lumul actual al pierderilor. Cu toate 
acestea, apreciem că rezultatele anu
lui 1970, pe ansamblul ministerului, 
vor fi substanțial îmbunătățite față 
de anul precedent. Desigur, scontăm

pe aceste rezultate mai bune numai 
dacă vor fi aplicate integral și la ter
men măsurile tehnico-organizatorice 
stabilite de unități și de conducerea 
ministerului, în care scop fiecare sa
lariat din aparatul ministerului și 
pină la ultimul loc de muncă tre
buie să se achite In mod exemplar 
de sarcinile ce-1 revin.

★
Deși nerostită clar, din subtextul 

convorbirii se desprinde concluzia 
că „maladia" pierderilor care mai 
persistă în aproape jumătate din nu
mărul unităților Ministerului Con
strucțiilor Industriale are la origine 
o singură mare cauză : organizarea 
defectuoasă a producției și a muncii 
pe șantiere. O indubitabilă dovadă în 
acest sens oferă chiar citeva din în
treprinderile de construcții sie mi
nisterului : l.S.C.M.-urile de la Brazi, 
Brăila și orașul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Deși au același profil de activitate ca 
și celelalte 11 unități de construcții- 
montaj nerentabile, nici unul din fac
torii generatori de pierderi Invocați 
In cazul celor din urmă nu are pute
re de influență negativă precumpă
nitoare asupra rezultatelor finan
ciare de ansamblu ale acestor trei 
Întreprinderi, care de ani și ani lu
crează rentabil. Antidotul ineficien
tei In aceste cazuri a fost găsit — 
așa cum chiar interlocutorul afirmă 
— In buna organizare a activității 
șantierelor.

Indiscutabil, conducerea ministe
rului este preocupată de situația ne
corespunzătoare in care se află tn a- 
cest an cele 11 unități de construc- 
ții-montaj. Pentru a impulsiona creș
terea eficienței economice, largi e- 
chipe de specialiști au efectuat In 
mai multe rir.duri ample acțiuni de 
control pe șantiere, în vreme ce co
legiul ministerului a analizat perio
dic situația lor financiară, stabilind 
de fiecare dată măsuri și termene? 
concrete pentru redresare. După cum 
s-a văzut, redresarea întîrzie să se 
producă, ceea ce ne duce la conclu
zia că toate intervențiile de pînă a- 
cum s-au dovedit a fi simple palea
tive. Pe cind măsurile radicale de 
mult așteptate T

Au trecut cinci luni 
de cînd în cadrul aces
tei rubrici semnalam 
că un șir de întreprin
deri din județul Alba 
nu-și onorau cu prom
ptitudine contractele 
față de beneficiari. E- 
rau restante la acea 
dată 46 contracte. în 
valoare de peste 
milioane 
întîmplat 
O dată 
timpului 
numărul 
neonorate, 
luni, 
din județul Alba sînt 
în restantă cu 625 con
tracte, valorînd circa 
49 milioane lei. Recor-

6.8 
Ce s-a 
atunci ? 
trecerea 
înmulțit

lei. 
de 
cu 
s-a 

contractelor
După 8 

întreprinderile

• Atenție,

cadă o

dul în materie îl dețin 
acum Uzina mecanică 
Cugir și întreprinderea 
de industrie locală din 
Aiud, care au fiecare 
peste 100 contracte ne
onorate. De vreme 
ce există o legislație 
care precizează clar 
răspunderea celor care 
încalcă disciplina con
tractuală, de ce pă
gubașii nu cer „con
tractarea" unor se
vere penalizări în con
tul celor care cu seni
nătate încalcă legea ? 
E posibil ca obrazul 
subțire cu amenzi să 
se țină. Dar nu și ren
tabilitatea.

sa nu-ți
granulă

pe picior!
In aceste zile se 

fertilizează cu îngrășă
minte chimice tere
nurile care urmează a 
fi însămințate cu griu. 
Administrarea lor se 
face atît cu mașinile 
acționate de tractor, 
cit și cu avioanele uti
litare. Munca celor 
care mînuiesc aceste 
Îngrășăminte este une
ori îngreunată din 
cauză că granulele 
s-au 
tele 
in 
gînd 
Așa 
se vede din fotografie,
— tăcută la I.A.S.. în
surăței, județul Brăila
— ureea granulată pro- 
.dusă Ia Combinatul de 
îngrășăminte chimice 
Turnu-Măgurele, care 
trebuie bătută strașnic 
cu maiul ca să se tărî- 
miteze. De ce se pietri

îngreunată 
că 

lipit unele de al- 
transformîndu-se 

bolovani, ajun- 
pînă la 40 kg. 
este, după cum

fică îngrășămintele ? 
La prima vedere s-ar 
putea imputa aceasta 
proastei lor depozitări 
de către unitățile agri
cole. Nu, de data a- 
ceasta n-au fost ținute 
în ploaie. De altfel u- 
miditatea nu poate 
trece prin sacul de po
lietilenă în care sînt 
ambalate. Cauza este 
alta. îngrășămintele 
chimice se pietrifi
că singure din cauza 
umidității mari pe 
care o conțin. Pe saci 
se poate citi inscripția: 
uree granulată, îngră- 
șămînt chimic 40 la- 
sută N (azot) 40 kg 
netto. Poate ar fi mai 
potrivită altă inscrip
ție : uree bolovani de 
40 kg. Nu de altceva, 
dar ca inscripția să 
pună oamenii în gar
dă — să nu le cadă o 
granulă pe picior.

♦
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Festivalul „ Toamna 

muzicală clujană" 
manifestare culturală 

de prestigiu

Devenit tradițional în viața artisti
că a orașului de pe Someș, festivalul 
„Toamna muzicală clujană" a dobîn- 
dit o importantă semnificație. Edițiile 
anterioare, întregind de la an la an 
profilul cultural al Clujului, au con
stat dintr-o serie de manifestări care 
au solicitat participarea forțelor in
terpretative ale Filarmonicii de Stat 
din localitate și, sporadic, a altor insti
tuții muzicale ale orașului sau ale u- 
nor oaspeți din țară și de peste ho
tare. Un pas important spre creșterea 
autorității, a ecoului festivalului clu- 
jan l-a realizat actuala „Toamnă mu
zicală cluiană", care s-a desfășurat în
tre 14—-28 septembrie 1970. De data 
aceasta, în afară de participarea sub
stanțială a formațiilor clujene, cum 
Sînt Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat, Orchestra de cameră a 
Filarmonicii de Stat, Formația de mu
zică contemporană „Ars Nova", Corul 
de cameră al Conservatorului „G. 
Dima" și a unor valoroși dirijori și 
soliști autohtoni, s-a simțit din plin 
prezența unor formații Străine, de no
torietate : Orchestra Bach a societății 
„Gewandhaus" din Leipzig, Ansam
blul de balet al Teatrului „Kirov" din 
Leningrad, Orchestra simfonică din 
Londra, precum și a dirijorilor Andre 
Previn (Anglia), Anatole Fistoulari 
(Anglia), a pianistului Aldo Ciccolini 
(Italia), a cîntăreței Sheila Armstrong 
(Anglia), a flautistului Tean-Pierre 
Rampal CFranța). Timp de două săp- 
tămîni, Cluiul a devenit astfel oraș al 
confruntărilor valorilor muzicale na
ționale și internaționale contemporane.

Concertul inaugural a fost susținut 
de Orchestra de cameră Băch a renu
mitei asociații „Gewandhaus" din 
Leipzig, care a interpretat cîteva din 
capodonerele genuini : Snîta a doua 
în si minor. Concertul pentru vioară, 
oboi și orchestră în re minor. Concer
tul brandenburg nr. 5 în re maior. 
Concertul hrandenburgic nr. 4 în sol 
major și Concertul brandenburmc nr. 3 
în sol maior. Membrii formației ne-au 
redat, sub conducerea violonistului 
Gerhard Bosse, imaginea unui Bach 
autentic, captivant prin naturalețea 
cursivității ideii, prin neîntreruptul 
flux al melodiilor. Evitînd orice exa
gerări dinarfriee, rCliefbnd fără osten
tație vocile mai importante ale țesă
turii polifonice, îmbinînd precizia teh
nică cu logica arhitecturii formale, 
»-au reliefat virtuțile unui ansamblu 
demn de numele pe care îl poartă.

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
clujene a prezentat în cadrul Festiva
lului șase concerte avînd ca dirijori 
pe Erich Bergel, Emil Simon, Mircea 
Cristescu si Anatole Fistoulari, confir
med de fiecare dată succesele repur
tate și la București cu ocazia celei 
de-a cincea ediții a Festivalului inter
national „George Enescu". Printre lu
crările incluse în program : „Simfonia 
1“ de Enescu, „Motive maramureșene" 
de C. D. Georgescu, „Petrusca" de 
Stravinski, Simfonia nr. 40 de Mo
zart, Uvertura „Fidelio" și Simfonia a 
7-a de Beethoven, Simfonia I de 
Brahms, Dansurile românești și Con- 
certo-ul pentru orchestră de Bartok, 
„Till Eulenspiegel" de Strauss și Con
certul pentru orchestră de coarde de 
S. Toduță. L-am ascultat pe flautistul 
Jean-Pierre Rampal — interpret de 
celebritate mondială care a vădit în

Concertul în re major de Vivaldi și 
Concertino de Stamitz un impecabil 
simț stilistic, pe violonistul Yvry Gitlis 
(Israel) — care datorită concepției in
terpretative extrem de personale eta
lată în tălmăcirea Concertului în re 
major de Ceaikovski, concepție ce vi
zează nu respectarea scriiturii, ci rele
varea unor extraordinare resurse teh- 
nico-expresive, a solicitat dirijorului 
Erich Bergel și orchestrei un adevărat 
tur de forță pentru susținerea acompa
niamentului ; pe violonistul Ștefan 
Ruha — care a cîntat Concertul în re 
major de Brahms cu obișnuita-i dezin
voltură, evidențiind totodată și con
strucția formală a lucrării, pe pianis
tul Gh. Hahnoș — interiorizat, păs- 
trînd permanent controlul mijloacelor 
de expresie în interpretarea Concertu
lui nr. 3 de Bartok, pe Aldo Ciccolini, 
căruia i-am apreciat strălucirea teh
nică de mare anvergură pusă în sluj
ba redării conținutului de idei și sen
timente ale Concertului în la major 
K.V. 488 de Mozart, și al „Rapsodiei 
pe o temă de Paganini" de Rahma- 
ninov.

Celelalte trei formații clujene ; Or
chestra de cameră a Filarmonicii, sub 
bagheta,lui Mircea Cristescu, soliști 
Emilia Petrescu și Victor Dan, „Ars 
Nova" (condusă de compozitorul Cor
nel Țăranu) și Corul de cameră al 
Conservatorului „G. Dima", dirijat de 
Dorin Pop, au adus în tabloul multi
color al festivalului imagini distincte, 
aureolate de aprecierile cucerite și la 
alte apariții în țară sau peste hotare.

Cele două concerte ale Orchestrei 
simfonice din Londra, avînd la pu
pitrul dirijoral pe Andre Previn, au pri
lejuit clujenilor iubitori de muzică ne
uitate momente de elevație artistică ; 
sonoritatea orchestrală de o deosebită 
calitate și culoare s-a îngemănat cu 
rara capacitate a redării întregului con
ținut emoțional al suitei din baletul 
„Pasărea de foc“ de Stravinski, al 
„Rapsodiei 1“ de Enescu Sau al Sim
foniei a IX-a de Schubert. Gestica di
rijorului precisă și suplă, răspunsurile 
prompte ale membrilor fiecărui com
partiment al orchestrei au determinat 
o fertilă colaborare cu soliștii Radu 
Lupu — care a subliniat convingător 
latura poetică, meditativă a Concer
tului nr. 3 pentru pian și orchestră 
de Beethoven — și soprana Sheila 
Armstrong — o adevărată revelație a 
festivalului prin expresivitatea și ra
finamentul cu care a dat glas „Ilumi
națiilor" de Britten și „Improvizațiilor 
pe Mallarme" de Boulez.

„Lacul lebedelor" de Ceaikovski și 
„Giselle" de Adam prezentate de An
samblul de balet al Teatrului „Kirov" 
din Leningrad au constituit specta
cole de înaltă ținută și delectare ar
tistică, înscriindu-se la loc de cinste 
între manifestările festivalului „Toam
na muzicală clujană" 1970. Grația, 
eleganța, desfășurarea de ansamblu, 
intensitatea trăirilor sînt doar cîteva 
din atributele ce-i caracterizează pe 
eminenții soli ai baletului sovietic.

Actuala ediție a Festivalului „Toam
na muzicală clujană" s-a impus, așa 
dar, în cadrul manifestărilor noastre 
muzicale, meritîndu-și prețuirea publi
cului prezent la concertele sale, eooul 
larg și favorabil în lumea specialiștilor

Aspect din laboratorul de fonetică al Institutului de limbi și literaturi stră
ine din București

Jubileul Școlii generale 
din Brateș - Covasna

Școala generală din comuna Bra
teș, județul Covasna, a sărbătorit un 
eveniment de seamă : împlinirea a 
350 de ani de la înființare. La adu
narea festivă prilejuită de acest ju
bileu, elevii, cadrele didactice, locui
torii comunei au făcut bilanțul rea
lizărilor pe târimul școlii, dobîndite 
în ultimii ani.

Participanții la adunarea festivă 
au trimis Comitetului Central a) 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului .Comunist Ro
mân, o telegramă prin care adresea
ză conducerii de partid și de stat 
sincere mulțumiri pentru grija ce o 
poartă dezvoltării și perfecționării 
învățămîntului. „Aniversarea școlii 
noastre — se spune în telegramă — 
este o mărturie în plus a aplicării 
consecvente de către partidul nostru 
a principiilor marxist-leniniste, a po
liticii naționale de întărire a fră

ției dintre oamenii muncii de dife
rite naționalități, de Valorificare a 
tradițiilor progresiste ale acestora. 
Corpul profesoral, aplicînd în viață 

directivele Comitetului Central al 
P.C.R., depune eforturi pentru lega
rea învățămîntului de munca prac
tică, educarea tinerei generații în 
spiritul dragostei față de patrie și 
partid, față de munca comună a tu
turor oamenilor muncii de pe Întreg 
cuprinsul patriei. Cu acest prilej ne 
angajăm în fața Comitetului Centra] 
al partidului, a dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, de a depune noi eforturi 
pentru traducerea în viață a mărețe
lor hotărîri adoptate de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., pentru a 
întîmpina semicentenarul creării par
tidului cu noi rezultate în opera de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră".

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : LUCEAFĂRUL -
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
GRĂDINA F“.................. ...............
VAL -
grădină

DOINA — 20, FESTI- 
5; 18; 20,45, la 
GLORIA - 9; 
20, FAVORIT 
18; 20,30, EX- 

15; 13,30; 16;CELSIOR . 
18,30; 20,45.
• In arșița
8 45; 10,45; ................... .
STADIONUL DINAMO
• Mari succese de 
GRADINA CAPITOL -
• Patricia
REȘTI - 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21, FEROVIAR — 10,30;
12,30; 15; 17,30; 19,30, MELODIA - 
9; 11,15 ----- ■*" “**----
DERN
ARENELE
•

nopții : CAPITOL — 
13,15; 16; 18,30; 21,------------ _ 1930 

odinioară :
- 18,45; 21. 

și muzica : BUCU-
9; 11,15; 13,45;

FEROVIAR -

13,30; 16; 18,30; 20,45, MO- 
- 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, 

ROMANE - 19.
Dragoste și viteză :
9; 11,15; 13,30; 16;
Canarul și viscolul

11,30; 13,45; 16;
Flacăra olimpică :

în i
VOLGA

: VICTORIA
18,30; 20,45. 

: CENTRAL 
18,15; 20,30.
LUMINA -

9—15,30 în continuare ; 18.15,
20,45, VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
- 10.
• Alfa-Romeo și Julieta : DOINA
- 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
« Hatarl : TIMPURI NOI - 
9.30—15.30 în continuare.
• Program de filme documenta
re românești î TIMPURI NOI
- .18.30: 20,45.
• Misterele Parisului: CINEMA
TECA (sala Union) - 9; 11; 13; 
15: 17; 19; 21.
• Degetul de ffer : GRIVITA —
10.30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS —
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18,15 la gră
dină — 19.15.
• Dacii : BUZESTI - 15.30; 18, 
la grădină - 20,30.
• Pe urmele șoimului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 
15.30: 17.45: 20.
A Numai mortul va răspunde : 
DACIA - 8.45—20,30 în
re.
• Mayerllng (ambele 
FT.ORFASCA - 9.30: 
MIORIȚA — 10; 13,15; 16,30: 19.45.
BUCEGI - 16; 19, la grădină - 
20
• Cu mine nu, madam : UNIREA
- 18: 20.

continua-

seriil :
10; 19,90.

• Mările vacanțe s UNIREA — 
15,30, la grădină — 20.
• Tiffany memorandum : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15, 
GIULEȘTI — 15,30; J8; 20,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse i
DRUMUL SĂRII. — 15,30; 17,46;
20, ARTA — 15,30; 18, la grădină
- 20.
• Argoman 
FERENTARI — ni.Ju;
• Operațiunea Lady
COTROCENÎ ____
• Jandarmul se însoară : VIITO
RUL - 18; 20,30, FLACARA - 
18; 18; 20.
• Tăcerea bărbaților : VIITORUL

superdiabolicul : 
15,30; 18; 20,15.
* "o Chaplin : 
15,30; 17,45; 20.

- 15,30.
• Tntîlnirea : AURORA — 9,30: 
12; 15.30; 18; 20,30, la grădină 
FLAMURA - 16; 18,15; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : MO- • 
ȘILOR — 15,30; 18, ia grădină — 
19,30.
• Lupii albi ! POPULAR — 15,30; 
18; 20.15.
• Această femeie t MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Fecioara care-ml place : VI- 
TAN - 18.
• Petrecerea : VITAN — 15,30. la 
grădină — 20.

t

19.

Programul emisiunilor din ziua 
de 29 septembrie 1970

Deschiderea emisiunii • Ml- 
croavanpremlera.
Emisiune pentru tineret. Di
minețile șantierului, ----- 
taj de pe Șantierul 
a! tineretului de la 
Desene animate. 
Cronica literară.
Ateneu. Emisiune de actua
litate muzicală.
Anunțuri-publlcitate.
1001 de seri. Emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară.

20,00 Reflector.
20,15 “ “ ‘ .......... “ —‘ ’

18,05

18,25
18,45
19.00

18.15
19,20
19,30

Repor- 
național 
Carasu

Seară de teatru : „Nunta lui 
Figaro" de Beaumarchais, în 
interpretarea actorilor de ta 
Comedia Franceză. 
Instantanee folclorice.
Studio dans — cu Valentina 
Massinl șl Elena Dacian. Re
gia : Marcela Popescu.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

22.15
22.40

»/\AAZVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVV,VVVVVVVVVVVVRodica Oana POP

(Urmare din pag. I)
Justețea politicii naționale a Parti

dului Comunist Român se reflecta, 
de altfel, similar și paralel și în alte 
forme de organizare a activității de 
creație literară și artistică. De pildă, 
în cadrul Uniunii scriitorilor a fost 
creată o Comisie a naționalităților, 
menită să dezbată problemele speci
fice ale literaturii naționalităților 
conlocuitoare. Pe această cale, a res
ponsabilităților directe, dar și comu
ne, s-a ajuns la o participare directă 
a tuturor scriitorilor, indiferent de 
naționalitatea lor, la soluționarea 
problemelor de organizare și orien
tare comune întregii literaturi din 
România. Chiar prin răspunderea pe 
care o are această comisie, intere
sată In primul rînd de problemele 
ei specifice, determinate insă de pro
blemele generale ale obștei scriitori
cești, s-a ajuns la adincirea integră
rii eforturilor creatoare în configu
rarea patrimoniului culturii noastre 
socialiste, la un înalt nivel și cu o 
intensitate deosebită.

Cele mai bune cărți maghiare din 
România apărute in anul din urmă 
— nu numai romane, dar și lucrări 
de specialitate în științe umaniste — 
s-au bucurat de un real succes, așa 
cum a reieșit și din discuția purtată 
in consiliul editurii Kriterion. Unele 
romane scrise in acest răstimp, in
tr-un climat favorabil autenticelor 
căutări creatoare, romane excelente, 
izvorîte din cea mai semnificativă 
exigență artistică, atacînd probleme 
arzătoare ale conștiinței umane, re- 
flectîndu-le cu un profund curaj, 
democratic și în spirit umanist, au 
atins zece, chiar douăzeci de mii de 
exemplare. Lucrări științifice privind 
probleme de filologie sau de istorie, 
de artă a naționalităților conlocuitoare 
sint solicitate în multe mii de exem
plare.

Asemenea cărți au un răsunet po
zitiv nu numai în rîndul cititorilor 
din România, ci și în rîndul ce
lor din alte țări, infirmînd opi
niile pesimiste sau negativiste ale 
unor comentatori din străinătate ai 
fenomenului literar. De pildă, la în
ceputul anului, un studiu consacrat 
literaturii noastre maghiare din Ro
mânia nega aproape toate valorile

create în ultimii cincizeci de ani in 
cadrul acestei literaturi, argumentînd 
că în situația contradictorie a unei 
existențe minoritare, aproape nu se 
poate vorbi despre o literatură pro
ducătoare de valori. Noi sintem insă 
de altă părere. în aceste decenii, dar 
mai ales în ultimii ani, au fost create 
aici opere care rezistă unei judecăți 
făcute pe baza celor mai severe cri
terii de apreciere. Realizările din do
meniul poeziei, prozei sau criticii, 
precum și curentul cu totul specific 
al publicisticii literare constituie

mân, cu spiritualitatea sa umanistă, 
democratică. Ulterior, în perioadele 
revoluției și- construcției socialiste. 
situîndu-Se pe planul patriotismului 
socialist din patria comună. Româ
nia, s-a realizat o puternică an
gajare comună, o trăsătură co
mună a literaturii ce se creează in 
România, realități spirituale prove
nind dintr-o situație obiectivă de 
fapt, din aceea că atit literatura ro
mână. cit și literatura naționalităților 
conlocuitoare sînt angajate, in fond. 
In reflectarea aceleiași realități, ace-

și în literatura frățească a naționali
tăților conlocuitoare, subliniindu-se o 
dată in plus un adevăr fundamental : 
realitatea istorică, sociologică, de gîn- 
dire și de climat comuti în literatura 
prezentă a țării noastre socialiste — 
indiferent de limba in care ne expri
măm — acționează asupra creației 
literare cu legități obiective. Astfel, 
operele care o reflectă, deși rămîn o 
creație individuală, sînt pătrunse de 
o responsabilitate in fond identică, 
de o angajare umanistă, democratică, 
in fața întregului popor, a realități

ANGAJARE COMUNĂ, 

RĂSPUNDERE COMUNĂ

realități pe care nimeni nu le poate 
nega, dacă se preocupă în mod obiec
tiv și științific de problemele lite
raturii maghiare din România. Căr
țile cele mai bune, din ultima pe
rioadă, au fost bine primite de critica 
de specialitate din țară și de peste 
hotare, apreciindu-se în mod obiectiv 
că se poate vorbi de o producție lite
rară de o valoare și originalitate 
demne de remarcat. Și aceasta nu nu
mai datorită valorificării expresive a 
calităților stilistice ale limbii literare 
maghiare, ci, mai ales, umanismului 
specific autorilor, acel „umanism mi
noritar" — un termen născut între 
cele două războaie — care semnifica 
poziția conștientă de a include în mo
mentul culturii naționale răspunderea 
și angajarea de a conviețui pașnic, 
frățește, constructiv, cu poporul ro

lorași eforturi și aspirații, izvorăsc 
din sentimentul de solidaritate în 
muncă și idealuri dare caracterizează 
întreaga noastră societate.

Desigur, îndatorirea principală a 
literaturii a fost dintotdeauna aceea 
de a surprinde dimensiunile umane 
ale realității. Din acest punct de ve
dere, se poate spune că și in cadrul 
literaturii maghiare, ca și al celei de 
limbă germană din România, este evi
dent efprtul autorilor de a releva — 
alături de confrații lor români — 
timbrul unic al epocii, fără a ocoli 
contradicțiile umane sau modificările 
adinei din conștiință, surprinzînd 
semnificațiile fenomenelor sociale, 
privindu-le cu un ochi receptiv, con- 
fruntîndu-le. Această poziție princi
pială a scriitorului zilelor noastre este 
prezentă atit în literatura română, cit

lor noastre Imediate.
Nimic, deci, mai firesc dedt dorința 

de a ne cunoaște cit mai bine, pe cit 
mal multe planuri, de unde și preocu
parea editurii Kriterion de a inclu
de un capitol nou în planurile sale de 
perspectivă și anume transmiterea, 
în traducerea românească, a literatu
rii maghiare din România publicului 
românesc, oamenilor de cultură și de 
specialitate români. Se răspunde, 
prin această — in continuarea încer
cărilor vechilor edituri — unui înalt 
deziderat potrivit căruia patriominul 
literar al naționalităților conlocuitoa
re. parte integrantă a culturii Între
gului popor, să se înscrie in circuitul 
viu al actualității literare, ca scrie
rile reprezentative ale naționalită
ților conlocuitoare să fie cunoscute1 în 
toată complexitatea lor Și de publicul 
f-omân.

Se poate oare vorbi des
pre Catul Bogdan —- omul, 
pictorul, profesorul — alt
fel decit omagial ?

„Sintem siguri — spunea 
Tonitza (Catul Bogdan a- 
vea atunci treizeci de ani) 
— că triumful paletei sale 
va veni". EXPOZIȚIA DE 
LA DALLES nu avea de ce 
să maj reconfirme acest 
triumf, ci să-1 omagieze 
doar, nouă restituindu-ne 
una dintre cele mai temei
nice pagini de pictură ro
mânească din ultima jumă
tate de secol. Situat in rîn
dul personalităților de sea
mă ale artei noastre con
temporane, Catul Bogdan 
continuă cu fermă claritate 
tradiția realistă a școlii ro
mânești de pictură. Edifi
cată pe datele realității, ex
trasă din contactul direct 
și permanent cu aceasta, 
arta lui Catul Bogdan in
corporează astfel și expri
mă prin intermediul culo
rilor, în compoziția rigu
roasă a tablourilor, poezia 
peisajului românesc, noble
țea și demnitatea omului. 
Universul său, . structural 
antropocentric, derivă di
rect din spațiul social și 
cultural al României con
temporane, sentimentele și 
Ideile artistului izvorî nd 
din mediul în care trăiește. 
Particularul este ridicat la 
rang de generalizare, ele
mentul național vizează u- 
niversalitatea.

Catul Bogdan a debutat 
în viața artistică în 1919. 
Pleacă apoi la Paris pentru 
studii, pe care le face cu 
matură seriozitate, tntor- 
cîndu-se în țară, în 1926 
este numit profesor la 
Școala de Arte Frumoase 
de lâ Cluj, atunci Înfiin
țată' Atunci pictează „După 
amiază de vară", tabloul 
cu care se înfățișează pri
ma oară la Salonul oficial, 
ediția 1927, âtrâgînd aten
ția severilor pictori teore
ticieni, de autoritate, Șiră to 
?i Tonitza.

De la această „După a- 
miaZă de vară" la „Rit
muri", la „Culoare de toam
nă", la „Toamnă tîrzie" se 
Împlinește cu exemplară 
simplitate opera hrănită de 
destinul unei vieți. O ope
ră surprinzător de unitară 
ca viziune, concepție, stil și 
factură. Expoziția, deși are 
un caracter quasi-retrospec- 
tiv, pune accentul eu pre
cădere pe creația anilor din 
urmă. Sint impresionant 
reliefate certitudinea matu
rității. seninătatea acesteia 
și, deopotrivă, pulsul ei ti
neresc, vital. Din perspecti
va continuei deveniri se 
cuvine astfel să cercetăm 
expoziția maestrului. Chiar 
dacă ea nu se constituie în- 
tr-o monografie, etapele 
parcurse sînt marcate prin 
lucrări semnificative. Din
tre lucrările mai vechi. 
„Stradă din Paris" și „Pont 
Neuf“, datate 1927, cea de-a 
doua expusă la Salonul ofi
cial din 1930 a fost comen
tată de Șirato care, re- 
mareînd tonurile lumi
noase, cenușii, solicită tî- 
nfirului pictor să conto
pească desenul și volumele 
cu culoarea spre a obține 
o unitate armonioasă. Re
comandare împlinită ulte
rior cu prisosință : această 
armonie constituie una din 
trăsăturile de bază ale sti
lului lui Catul Bogdan. Cele 
două lucrări menționate

teatre

ne-au relevat însă, astăzi, 
seriozitatea cu care pictorul 
tratează incă de la începu
tul activității problema 
construcției compoziționale. 
Astfel, linia ovală generoa
să a personajului feminin 
din primul plan al „După 
amiezii de vară" solicită, 
din necesități de construc
ție, toate celelalte linii și 
forme, dispuse cu rigoarea 
unui cîmp magnetic. Deli
mitarea netă a suprafețelor,

— un chip „dăltuit" în cu
loare pe un fond dramati
zat de brunuri aspre. Pic
torul nu va insista in a- 
ceastâ direcție, dar va reți
ne capacitatea procedeelor 
de a sublima un caracter, 
o situație, o idee, și le va 
utiliza, chiar dacă tempe
rat, ori de cite ori va găsi 
de cuviință — în cele cite- 
va ilustrații de presă expu
se. cu tematică angajat so
cială vădind atitudinea pro

Expoziția
CATUL 

BOGDAN

CATUL BOGDAN „Dupâ-amiază de vara"

cronică plastică

ca și simplificarea la maxi
mum a modulării tonurilor 
imprimă imaginii un carac
ter monumental. Viziunea 
monumentală manifestată 
aici va avea de multe ori 
ecouri rodnice in pictura de 
șevalet, dar ea se va reali
za in pictura murală a lui 
Catul Bogdan. începută în 
Franță în anii de studii și 
împlinită prin, frescele de 
la , Cluj, Timișoara ș.a. 
Certetind adeseori cu prie
tenie, deferentă și dreaptă 
cumpănă evoluția lui Catul 
Bogdan, in pictura de șe
valet a acelor ani de în
ceput, Ion Vlasiu observă 
cu temei o notă expresio
nistă. O întîlnim limpede 
în portretul de tinerețe al 
regretatului Romul Ladea

gresistă a autorului, în de
sene ca „Marea la Cost.1- 
nești" sau „Casa Tătaru
lui", în acuarele ea „Piață 
la Timișoara" sau intr-une
le din imaginile temei în
drăgite, ca un leit-motiv 
transilvănean, „M-oți cu 
ciubere". Anilor petrecuți 
la Timișoara — unde picto
rul își urmează cu fidelita
te școala și elevii — le a- 
parțin, printre altele, cîteva 
impecabile acuarele de o 
străfiicire chibzuit dozată a 
culorilor orchestrate în 'ar
monii muzicale, ele însele 
o culme, anunțînd in a- 
celași' timp armoniile mu
zicale ale picturii de mai 
tlrziu.

E adevărat, Catul Bogdan 
nu este un inovator pe pla
nul mijloacelor de expre

sie. Nu a preluat însă nici
odată și niciodată nu a 
continuat tradiția fără să 
ducă la desăvirșire expe
riența înaintașilor. prin 
propria-i experiență cu un 
aport, evident original.

Una dintre interesantele 
sale experiențe este aceea 
de a echivala culoarea cu 
lumina, exprimind, în stati
cul imaginii picturale, di
namica mișcării — întii prin 
construcții al căror subiect 
sugerează el Însuși mișca
rea, ca in „Bulevard", apoi 
prin chiar subiecte statice, 
ca „Grădină de vară". Pic
torul realizează spațlaliza- 
rea timpului, pragul con
ceptelor. condiția proiecției 
in eternitate.

Șl elementul de bază al 
tuturor construcțiilor sale 
îl constituie omul : prezent 
direct, in portrete, studii de 
portret, scene de grup ori 
de interior ; indirect, în 
oricare dintre peisaje. O- 
mului îi este subordonată 
construcția însăși, omul 
fiind pentru Catul Bogdan 
un univers complex care 
nu poate fi restituit in ima
gine artistică decît. printr-o 
riguroasă arhitectură (uleiul 
„Copil din Bistra", una din 
schițele in acuarelă pentru 
portretul compozitorului 
Zeno Vancea. acuarela 
„Portret" (1967), acuarela 
„Nud" (1967), cele două au
toportrete ș.a.m.d.). Aceeași 
arhitectură caracterizează 
și peisajele, soliditatea con
strucției fiind, de asemenea, 
o trăsătură a stilului lui 
Catul Bogdan. Prin această 
arhitectură, pictorul nu se 
adaptează naturii, ci adap
tează sieși natura, creînd-o 
din nou. Nu forma contea
ză însă, nici raporturile de 
culoare, ci personalitatea 
artistică. „Personalitatea 
artistului nu este o formulă 
— mărturisea cîndva picto
rul. Ea are un sîmbure care 
rodește și tocmai sîmbure- 
le nu trebuie neglijat". Ro
dul este opera, fie că se 
cheamă „Peisaj din Bran", 
„Toamnă tîrzie" ori, sim
plu, „Culoare de toamnă": 
o construcție din culori, 
griurile reci ale copacului 
determinînd să citite to-'te 
tonurile calde. Materia 
turală se substituie lumii 
materiale. Densitatea, trans
parența, strălucirea nu mai 
sînt proprietăți ale obiecte
lor, ci ale picturii — pastă 
sau laviu, ulei, guașă sau 
acuarelă — o materie spiri
tualizată ca aceea a fresce
lor noastre vechi, o materie 
unică ce-i aparține mește
rului și cu care meșterul 
recreează lumea. Meșterul 
nu e numai creator de artă, 
este dascăl atitor generații 
de artiști, la Cluj, la Timi
șoara, la București. Desti
nul său este legat de desti
nele Culturii românești con
temporane. Să ne ostenim 
să facem — repet cuvintele 
lui Vasile Drăguț — „în mod 
convingător cunoscută pu
blicului larg opera de fru
museți făurite cu atîta no
bilă dăruire de pictorul 
Catul Bogdan". Expoziția 
de la Dalles îmi pare a fi 
o strălucită inițiativă des
tinată acestui scop, o „bio
grafie în culori" a unei vi
guroase personalități crea
toare. care a adus în pin
gele sale un omagiu discret, 
încărcat de încredere și căl
dură — omului.

Horin HORȘIA

‘ • Sala Palatului : Spectacolul de 
1 cintece și dansuri românești sus- 
( ținut de ansamblul „Doina" — 20.
I • Teatrul Național „I. L. Cara- , 
. giale" (sala Studio) : Travesti — 
1 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 1
• landra" (sala din bd. Schitul Mă- i 
I gureanu) : Iubire pentru Iubire , 
, — 20; (sala din str. Alex. Sahia) :

Transplantarea Inimii necunoscu- 1
• te — 20. i
I • Teatrul „Țăndărică" (sala din i 
> Calea Victoriei); Miu Cobiui —

17; (sala dirt str. Academiei) : Strop 
’ de Rouă-brotlcelul — 17. 1

WVWWWWWVW

O dorință reală și necesară deci, 
fiind vorba de un mijloc direct de 
cunoaștere reciprocă a tuturor celor 
care trăiesc și muncesc împreună, 
fără deosebire de naționalitate, in 
patria noastră, dar care cu toții poar
tă în personalitatea lor o trăsătură 
fundamentală umană, aceea a perso
nalității naționale, exprimată nu nu
mai în limba maternă, în sine, dar 
și in complexitatea operei de artă li
terară. Planul de traduceri preconizat 
va avea desigur in realizarea lui un 
efect sporit de integrare spirituală, 
editura Kriterion completînd in acest 
mod activitatea tradițională, de pro
fundă conștiință umană și cetățe
nească, de traducere a operelor lite
rare românești in limbile naționali
tăților conlocuitoare ; aceasta con
stituie un act cultural de tradiție 
foarte vie, prin care valorile artei și 
gindirii românești au găsit un răsu
net profund in conștiința naționali
tăților. Așa cum a reieșit din discu
țiile purtate la editura Kriterion. așa 
cum realitatea confirmă s-au făcut 
pași importanți pe calea traducerii 
literaturii române clasice și contem
porane in limbile maghiară și germa
nă, a cunoașterii literaturii române de 
către populația, de aceste naționalități. 
Sînt. desigur, încă posibilități și mo
dalități care pot duce la o calitate 
superioară a traducerilor, după cum 
inițiativele de traducere și comen
tare a creației unor autori maghiari 
și germani in românește pot cunoaște, 
in continuare, noi contribuții de pres
tigiu.

Am consemnat aici doar cîteva 
dintre problemele dezbătute cu pro
bitate profesională și cu o profundă 
seriozitate cetățenească in consiliul 
editurii Kriterion. Aș fi dorit, făcin* 
du-ml notițe în timpul discuțiilor 
strinse și la obiect, ca la acest 
schimb viu de idei să fi luat parte și 
reprezentanți a| presei cotidiene și 
de cultură — mai ales ai ziarelor și 
revistelor ce apar in limbile naționa
lităților conlocuitoare — care ar fi 
avut astfel posibilitatea să-și infor
meze cititorii asupra unor planuri de 
activitate realiste, pline de semnifi
cații, urmărind continua dezvoltare 
și Întregire permanentă a patrimo
niului Culturii noastre socialiste.

î ÎN CURÎND |; ----------------------
i PE ECRANE ii ----------------------

Louis de Funes și Cloude Gensac în

producție a studiourilor franceze 
regia : Edouard Molinaro
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unei delegații
a Partidului Comunist

din Norvegia
Luni, după-amiază, a sosit in 

Capitală o delegație a Partidului 
Comunist din Norvegia, formată 
din tovarășii Rolf Nettum și Arne 
Petersen, membri ai Biroului Po
litic, secretari ai C.C. al P.C.N’, și 
Georg Ovesen, președintele Orga
nizației Tineretului Comunist din 
Norvegia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț. 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C’ al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața, a părăsit Capi

tala plecînd spre Moscova o dele
gație a Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, 
Gheorghe Cioară,
C.N.C.S., care, la invitația preșe
dintelui Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică din U.R.S.S., V. 
A. Kirillin, va face o vizită în U- 
niunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Ște
fan Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
C.N.C.S., și Dinu Buznea, vicepre
ședinte al C.N.C.S.

Erau prezenți A. V. Basov, am
basadorul Unjunii Sovietice la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

condusă de 
președintele

în aceeași zl, delegația a sosit 
la Moscova.

Pe aeroportul ȘeremetievO, oas
peții au fost salutați de V.A. Kiril- 
L , M. P. Kovaliov, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Ști
ință și Tehnică, precum și de Ion 
Ciubotaru, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României în Uniu
nea Sovietică, și membri ai amba
sadei.

siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★

La invitația Consiliului Națio
nal al Femeilor, luni dimineața, a 
sosit în Capitală o delegație a Co
mitetului femeilor sovietice, con
dusă de Zinaida Kruglova, secre
tara Comitetului regional de par
tid Leningrad, membră a Prezi
diului Comitetului femeilor sovie
tice, care va face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, pe aeroportul Oto
peni, se aflau reprezentante 
conducerii 
Femeilor, 
Ambasadei 
București.

Consiliului Național 
precum și membri 
Uniunii Sovietice

ale 
al 
ai 
la
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„Apartheidul sub alt nume

*
Gabriel Valdes Subercaseaux, 

ministrul relațiilor externe chilian, 
a transmis o telegramă ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, prin care mulțumește pen
tru mesajul de felicitare adresat 
cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Chile.

*
Luni seara a sosit în Capitală o 

delegație ă Consiliului Național al 
Cooperativelor de Producție din 
R. P. Ungară, condusă de dr. 
Istvan Simka, secretar al consiliu
lui, care, la invitația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, va face o vizită în 
țara noastră.

Pe aeroportul București-Oto-peni, 
oaspeții au fost salutați de Adrian 
Rogojeanu, vicepreședinte al Uni
unii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, de activiști 
ai uniunii.

*

Cu prilejul Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Populare Unga
re, Ferenc Martin, ambasadorul a- 
cestei țări la București, a oferit, 
luni, un cocteil.

Au participat general colonel 
Mihai Burcă, adjunct al minis
trului forțelor armate, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofițeri 
superiori și alte persoane oficia
le.

Au fost prezenți șefi ai unor mi-

★

Luni seara a părăsit Capitala, 
!napoindu-se în patrie, delegația 
de juriști din R. P. Ungară, con
dusă de Imre Markoja, prim-ad- 
junct al ministrului justiției din 
această țară, care a făcut o vizită 
de schimb de 
noastră.

La plecare, 
peni, oaspeții
Nicolae Popovici, 
nistrului justiției.

Au fost de față 
ambasadorul R.
București, și membri ai ambasadei.

experiență în țara

pe aeroportul Oto- 
au fost conduși de 

adjunct al mi-

Ferenc Martin, 
P. Ungare la

(Agerpres)

Lucrările sesiunii anuale

a Federației Dentare Internaționale
în zilele de duminică și luni au 

continuat în Sala Palatului din 
Capitală lucrările celei de-a 58-a 
sesiuni anuale a Federației Den
tare Internaționale.

Au fost prezentate rapoarte și 
comunicări privind organizarea 
practicii dentare și s-au efectuat 
demonstrații clinice în cadrul că
rora au fost aplicate metode prac
tice originale.

Programul științific

luni a cuprins rapoarte pe tema 
„Placa dentară în legătură cu caria 
dentară și paradontopatii", temă la 
care școala 
iși aduce o 
țială.

Totodată, 
nat filme 
din domeniul stomatologic.

Lucrările sesiunii continuă.

medicală românească 
contribuție substan-

participanții au vizio- 
dcicumentar-științifice

v
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din ziua de (Agerpres)

unfre încă mari, reflectînd 
număr ridicat de pierderi 
de vieți, de invalidități, de 
pagube materiale importan
te. De asemenea, ar fi pre
matur să anticipăm că a- 
ceastă curbă va cunoaște 
negreșit sau de la sine, și 
în lunile următoare, aceeași 
tendință descendentă. Am 
intrat în toamnă, se apro
pie iarna, anotimpuri în 
care ploile, lunecușul șosele
lor provocat de mîzgă, înse
rarea timpurie, ceața, iar a- 
poi zăpada și înghețul 
reprezintă tot atitia factori 
de creștere a periculozității 
pentru circulație. In acest 
sens trebuie să atragem a- 
tentia că a doua jumătate 
a lunii septembrie a cunos
cut o recrudescență a acci
dentelor colective grave.

Este, de fapt, o situație care 
se perpetuează an de an, 
lunile septembrie și. în spe
cial, octombrie fiind, din 
păcate, luni de „vîrf" in ce 
privește frecvența și gravi
tatea accidentelor, în sirin
gă legătură cu înrăutățirea 
condițiilor naturale și creș
terea intensității circulației 
(datorită transportului re
coltei). De asemenea, nu 
este un secret pentru nimeni 
faptul că la creșterea frec
venței accidentelor în a- 
ceastă perioadă iși aduce 
contribuția nefastă culesul 
viilor și perioada fabricării 
țuicii, consumul de alcool 
adăugîndu-se, într-o ponde
re mai mare in această pe
rioadă, vechilor metehne ca 
viteza excesivă, depășiri pe
riculoase, neacordarea prio
rităților etc.

Menționez cu această o- 
cazie trei întîmplări tra
gice din ultimele zile : Va
sile Gogea din Năsăud con
ducea autoturismul său, 
1-BN 594, cu viteză excesi-

vă. Traversînd, comuna 
Lunca Tecii, județul Mureș, 
mașina a derapat pe drumul 
devenit alunecos în urma 
ploii și s-a răsturnat în 
șanț, O persoană, mamă a 
patru copii, a murit pe loc, 
altă călătoare, împreună cu 
conducătorul vehiculului, se 
află in stare gravă la spi
tal... La fel, pe drumul co
munal spre satul Rincăciov, 
județul Argeș, șoferul Ilie 
Turcu circula cu viteză ex
cesivă conducînd un auto
camion cu muncitori. La o 
curbă, roțile din dreapta au 
depășit mărginea șanțului ; 
vrind să redreseze brusc, 
vehiculul a derapat și s-a 
răsturnat provocind rănirea 
gravă a șase persoane și 
rănirea mai ușoară a altor 
cinci. Săptămîna trecută, pe 
șoseaua Bacău—Adjud, au
tocamionul condus cu viteză 
excesivă de Gh. Dumitru 
s-a tamponat frontal cu au
toturismul condus de Marin 
Cristea. Rezultatul : toți 
cei cinci călători ai turis
mului și-au pierdut viața. 
Lista ar putea continua cu 
citeva sute de asemenea ca
zuri, datorate vitezei exce
sive

Foarte frecvente continuă 
să fie accidentele provoca
te de executarea necorectă 
a depășirilor ; sint încă 
foarte numeroși conducă
torii auto care uită să-și 
ia precauțiile necesare de
pășirii, uită că la orice de
pășire trebuie să se asigure 
atit din față cit și. nea
părat, din spate. La 25 sep
tembrie. pe șoseaua ce lea
gă aeroportul de orașul Si
biu, autobasculanta condusă 
de Ion Simion intenționa 
să vireze la stingă. Șoferul 
a semnalizat, a trecut pe 
culoarul al doilea ; în mo
mentul executării virajului 
a încercat să-l depășească 
în viteză autoturismul con
dus neatent de loan Duda

Cu 3—1 a ciștigat echipa Bulgariei 
partida cu Polonia. Egale după două 
seturi, cele două echipe s-au angajat 
total In setul al treilea. Polonezii și-au 
surprins la început adversarii prin 
atacuri pe cit de simple pe atit de 
eficace. Conduceau, la un moment 
dat, destul de confortabil, și se părea 
că vor ciștiga un nou set. Bulgarii 
însă iși revin, iau conducerea cîști- 
gînd și acest set. In setul al patru
lea în joc rămîne doar o echipă, chiar 
dacă pe teren erau două. Formația 
bulgară iși adjudecă setul la cel mai 
sever scor posibil : 15—0 !

R.D. Germană—Cehoslovacia : 3—0 ! 
Iată intr-adevăr un nou scor sur
prinzător sau, dacă vreți, greu de 
presupus. Campionii mondiali au re
zistat doar în primul set, încheiat la 
limită în favoarea formației R.D. 
Germane (16—14). Celelalte două se
turi s-au terminat foarte repede, 
fiind o simplă formalitate pentru e- 
chipa învingătoare (15—4 ; 15—7).

Cu victoriile de duminică seară, e- 
chipele R.D. Germane și Bulgariei se 
aflau neînvinse în fruntea clasa
mentului provizoriu. Nu este deloc 
exclus ca uneia dintre aceste for
mații să-i revină, în cele din urmă, 
suprema satisfacție — medaliile de 
aur. N-ar fi exclus pentru că pînă 
acum comportarea lor apare indis
cutabil superioară din toate punctele 
de vedere. Echipa R. D. Germane im
presionează mai 
tea uluitoare a 
prin simplitatea 
Un singur set a 
meciuri contind 
nai ce-1 domină 
înseamnă însă 
acum doar cu 
(U.R.S.S. și Cehoslovacia), 
chiar și Japonia, nu rămîn mai de
parte pe primul plan al luptei pen
tru titlu. Sint încă vreo citeva par
tide de mare interes, de mare im
portanță pentru configurația defi
nitivă a clasamentului. Ne referim 
la Cehoslovacia—Japonia și Bulga
ria—U.R.S.S. (ambele, miercuri), 
R.D.G.—Japonia (joi). U.R.S.S.—Ce
hoslovacia și Bulgaria—R.D.G. (vi
neri).

Luni dimineața, la Sofia, echipa 
Japoniei a întrecut foarte ușor e- 
chipa Poloniei : 3—0. Același scor 
avea să se înregistreze și în meciul 
R.D.G.—Belgia, bineînțeles în favoa
rea primei echipe. Partidele de sea
ra (Bulgaria — Cehoslovacia și 
U.R.S.S.—România) aveau să con
stituie însă punctele de atracție, chiar 
de foarte mare atracție ale progra
mului de seară.

în drumul spre medaliile de 
aur, voleibaliștii bulgari au mai 
obținut o prețioasă victorie în înțîl- 
nirea cu reprezentativa Cehoslova
ciei : 3—1 (15—12. 16—14. 8—15. 15— 
—II). A fost o partidă .mai echilibrată 
decît o arată scorul dț .3—1.

Cinci seturi de luptă fantastică, 
cinci seturi de incertitudine cu pri-

vire la soarta victoriei, acesta avea 
să fie meciul dintre formațiile Ro
mâniei și Uniunii Sovietice. Volei
baliștii noștri au început foarte bine, 
adjudecîndu-și două seturi consecu-

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

ION DUMITRIU

tive — primul foarte clar (15—8), cel 
de-al doilea la limită, în prelungiri 
(18—16). Relaxarea de citeva minute 
după aceste eforturi depuse avea să-i 
coste setul următor. între timp se ac
cidentase și Schreiber, ceea ce a slă
bit intrucîtva puterea atacului, forța 
de percuție a echipei. Sovieticii sint 
acum mai atenți la blocaje, au unele

atacuri în forță, trăgînd decisiv în 
diagonală, cîștigă setul trei cu 15—11. 
Sint și în continuare stăpîni pe joc, 
egalind la seturi (15—4). Au trecut 
două ore de la începerea meciului și 
de fapt lupta de abia începe. Din tri
bune, turiștii români susțin frenetic 
pe jucătorii noștri care cîștigă setul 
al cincilea, la capătul unor eforturi 
extraordinare. Scor final 3—2 pentru 
România.

La Varna, în turneul feminin, s-au 
Înregistrat următoarele rezultate : 
R.P.D. Coreeană — Ungaria 3—2 (11— 
15, 10—15, 15—3, 15—7, 15—2), Japo
nia — Cuba 3—0 (15—5, 15—1, 15-2), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 (15—5, 
15—6, 15—8). în sfîrșit, în meciul 
Bulgaria — România s-a înregistrat 
un strîns scor de 3—2 în favoarea 
gazdelor, fetele noastre pierzînd din 
nou

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
IN VEDEREA MECIULUI 

DE MIERCURI, KARPAT1 
DIN LVOV A SOSIT 

ÎN CAPITALA
ales prin simplita- 

schemelor de joc, 
loviturilor în atac, 
pierdut în cele trei 
pentru turneul fi- 
cu atit aplomb. Nu 
că echipele aflate 

cite două victorii 
poate

Luni după-amiază a sosit în Capi
tală echipa sovietică de fotbal Kar- 
pati din Lvov care va intîlni în meci 
retur echipa Steaua, intr-un joc con- 
tind pentru „Cupa cupelor". Meciul 
se va desfășura miercuri de la ora 
13,30 pe Stadionul Republicii.

ECHIPA ITALIANA IGNIS VA
RESE A CUCERIT ÎN ACEST AN 
„CUPA 
baschet 
șurat la 
lieni au 
reușind

INTERCONTINENTALĂ" la 
masculin. în turneul desfă- 
Varese, baschetbaliștii ita- 
avut o evoluție remarcabilă, 
să termine competiția neîn

vinși. Ei au toalizat in clasamentul 
final 8 puncte, fiind urmați in ordine 
de echipele Real Madrid — 6 puncte, 
Corinthians Sao Paulo — 4 puncte, 
Slavia Praga — 2 puncte și Richland 
Seertoma (Carolina de Nord) — 0 
puncte. In ultima zi a turneului, Ig
nis Varese a învins cu. scorul de 
53—49 (22—25) formația Richland 
Seertoma. Din nou cel mai bun ju
cător al formației italiene a fost Raga.

După o partidă dramatică, care a 
necesitat două prelungiri, echipa 
Real Madrid a învins cu scorul de 
105—99 formația Slavia Praga. Cel 
mai eficace jucător al învingătorilor 
a fost americanul Cliff Luyk care a 
înscris 27 de puncte.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
HOCHEI PE IARBA s-a încheiat cu 
victoria selecționatei R. F. a Germa
niei. în finala disputată la Bruxelles,

Știri din3 atletism

sportivii vest-germani au învins cu 
scorul de 3—1 (1—1) reprezentativa 
Olandei.

în meciul pentru locurile 3 și 4, 
echipa Spaniei a dispus cu 2—1 de 
formația Franței.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE AUTOMOBILISM (contind pen
tru campionatul european formula 
II), disputat pe circuitul de la Imola 
(Italia) a fost ciștigat de sportivul 
elvețian Clay Regazzoni. Învingăto
rul, care a concurat pe o mașină 
„Tecno Ford", a ocupat locul secund 
în prima manșă și a terminat învin
gător in cea de-a doua, realizînd o 
medie orară generală de 185,561 km. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
brazilianul Fittipaldi pe „Lotus", en
glezul Beli pe „Brabham", suedezul 
Peterson pe „March", vest-germanul 
Stommelen pe „Brabham" etc.

în clasamentul general al compe
tiției conduce Clay Regazzoni cu 
puncte, urmat de Derek Beli — 
puncte.

Ultima probă a campionatului 
va desfășura la 11 octombrie pe 
cuitul de al Hokenheim.

Apartheidul — poli
tica discriminării ra
siale, ridicată la rang 
de politică de stat in 
Republica Sud-Africa- 
nă, are consecințe din 
cele mai tragice pentru 
populația africană. în
tr-un articol intitulat 
„Apartheidul sub alt 
nume...", ziarul englez 
„The Guardian" pre
zintă cititorilor săi una 
dintre formele deghi
zate ale acestei politici 
— evacuarea africani
lor din orașe și trimi
terea lor în așezările 
tribale.

„Mult lăudata politică 
a Africii de Sud de 
dezvoltare separată, pe 
care regimul de la Pre
toria iși dă silința, de 
21 de ani, să o pună în 
aplicare — scrie zia
rul — este privită de 
către africanii de la 
orașe ca fiind sortită 
eșecului. în esență, ei 
susțin că dezvoltarea 
separată este o formă 
insuficient mascată de 
apartheid, care urmă
rește dezrădăcinarea 
familiilor urbane afri
cane din zonele „albe" 
și transplantarea lor în 
ancestralele comunități 
tribale din ținuturile 
natale, cu care mare 
parte dintre ei nu 
mai au de mult nici 
o legătură. Așezarea 
Sowoto, de exemplu, 
cu cea mai mare 
concentrare de fami
lii africane detribali- 
zate din Africa de 
Sud, a fost adesea 
prevenită, în ultimii 
ani, de către purtăto
rii de cuvint ai gu
vernului că momen
tul pare propice ca

locuitorii săi „să-și 
întoarcă privirea spre 
ținuturile natale..." 
Cea mai mare parte a 
cetățenilor din Sowo- 
to, așezare situată la 
circa 20 de mile de 
orașul Johannesburg, 
este formată din fa
milii care s-au for
mat in zonele urbane 
și nu au nici un fel 
de cunoștință despre 
ținuturile natale. De 
asemenea, ele nu au 
nici o legătură cu a- 
ceste regiuni, cu au
toritățile tribale sau 
cu obiceiurile lor. Ele 
au trăit și crescut în 
zonele „albe" și s-au 
adaptat cu ușurință 
Ia influențele și exi
gențele vieții moder
ne.

Această tendință 
pare să fi fost întări
tă indirect de faptul 
că autoritățile sud- 
africane au "introdus 
un sistem inferior de 
educație pentru popu
lația africană din țară, 
numindu-l „educația 
Bantu" ; copilul afri
can este astfel pregă
tit pentru „a deveni 
cetățean folositor în ți

nuturile natale". Dis
criminarea 
africani, 
dreptul de 
libertatea 
apare astfel 
tă“.

In continuare, „The 
Guardian" se oprește 
asupra greutăților i- 
mense pe care acești 
dezrădăcinați le în- 
tîmpină în așezările 
tribale. în campania 
lor hotărită de ade
menire a africanilor

față de 
lipsiți de 
vot și de 
cuvîntului, 

eviden-

LA TOKIO, CAMPIONUL
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se 
cir-

________ DE
BOX AL LUMII LA CAT. UȘOARA 
(clasa juniori), japonezul Y. NUMATA 
și-a apărat cu succes centura, făcîn- 
du-1 k.o în repriza a 5-a pe ameri
canul Paul Rojas, care, în cursul me
ciului, a fost expediat de trei ori la 
podea.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" la tenis de masă (feminip), e- 
chipa austriacă „Polizei“-Sport din 
Viena a învins la Barcelona cu 5—1 
echipa spaniolă „Barcino".

vremea

urbani «pre ținuturile 
natale — scrie ziarul 
— purtătorii de cuvint 
guvernamentali au 
promis șanse și privi
legii nelimitate celor 
din zonele urbane, do
ritori „să-și întoarcă 
privirea spre# ținutu
rile 
ta te, 
stau 
Noii 
voiți

natale". In reali- 
insă, lucrurile 

cu totul altfel, 
veniți sint ne- 

, să rabde de 
foame, să întîmpine 
șicanele 
atunci clnd 
lucru sau încearcă să 
deschidă vreo Între
prindere. „Mulți din
tre solicitanți, cerind 
locuri unde să poată 
lucra ca proprietari 
de restaurante sau 
magazine, au fost ui
miți descoperind că 
aceste afaceri erau 
monopolizate de către 
Corporația de investi
ții Bantu — o agenție 
guvernamentală. Mulți 

consideră că respec
tiva corporație nu se 
poartă corect cu ei. 
Unii și-au pierdut 
chiar întreprinderile... 
De ce — întreabă ei 
•— cele mai multe ma
gazine și cinematogra
fe din ținuturile natale 
să fie stăpinite de 
corporație și nu de 
africani 7

Cea mal mare parte, 
Insă, din întrebările 
care îi preocupă în 
mod curent pe membrii 
populației africane ur
bane este : ce perspec
tive există pentru a 
asigura bunăstarea lor 
economică și securita
tea lor in ținuturile 
natale 7“

autorităților, 
caută de

PRIMELE SĂPTĂMÎNI

ALE SESIUNII 0. N. U.
(Urmare din pag. I)

Disputată timp de două zile la Er
furt, intîlnirea triunghiulară de atle
tism dintre selecționatele R.D. Ger
mane, Poloniei și U.R.S.S. s-a înche
iat cu următoarele scoruri : masculin: 
U.R.S.S.-R.D. Germană 113—99 punc
te ; U.R.S.S.-Polonia 110—101 puncte; 
Polonia-R.D. Germană 108—103 punc
te ; feminin : R.D. Germană-U.R.S.S. 
74—61 puncte ; R.D. Germană-Polo- 
nia 83—52 puncte. In ziua a doua a 
meciului au fost înregistrate o serie 
de performanțe de valoare. Astfel, 
în proba de suliță cunoscutul campion 
sovietic lanis Lusis s-a clasat pe pri
mul loc cu o aruncare de 88,02 m. 
iar compatrioata sa Nadejda Cijova 
a ciștigat proba de aruncarea greu
tății cu un rezultat excelent : 19,69 
m. Rita Schmidt (R.D. Germană) și-a 
adjudecat victoria in proba de sări
tură în înălțime cu 1,82 m, iar Viktor 
Saneev (U.R.S.S.) a ocupat primul loc 
în proba de triplusalt cu 16,55 m.

Alte rezultate : masculin : 5 000 m: 
Eisenberger (R.D. Germană)) — 
13’40’’6/10; săritura cu prăjina : Nord-

wig (R.D. Germană) — 5,20 m; 3 000 
m obstacole: Bita (U.R.S.S.) —
8'33’’8/10; 800 m : Fromm (R.D. Ger
mană) — 1’50” ; feminin : 200 m : Re
flate Meissner (R.D. Germană) — 
23”l/10; ștafeta 4X400 m : R.D. Ger
mană — 3'34”5/10.

*
Intîlnirea internațională de atletism 

dintre selecționatele masculine ale 
Franței și Cehoslovaciei s-a încheiat 
cu scorul de 229—180 
rea gazdelor.

în ziua a doua de 
terul francez Roger

puncte in favoa-

sprin- 
a fost 

cronometrat in cursa de 200 m cu 
timpul de 21’’, iar compatriotul său 
Henri Elliott a ciștigat proba de sări
tură în înălțime cu performanța de 
2,15 m. Proba de 800 m a revenit 
cehoslovacului Plachy cu l’49”3/10.

Alte rezultate : 400 m garduri : Na- 
llet (Franța) — 50”8/10; 3 000 m obs
tacole : Buchheit (Franța) — 8’46” ; 
ciocan : Hajek (Cehoslovacia) — 64,44 
m ; 5 000 m : Hoffman (Cehoslovacia) 
— 14’06”4/10.

concurs, 
Bambuck

Timpul probabil pentru zilele 
de 30 septembrie, 1 și 2 oc
tombrie. In tară : Vremea se 
menține in general ‘ frumoasă, 
dar rece, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul • va fi varia
bil. Vor cădea ploi izolate. Vînt 
potrivit. Temperatura in creș
tere ușoară la sfirșitul interva
lului. Minimele vor fi cuprinse 
Intre zero și 10 grade, izolat mai 
coborite, iar maximele între 11 
și 21 grade. Local 
București : Vreme 
frumoasă dar rece 
Intervalului. Cer
Vînt slab. Temperatura in creș
tere la sfirșitul intervalului.

brumă. în 
în general 
la începutul 
schimbător.

privind fidelitatea față de ele ; esen
țială este aplicarea lor consecventă 
în viată. Or. viața internațională a 
oferit în cei 25 de ani de existență 
a O.N.U. suficiente exemple de încăl
care a principiilor fundamentale — 
războiul împotriva popoarelor din In
dochina fiind exemplul cel mai cras. 
Problema pentru O.N.U. este de a 
folosi pîrghiile pe care le are la dis
poziție. potrivit Cartei, pentru a îm
piedica violarea acestor principii, 
pentru a asigura triumful justiției și 
eticii internaționale.

Problema cardinală a dezarmării a 
fost și ea abordată de mulți repre
zentanți ai statelor prin prisma obli
gațiilor ce decurg din Cartă.. Aceștia 
au subliniat că numai prin înfăptui
rea dezarmării va exista garanția că 
nu vor mai avea loc războaie de a- 
gresiune. In plus, orice pași efectivi 
în direcția dezarmării vor contribui 
la micșorarea poverii înarmărilor și 
vor elibera fonduri uriașe pentru 
scopuri productive. „Există tendința 
de a prezenta obiectivul dezarmării 
generale și totale ca pe o himeră sau 
o utopie — spunea ministrul de ex
terne al Braziliei, Gibson Barboza. 
Dar a considera dezarmarea ca pe 
un obiectiv irealizabil înseamnă, in 
fond, a nega premisa viabilității prin
cipiilor Cartei în lumea de astăzi. In 
acest context, a abandona dezarma
rea ca obiectiv final al eforturilor 
noastre ar fi același lucru cu a res
pinge principiul reglementării pe 
cale pașnică a litigiilor internațio
nale".

Atit în dezbaterile din plenara 
adunării, cit și în cele aflate în curs 
de desfășurare în Comitetul pentru 
problemele economice și financiare, 
problemele dezvoltării au depășit, 
cum era și firesc, contextul pur eco
nomic, ele fiind abordate în interde
pendență cu drepturile legitime ale

din Timișoara. Rezultatul : 
accidentare ; autoturismul 
s-a răsturnat, trei persoane 
au fost grav rănite.

Trebuie să atragem aten
ția că vitezele maxime ad
mise de lege sint viteze ri
dicate, chiar foarte ridicate 
pentru condițiile șoselelor 
noastre. Menționăm că pe 
autostrăzile din S.U.A., de 
pildă, cea care leagă Wa
shingtonul de New York — 
autostradă cu opt benzi ! — 
viteza maximă permisă, su-

poate găsi in situația de a 
frîna brusc pe un ,,pat“ de 
frunze veștede, că într-o 
curbă in care se angajează 
cu viteză relativ ridicată il 
poate aștepta surpriza u- 
nor dire de pâmint 
noroi ; pledăm de 
nu numai pentru o 
dență sporită în zone sau 
momente mai critice, ci cu 
anticipație, pentru întregul 
sezon.

Pentru mulți șoferi, in 
special amatori, urcarea la

sau 
aceea 
pru-

cufundat 
uitind că 
cere ca 
fie exclusiv și integrai con
centrată asupra șoselei și a 
circulației, a provocat un 
accident grav, în urma că
ruia au sucombat soția și 
copilul. Am folosi a- 
cest prilej, spre a face un 
apel nu numai la conducă
torii auto, ci și Ia pasagerii 
autovehiculelor : nu tole
rați, nu încurajați ase
menea discuții cu șoferii.

intr-o discuție și 
„legea volanului" 
toată atenția să

cincisprezece ani.băiat de
La primul hop. luat cu „cu
rajul" beției, a răsturnat 
tractorul, emorîndu-și înso
țitorul. în aceeași noapte, 
in alt colt al țării, in
tre comuna Valea Lungă 
și Blaj, autocamionul (21- 
AB-1820) condus de ajuto
rul de șofer Valentin Ma
rian s-a răsturnat, omul de 
la volan și-a pierdut viața, 
iar șoferul Amos Frincu a 
fost rănit. De ce s-a răs
turnat mașina 7 Cei doi erau

CIRCULAȚIA RUTIERĂ
pravegheată cu strictețe 
prin radar, este de 60 mile, 
adică de 96 km/oră — deci 
mai mică decît 
pe șosele cu 
benzi.
obligă 
nivelul 
admise 
nirea toamnei, trebuie să se 
țină seama că sc schimbă 
starea șoselei, că chiar vi
teza maximă admisă de 
lege poate deveni viteză 
excesivă. Ceea ce pe drum 
drept și uscat înseamnă 
încă Viteză normală, admi
sibilă se transformă în vi
teză periculoasă pe un drum 
umed, acoperit cu mizgă sau 
in condiții de aglomerație.

„Specificul" de 
impune circulației 
mult mai mare 
Conducătorul auto 
să aibă in vedere 
cînd, pe neașteptate.

Firește, 
să se 
maxim 
; dar, o

la noi, 
numai două 
nimeni nu 
circule la 

al vitezelor 
dată cu ve-

toamnă 
rutiere o 
atenție, 
trebuie 

că ori
ce

volan înseamnă destindere. 
Unii simt nevoia cheltuirii 
de energie ; îndeobște per
soane ce practică profesiuni 
sedentare, care pun mina 
pe volan o dată pe săptămî- 
nă, se lasă ușor antrenate 
de beția vitezei și devin 
autorii sau victimele unor 
grave accidente. Autoîncre- 
derea cu nimic justificată a 
acestor „șoferi de dumini
că" devine și mai pericu
loasă cînd beția vitezei se 
corelează cu neatenția — de 
multe ori determinată de 
antrenarea în discuții cu 
călătorii din vehicul. Nu de 

o doctoriță a devenit 
și pentru mai mult 
pacient, fiindcă, în 

ce conducea automo- 
a găsit cu cale să se 
cu cățelul de lingă

mult, 
subit 
timp 
timp 
bilul.
joace
ea, joacă ce S-a terminat 
cu mașina zdrobită într-un 
pom... Alt șofer amator,

nu distrageți. sub nici o for
mă. atenția omului de Ia vo
lan, lăsați-1 sau cereți-i 
să-și mențină întreaga a- 
tenție concentrată asupra 
drumului.

O dată cu venirea toam
nei, cu sezonul culesului de 
vii, al nunților, se cuvine 
să insistăm ceva mai mult 
asupra urmărilor alcoolu
lui. Continuă să se înregis
treze cazuri de oameni care 
iau volanul în mîini după 
ce au consumat alcool — 
cazuri urmate de accidente 
tragice, 
trecute. 
Chiriac. 
rea de 
culturii
Constanța, s-a îmbătat. Ne- 
vrînd să meargă pe jos a- 
casă, pînă în satul vecin, 
s-a dus la parcul de trac
toare. a ambalat unul și a 
plecat, luînd cu el și un

într-una din serile 
tractoristul Simion 
de la întreprinde- 

mecanizare a agri- 
din Albești, județul

beți și... adormiseră în ca
bină. Iar șirul exemplelor de 
accidente provocate sub in
fluența alcoolului ar putea 
continua încă mult.

După cum se știe, noua 
reglementare sancționează 
aspru conducerea sub influ
enta băuturilor alcoolice : 
cu amendă de la 1 000 la 
2 500 de lei, precum și cu 
suspendarea permisului (pe 
o lună de zile pentru profe
sioniști, pe două luni pentru 
șoferii amatori), iar conduce
rea pe drumurile publice a 
unui autovehicul de către o 
persoană care are în singe o 
imbibație alcoolică ce depă
șește limita legală sau care 
se află în stare de ebrietate 
se pedepsește cu închisoare 
de la 1 an la 5 ani. Probabil 
că respectivii conducători 
auto desconsideră sancțiu
nile sau se încred în 
„norocul" că nu vor fi

prinși. Or. această „loterie" 
nu este rentabilă : din cele 
aproape 2 400 de permise de 
conducere suspendate, nu
mai în Capitală, peste 700 
in județul Cluj, aproape 500 
in județul Argeș și peste 
450 la Brașov, de la intra
rea in vigoare a noilor dis
poziții legale, o bună 
parte au drept cauză în 
special consumul de alcool.

Desigur, măsurile adop
tate vor da, cu timpul, roade 
mai multe ; este insă nece
sară și antrenarea răspun
derii personalului de su
praveghere și control de la 
garaje și autobaze, a condu
cerilor unităților dețină
toare de autovehicule pen
tru șoferii pe care ii au in 
serviciu ; nimeni nu-i poate 
cunoaște mai bine, nimeni 
nu poate avea o influență 
directă, de zi cu zi, mai ho- 
tăritoare pentru a-i disci
plina.

Organele de miliție conti
nuă să înregistreze 
vent și alte abateri, 
cu ocazia aproape a 
rui raid nocturn sint 
tate zeci și sute de autoca
mioane garate în curți, șo- 
proane sau pe drumuri îp 
comune, lingă domiciliul 
șoferilor. Numai într-o sin
gură zi, sîmbăta trecută, și 
numai într-un singur județ 
— Ilfov — au fost depistate 
400 de autocamioane garate 
la domiciliul șoferilor. Cu 
aceste mașini se fac curse 
după orele de muncă în sco
puri personale ; se fac în 
grabă, pe furiș, cînd șoferii 
sint obosiți, provocindu-se 
frecvent accidente grave. 
De asemenea, diminețile, 
căutînd să recupereze în- 
tîrzierile spre locul de 
muncă, șoferii se grăbesc, 
gonesc cu viteză excesivă, 
fiind o permanentă sursă 
de pericole. Ne întrebăm : 
cum permit conducătorii de 
garaje scoaterea sau absența

frec- 
Astfel, 
tlecă- 
depis-

vehiculelor respective 7 tn 
definitiv, este oare atit de 
greu să se vadă că lipsește 
un autocamion dintr-un ga
raj sau o coloană 7 Este ne
voie de o atenție cu totul 
specială 7 Sau este vorba 
de ceea ce se numește ne
glijență și toleranță 7 A- 
semenea abateri sint insă 
favorizate și de faptul 
că de ani de zile nu 
se rezolvă probleme ca ace
lea privind abonamentele 
de serviciu pentru șoferi pe 
autobuzele I.T.A., cămine 
și dormitoare, un sistem co
respunzător de transport la 
domiciliu și la locul de 
muncă. Nu ne referim aici 
doar la șoferii Ministerului 
Transporturilor ; soluționa
rea problemei interesează 
toate întreprinderile și insti
tuțiile deținătoare de mari 
parcuri de autovehicule.

Circulația rutieră cunoaș
te o continuă intensificare. 
La aceasta trebuie să se 
răspundă printr-o Intensifi
care cel puțin egală a efor
turilor îndreptate spre re
ducerea și diminuarea acci
dentului rutier. Contribuie 
la aceasta cadrul legal 
perfecționat. Dar legile, ori- 
cît de bune ar fi ele, 
nu devin eficiente decît a- 
tunci cînt sint aplicate în 
litera și spiritul lor de că
tre toți cei chemați să le 
aplice și, in primul rînd, de 
lucrătorii miliției, care, in 
combaterea accidentelor ru
tiere. contează într-o mă
sură din ce în ce mai mare 
pe sprijinul activ și susți
nut al tuturor cetățenilor. 
De fapt, multe accidente au 
putut fi prevenite cu ajuto
rul prețios al populației. A- 
preciem și salutăm faptul 
că sîntem sesizați asupra u- 
nor stări de fapt care nece
sită îndreptare și solicităm 
în continuare întreg spriji
nul cetățenesc, absolut ne
cesar.

tuturor popoarelor lumii de a se pu
tea bucura de binefacerile revoluției 
tehnico-știintifice contemporane, de a 
participa in deplină egalitate, la divi
ziunea internațională a muncii, la 
circuitul, obiectiv necesar, al bunuri
lor materiale și spirituale. în 
același timp, problemele dezvoltării 
sint dezbătute de numeroși șefi de 
delegații în legătură cu necesitatea 
vitală a statelor de a-și menține in
dependența lor politică și economică, 
intrucît numai astfel pot intr-adevăr 
să-și exercite, în deplinătatea lor, 
toate drepturile ce le au in virtutea 
Cartei O.N.U.

Mulți din cei care au luat otnă 
acuta cuvîntul, relevind că 28 milioa
ne de oameni din 46 de teritorii colo
niale și dependente 6e mai află încă 
sub oprimarea colonială, puși tn 
afara drepturilor și libertăților ele
mentare ale omului, au chemat la în
treprinderea de către O.N.U. a unor 
măsuri energice pentru curmarea 
acestui anacronism al secolului nos
tru.

Dintre măsurile urgente preconi
zate de numeroase state membre 
pentru sporirea rolului și eficacității 
O.N.U. în viața internațională, o În
semnătate deosebită, se acordă uni
versalității organizației. Referindu-se 
la faptul că principiul acesta este re
cunoscut de unele state numai In 
vorbe, ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, spunea : 
„Dezbaterile de care depinde, In ul
timă instanță, sfirsitul acestei arti
ficiale stări de fapt, sint aminate a- 
nual ca și cum recunoașterea dreptu
rilor legitime ale Chinei la O.N.U. ar 
fi o dispută academică sau un joc de 
retorică. Tergiversarea rezolvării a- 
cestei probleme împiedică Națiunile 
Unite să-și îndeplinească responsa
bilitățile sale" — părere împărtășită 
de un număr apreciabil de delegații.

Pe măsura înaintării dezbaterilor 
generale, a apropierii sesiunii ju
biliare. la care și-au anunțat parti
ciparea, pînă la ora actuală, peste 60 
de șefi de state și de guverne, crește 
interesul general fată de lucrările 
organizației, apărind cu tot mai multă 
pregnantă necesitatea unirii străda
niilor tuturor statelor membre pen
tru Întărirea eficacității O.N.U., In 
așa fel incit să răspundă in mai mare 
măsură realităților și cerințelor lumii 
actuale, roiului său de instrument 
păcii și securității internaționale, 
acest context, se impune a releva 
precierea și prestigiul de care 
bucură aci, la Națiunile Unite, 
litica externă activă a României so
cialiste, contribuția sa adusă de-a 
•lungul anilor la bunul mers al ac
tivității organizației. Înaltul spirit de 
răspundere in care abordează pro
blemele fundamentale ale vieții in
ternaționale, oglindit și la această 
sesiune prin prezentarea celor două 
puncte propuse spre dezbatere, pri
vind consecințele sociale și econo
mice ale cursei Înarmărilor și necesi
tatea Întăririi cooperării economice 
și tehnico-știintifice intre state — 
puncte care, încă de pe acum, stîr- 
nesc un interes deosebit in rîndurilc 
majorității delegațiilor.
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ACORD PENTRU ÎNCETAREA . N. U

OPERAȚIUNILOR MILITARE

IN IORDANIA

guvern de la Saigon 
ar putea fi un mare 

pas pe ealea păcii
DECLARAȚIA SENATORULUI AME

RICAN W. FULBRIGHT

Declarația cu privire la principiile
dreptului internațional a fost

Semnarea acordului comercial
româno-finlandez

pe perioada 1971-1975
CAIRO 28 (Agerpres). — Șefii de 

state și guverne arabe, întruniți la 
Cairo, împreună cu reprezentanți ai 
forțelor palestinene au ajuns la un 
acord privind soluționarea situației 
din Iordania. în comunicatul comun 
dat publicității in capitala R.A.U. se 
arată că în vederea încetării vărsării 
de singe, provocate de evenimentele 
care au avut loc în Iordania în ulti
mele săptămîni, între participanții la 

de 
care 
tu- 
atît 
ior-

reuniunea suveranilor și șefilor' 
stat arabi s-a realizat un acord 
prevede : încetarea imediată a 
furor operațiunilor militare, 
din partea forțelor armate 
daniene, cit și din partea unităților 
palestinene. De asemenea, se va pune 
capăt oricărei activități propagandis
tice incompatibile cu acest acord. Se 
arată, totodată, că trupele iordaniene, 
precum și forțele fedainilor trebuie 
retrase de urgență din Amman la ba
zele lor, iar prizonierii celor două 
părți eliberați. în ce privește orașul 
Irbid și alte orașe iordaniene. trebuie 
restabilită situația militară și civilă 
care exista înainte de recentele eve
nimente.

Acordul prevede, de asemenea, 
crearea unui comitet însărcinat cu 
supravegherea aplicării acestui acord 
și a tuturor înțelegerilor care ar pu
tea rezulta ulterior, în vede
rea stabilirii securității și norma
lizării situației în Iordania. Acest 
comitet urmează să recomande mă
surile practice pentru îmbunătățirea 
relațiilor dintre oficialitățile iorda
niene și fedaini. Hotărîrile luate de

acest comitet sînt obligatorii și defi
nitive ; fiecare din părți trebuie să se 
conformeze întru totul acestor hotă- 
riri. Comitetul este însărcinat să-și 
exercite de urgență responsabilitățile 
cu care a fost învestit, urmînd 
prezinte în mod periodic rapoarte 
fața șefilor de state în legătură 
activitatea sa și cu felul in care 
îndeplinesc părțile obligațiile 
mate. Comitetul trebuie să creeze o 
atmosferă propice executării acestui 
acord, astfel încât nobilele obiective 
pe care și le-a fixat să poată fi rea
lizate, și anume angajamentul celor 
două părți de a pune capăt condi
țiilor excepționale și puterii militare.

Șefii statelor arabe întruniți la 
Cairo au hotărît ca acest comitet să 
fie condus de Bahi Ladgham, primul 
ministru al Tunisiei ; din comitet fac 
parte, de asemenea, un reprezentant 
al autorităților guvernamentale ior
daniene, numit de 
un reprezentant al 
semnat de Yasser

în cazul în care 
părți nu ar aplica 
lațiile acordului, sau va 
aplicarea lui, toate statele arabe sem
natare vor lua măsuri colective îm
potriva acesteia.

Acordul a fost semnat de șefii de 
state și de alți reprezentanți ai țărilor 
arabe întruniți la Cairo, precum și 
de Yasser Arafat, președintele C.C. 
al Rezistenței Palestinene.

să 
în 
cu 
își 

asu-

regele Hussein, și 
palestinenilor, de- 
Arafat.
una din
vreuna

cele două 
din stipu- 
împiedica

* *

CAIRO 28 (A.F.P.). — Ziarul „Al 
Ahram" anunță că Yasser Arafat, 
președintele C.C. al Rezistenței pales
tinene și comandant-șef al forțelor 
palestinene, a cerut ca voluntari din 
țările arabe să se încadreze în rîn- 
durile Rezistenței palestinene, 
regii și șefii de 
tat cererea lui.

. . . iar
stat arabi au accep-

★

(A.F.P.). — „Avem

WASHINGTON 26 (A.P.). — Pre
ședintele Nixon a dat dispoziții la 
26 septembrie Să se aloce suma de 
5 000 000 dolari pentru acordarea de 
urgență a unor ajutoare victimelor 
din rindul populației civile iorda
niene. El a indicat că Iordania va 
primi, de asemenea, din partea Sta
telor Unite mai multe transporturi 
de armament.

BAGDAD 28
nevoie de un spital de campanie, de 
chirurgi și de infirmiere", anunță 
„Vocea Comitetului Central", emi
țând din Bagdad, într-un mesaj a- 
dresat Crucii Roșii kuweitiene. „Si
tuația e foarte gravă și trebuie de
puse toate eforturile pentru acorda
rea de ajutoare" — adaugă postul de 
radio citat.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — O de
clarație difuzată de guvernul israe- 
lian anunță că un convoi de mașini, 
transporțînd circa 200 tone de ali
mente și medicamente, oferite de Is
rael pentru ajutorarea victimelor ac
tualelor ciocniri din Iordania, a sosit 
sîmbătă la Amman, informează agen
ția U.P.I.

★

LONDRA 28 (Reuter). — Regele 
Hussein al Iordaniei a declarat în
tr-un interviu acordat postului de 
televiziune B.B.C. că nu se gindește 
să abdice și că va rămîne cu po
porul Iordaniei atîta timp cît se va 
bucura de sprijinul și dragostea iul, 
și atîta timp cît va simți că îi poate 
fi de folos lui, poporului palestinean 1 
și poporului arab în general.

AJUTOARE PENTRU VICTI 
MELE CIOCNIRILOR DIN I0R 

DANIA I

— Crucea 
Semilunii

PEKIN 28 (China Nouă).
Roșie chineză a donat
Roșii palestinene medicamente, cear
ceafuri și alimente în valoare de un 
milion iuani pentru ajutorarea bol
navilor și răniților. Prima cantitate de 
donații, 3 000 sticle de plasmă san
guină, a fost expediată în grabă că
tre Damasc, pe calea aerului, la 26 
septembrie.

★

AMMAN 28 (Agerpres). — La Am
man și ‘ •
domnit 
M.E.N. 
zat de 
guvernatorul militar general 
Iordaniei, Habes Majali, a < 
armatei, poliției și organizațiilor 
palestinene să nu împiedice circu
lația vehiculelor care .transportă 
alimente și apă. Același post de radio 
a transmis un mesaj al generalului 
Ahmed Abdel Hamid, președintele 
Comitetului pentru încetarea focului, 
în care se cere armatei iordaniene și 
organizațiilor palestinene de rezis- 

, tență să nu stînjenească activitatea 
celor 100 ofițeri din R.A.U., Sudan, 
Arabia Saudită, Kuweit și Tunisia, 
membri ai comitetului, care își vor 
stabili punctele de observație pe co
linele din jurul Aromânului.

★

Tunisia a hotărît să-și recheme 
Însărcinatul cu afaceri de la Amman, 
pentru a-și exprima în felul acesta 
insatisfacția față de cursul eveni
mentelor din Iordania, a anunat du
minică Ia Cairo ministrul tunisian 
al afacerilor externe, Mohamed Mas- 
moudi.

în alte părți ale Iordaniei a 
luni calmul, anunță agenția 

într-un comunicat difu- 
postul de radio Amman, 

militar general al 
Habes Majali, a cerut 

poliției și

i

Cu o discreție aproape 
desăvîrșită. emisarul Fo
reign Office-ului, William 
Luce, și-a încheiat sîmbătă 
turneul de informare în
treprins timp de șase săp
tămîni prin capitalele mai 
multor țări din Peninsula 
arabică și Golful Persic. în
tors la Londra, după un ul
tim popas făcut la Cairo, el 
urmează să-și concretizeze 
concluziile într-o dare de 
seamă care să ghideze gu
vernul conservator in adop
tarea unei hotărîri privind 
prezența militară britanică 
în această regiune. După 
părerea unor observatori, 
„experimentatul diplomat 
britanic" (cum îl califică 
ziarul „SCOTSMAN") a ur
mărit în primul rînd să 
obțină asentimentul șeicilor 
și sultanilor din cele 9 e- 
mirate din Golful Persic “) 
pentru menținerea trupe
lor engleze și după a- 
nul 1971. Această idee face 
parte integrantă din politica 
„la est de Suez", proclama
tă de noul guvern britanic, 
politică susținută pe două 
scene : în Extremul Orient 
și în Golful Pensie.

După cum se știe, în ia
nuarie 1963, cînd guvernul 
laburist a anunțat retra
gerea pînă la sfîrșitul anu
lui 1971 a trupelor aflate 
la est de Suez, conserva
torii — care se aflau în o- 
poziție — au luat o atitudi
ne contrară. Vehind la pu
tere în iunie 1970, partidul 
conservator nu a reușit 
să-și definească în mod clar 
poziția în .această proble
mă. Dar, ca urmare a im
popularității ideii menți
nerii trupelor „la est de 
Suez", guvernul conserva
tor a acționat cu destulă

») Este vorba de șapte e- 
mirate „sub tratat" — Abu- 
Dhabi, Ajman Dubai, Fu
jairah, Ras-Al-Khaimah, 
Sharjah, Urum-Al-Qawain, 
la care se adaugă Bahrein 
și Quatar.

circumspecție, fiind, po
trivit afirmațiilor oficiale 
— adeptul ideii unei „rean
gajări limitate".

Ce înseamnă aceasta s-a 
văzut mai intîi după vizita 
făcută la sfîrșitul lunii iu
lie și începutul lui august 
de lordul Carrington, mi
nistrul englez al apărării, in 
Singapore. Malayezia. Aus
tralia și Noua Zeelandă. 
Partizan al stabilirii unui 
aranjament privind „crea
rea sistemului comun de a-

I

WASHINGTON 28 (Agerpres) — 
Schimbarea actualului guvern de la 
Saigon ar putea fi „un mare pas pe 
calda păcii" în Vietnam, a declarat 
duminică senatorul american William 
Fulbright intr-un interviu acordat 
rețelei de televiziune „ABC". Ful
bright, care este președintele Co
misiei senatoriale pentru afacerile 
externe, a cerut guvernului o „revi
zuire a poziției față de Thieu și ge
neralul Ky“ și a îndemnat Statele U- 
nite să se retragă „la timp" din In
dochina. El a cerut ca S.U.A. să dea 
dovadă de inițiativă la convorbirile 
cvadripartiite de la Paris și să „e- 
xaimineze cu toată seriozitatea" noile 
propuneri avansate reoent de Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud.

PHENIAN 28 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dată publicității o de
clarație a unui purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al R.P.D. 
Coreene în legătură cu faptul că în 
ultima decadă a lunii septembrie na
ve ale flotei a 7-a americane efectu
ează în Marea Japoniei mari mane
vre de desant în care sînt folosite și 
unități ale armatei autorităților de la 
Seul. Guvernul și poporul R.P.D. Co
reene, menționează declarația, con
damnă hotărît aceste acțiuni ale 
S.U.A., care reprezintă o primejdie 
serioasă pentru pace in Asia și în 
întreaga lume, și cer să li se pună 
neîntârziat capăt.

international*
HAVANA .28 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la postul de radio 
Havana, ministrul de externe al Re
publicii Cuba, Rații Roa Garcia, și-a 
exprimat speranța că guvernul ame
rican nu va supune justiției cazul 
tînărului Robert I. Labadie, predat 
zilele trecute autorităților S.U.A., au
torul deturnării rnui avion american 
in Cuba. Guvernul cubanez, a spus 
Raul Roa, a acceptat să predea pe 
autorul deturnării din motive umani
tare, acesta necesitind Internarea în
tr-un spital pentru a primi tratament 
psihiatric.

în aceeași declarație, relatează a- 
genția Prensa Latina, ministrul de 
externe al Cubei a menționat că dacă 
guvernul Statelor Unite dorește să 
reglementeze in mod definitiv pro
blema sechestrărilor de avioane, gu
vernul cubanez este dispus să sub
scrie imediat la un acord conform 
prevederilor legii cubane din 16 sep
tembrie 1969 care se referă pe lingă 
cazurile de sechestrare a avioanelor 
și a ambarcațiunilor navale și la alte 
violări ale legilor și normelor ce re
glementează traficul internațional. 
Ministrul a subliniat, totodată, că 
Cuba nu va accepta nici un acord in
ternațional privind sechestrările de 
avioane dacă acesta nu va cuprinde 
toate formele de piraterie și de vio
lare a traficului internațional fără 
excepție.

resurse financiare mai mici 
decît cele de pînă acum — 
fapt de o importanță deo
sebită în condițiile dificul
tăților economice pe care le 
parcurge Anglia. Dar lordul 
Carrington a revenit acasă 
doar cu promisiuni vagi ; 
s-a stabilit ca problema 
respectivă să mai fie discu
tată în. decembrie, apoi în 
ianuarie, și eventual la 
viitoarea conferință a șefi
lor de guverne din țările 
Commonwealth-ului. Nu se

înaintată Adunării Generale Ministrul comerțului exterior al României 
primit de președintele Kekkonen

YORK 28. —
Alexandroaie 
: Declarația

Trimișii spe- 
și A. Ionescu 
cu privire la 
internațional, 
cooperării în-

NEW 
ciali C. 
transmit 
principiile dreptului 
relațiilor prietenești și 
tre state, conform Cartei Națiunilor 
Unite, este primul din seria de 
documente ce urmează să fie adopta
te în sesiunea jubiliară de Adunarea 
Generală a O.N.U. Textul proiectului 
declarației a fost înaintat luni aces
tui for, cu recomandarea de a fi a- 
probat de Comitetul pentru proble
mele juridice care l-a examinat in 
prealabil.

încheierea Congresului 
Partidului Comunist 

Irakian
BAGDAD 28 (Agerpres), — Cel 

de-al II-lea Congres al Partidului 
Comunist Irakian și-a încheiat lucră
rile. Congresul a dezbătut raportul 
prezentat de primul secretar al Co
mitetului Central al partidului, Aziz 
Mohammed Hadji și a adoptat noul 
program ai partidului.

Participanții la lucrări au acordat 
o atenție deosebită luptei popoarelor 
arabe împotriva imperialismului, ex- 
primîndu-și sprijinul față de acțiunile 
țărilor arabe pentru reglementarea 
politică a crizei din Orientul Apro
piat. Pe plan intern, Congresul a a- 
preciat ca un fapt pozitiv realizarea 
la 11 martie anul acesta, a acordului 
privind reglementarea pașnică a pro
blemei kurde. A fost adresat un apel 
cercurilor conducătoare din Irak de 
a lua măsuri concrete în vederea rea
lizării unității naționale ; în acest 
scop se propune convocarea unei con
ferințe naționale a tuturor partidelor 
și a grupărilor naționale patriotice 
pentru crearea unui front național.

în încheierea lucrărilor, au fost a- 
lese organele de conducere ale parti
dului. Tn funcția de prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Irakian a fost reales Aziz 
Mohammed Hădji.

HELSINKI 28 (Agerpres). — Ple
nara C.C. al Partidului Comunist din 
Finlanda, care a avut loc la Helsinki, 
a adoptat o rezoluție in care se spune 
că oercurile de dreapta tind să îm
piedice colaborarea in cadrul guver
nului dintre) forțele de centru și 
stingă, să îndepărteze din guvern pe 
comuniști încercînd astfel să-și spo
rească influența asupra politicii gu
vernamentale. P.C. din Finlanda, se 
spune în rezoluție, face apel la întă
rirea colaborării dintre partidele oa
menilor muncii și toate forțele de
mocratice.

Proiectul de rezoluție prin care 
Adunarea Generală aprobă Declara
ția a fost inițiat de 
Cehoslovacia, întrunind 
ziunea a peste 50 de 
calitate de coautoare, 
nerea României și a 
proiectul de rezoluție stipulează în 
mod expres că „adoptarea Declara
ției în cursul celebrării celei de-a 
25-a aniversări a O.N.U. va contri
bui la întărirea păcii mondiale și va 
constitui un eveniment marcant al 
dezvoltării dreptului internațional și 
relațiilor intre state, favorizind pri
matul dreptului intre națiuni și, în 
special, aplicarea universală a prin
cipiilor consacrate în Cartă".

Acest document înmănunchează, 
pentru prima oară în istoria dreptu
lui internațional contemporan, ca ele
mente de bază ale acestuia, princi
piile ce trebuie să orienteze relațiile 
dintre state : abținerea de Ia ame
nințarea cu forța sau folosirea ei 
atit contra integrității teritoriale, cit 
și a independenței politice ale altor 
state, reglementarea diferendelor 
internaționale prin mijloace pașnice, 
obligația de a nu interveni în trebu
rile ce țin de competența națională a 
unei țări, îndatorirea statelor de a 
coopera unele cu altele conform Car
tei, egalitatea în drepturi a popoare
lor și dreptul lor de a dispune de 
propria spartă, egalitatea suverană a 
statelor, îndeplinirea cu bună cre
dință a obligațiilor pe care statele 
și le-au asumat conform Cartei.

Din însăși enunțarea acestor princi
pii, cu caracter unitar și universal, 
rezultă valoarea lor fundamentală 
pentru procesul de însănătoșire a cli
matului internațional, pentru pace și 
securitate, prin așezarea relațiilor 
dintre state pe bazele solide ale ega
lității și respectării prerogativelor lor 
naționale. Astfel, în preambulul De
clarației se subliniază că „pacea in
ternațională nu poate fi fondată decît 
pe libertate, egalitate, justiție și res
pectarea drepturilor fundamentale ala 
omului și dezvoltarea relațiilor ami
cale intre națiuni, independent de 
deosebirile din sistemele lor politice, 
economice și sociale sau de nivelul lor 
de dezvoltare".

în urmă cu opt ani, la cea de-a 
XVII-a sesiune a O.N.U., o serie de 
state, printre care și România, au ho
tărît să elaboreze prin eforturi co
mune principiile dreptului internațio
nal privind relațiile prietenești și 
cooperarea intre țări. Aceasta s-a im
pus cu atit mai mult, cu cit 
practica relațiilor internaționale a 
demonstrat că anumite state in
terpretează în funcție de intere
sele lor principiile Cartei, creînd 
focare de tensiune și război prin in
tervenția armată sau alte forme 
directe sau indirecte de amestec ce 
atentează la personalitatea suverană 
și la independența politică a țărilor, 
punind astfel in pericol pacea și 
securitatea omenirii. Prin codificarea 
juridică a acestor principii, care în 
Cartă sînt numai enunțate, s-a urmă
rit asigurarea aplicării lor mai efica
ce, introducerea lor ca norme precise, 
obligatorii, în viața internațională.

România și 
ulterior ade- 
delegații, in

La propu- 
altor țări,

HELSINKI 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, l-a primit luni ipe minis
trul comerțului exterior al Republi
cii Socialiste România, Cornel Bur
tică, care face o vizită oficială în a- 
ceastă țară. în timpul convorbirii au 
fost evidențiate diferite aspecte ale 
dezvoltării continue a relațiilor poli
tice și economice bilaterale, sublini- 
indu-se cadrul prielnic și dorința co
mună de amplificare și diversificare 

- a acestora.
La primjre, care s-a desfășurat în

tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a fost de față ambasadorul României 
în Finlanda, dr. Mircea Bălănescu.

în aceeași zi, ministrul român a a- 
vut convorbiri cu O. J. Mattila, mi
nistrul comerțului exterior al Fin
landei. Cei doi miniștri au semnat a- 
poi acordul comercial pe perioada 
1971—1975 și protocolul privind schim
burile oomerciale pe anul 1971 între 
Republica Socialistă România și 
Finlanda.

Discuțiile care au avut loc cu ofi
cialități ale guvernului finlandez, 
precum și cu reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, au scos în evidență 
noi posibilități pentru lărgirea și di
versificarea cooperării economice 
dintre cele două țări și necesitatea 
unei mai bune cunoașteri reciproce.

Lucrările Conferinței 
Generale a A. I. E. A.

Intervenția reprezentantului permanent 
al României

VIENA 28. — Corespondentul A- 
gerpres. Petre Stăncescu, transmite : 
In ședința plenară de luni a celei 
de-a 15-a sesiuni a Conferinței Ge
nerale a Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică, participanții au 
discutat raportul comisiei de validare 
a deplinelor puteri. Cu acest prilej, 
a luat cuvîntul Dumitru Aninoiu, re
prezentant permanent al României la 
A.I.E.A.. care a exprimat regretul 
delegației române că și în acest an 
nu se respectă principiul universali
tății acestei organizații internaționale, 
ceea ce impietează asupra desfășu
rării activității sale. O situație para
doxală în această privință — a spus 
el — o constituie faptul că în timp 
ce unei țări cu cea mai mare popu-

.vS

lație din luime, unei puteri nucleare, 
cum este China, i se refuză sistematic 
posibilitatea de a ocupa la A.I.E.A. 
locul pe care i-1 conferă dreptul 
deplin, reprezentanții lui Cian Kai-și 
continuă să ocupe în mod abuziv 
locul în acest organism. S-a arătat, de 
asemenea, că delegația română recu
noaște ca exponent unic, legitim, al 
poporului Vietnamului de sud numai 
pe reprezentanții Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud și nu acceptă de
cît deplinele puteri emanînd de la 
acest guvern. Totodată, Dumitru A- 
ninoiu a reafirmat necesitatea parti
cipării la activitățile A.I.E.A. a R.D. 
Germane, R.P.D. Coreene și R.D. 
Vietnam.

„Zilele festive ale Berlinului

său

..apele sînt prea tulburi ca 
să se poată pescui în voie" 
— remarca un comentator. 
„Trimisul special" în a- 
ceastă regiune a încercat 
să reanime o idee mai 
veche, anume aceea privind 
crearea unej „federații" a 
emiratelor din Golful Per
sic. federație care să de
vină un „partener" militar 
al Angliei. Alegerea lui Wil
liam Luce pentru acest 
turneu nu a fost întîm- 
plătoare. Luce a fost re-

Căutări deșarte

III nisipurile
șeicatelor din Golful Persic

i 
părare al Commonwealth- 
ului", lordul Carrington a 
propus ca, în locul trupelor 
engleze, „apărarea" în zona 
respectivă să fie asigurată 
de „forțe militare comune" 
ale Singaporelui, Malaye- 
ziei, Noii Zeelande și Aus
traliei, secondate, bineînțe
les, de „simbolice" trupe ale 
Marii Britanii. O asemenea 
formulă menită în intențiile 
Londrei „să garanteze sta
bilitatea politică" (adică să 
vegheze la apărarea intere
selor monopolurilor engleze 
și la menținerea unor po
ziții ale fostului imperiu 
colonial prin prelungirea 
prezenței militare engleze) 
are și avantajul că reclamă

face un secret din faptul 
că țările respective — Sin
gapore. .
Zeelandă și Australia — 
așteaptă mai întîi să vadă 
in ce măsură Londra va ști 
să le apere interesele în ca
drul tratativelor privind a- 
derarea Angliei la Piața 
comună. Și in caz contrar, 
să răspundă cu aceeași 
monedă !

Dacă lordul Carrington 
nu s-a întors cu mari spe
ranțe din Extremul Orient 
— remarcă observatorii — 
nici William Luce nu pare 
să fi avut mai mult succes, 
în Golful Persic — celălalt 
teatru de desfășurare a o- 
perației „la est de Suez" —

Malayezia. Noua

zident politic britanic in 
zona respectivă și ultimul 
său act înainte de a se în
toarce la Londra în 1968 a. 
fost să aprobe proiectul fe
derației, care va reuni cele 
nouă emirate aflate sub 
..protecție" engleză. „Fede
rația" apare însă ca o ecua
ție cu multe necunoscute. 
La Londra nu se Ignoră 
faptul că popoarele acestei 
regiuni nu doresc prelungi
rea prezenței militare bri
tanice. De aceea se ia in 
considerație și o soluție „in
terimară" : o prezentă bri
tanică „invizibilă". O ase
menea alternativă ar avea 
la bază o mică forță navală 
engleză și prevăzîndu-se

eventualitatea trimiterii de 
trupe de întărire „în caz de 
nevoie". Desigur, asemenea 
plan ambiguu nu prevede 
nici cine va stabili „cazu
rile" în care vor fi trimise 
trupe, nici a cui va fi „ne
voia" de a se trimite trupe.

Deocamdată este dificil 
să se spună cu ce soluție 
s-a întors Luce din turneul 
său, avînd în vedere com
plexitatea situației. După 
cum se știe, o serie de state 
din regiunea Golfului Per
sic. în primul rind Iranul, 
și-au exprimat opoziția 
fermă față de prelungirea, 
după 1971, a prezentei mili
tare britanice. Premierul 
iranian Hoveida a ținut să 
reafirme această atitudine 
a țârii sale într-un inter
viu acordat zilele trecute : 
„Noi am făcut cunoscut in 
mod clar că nu există 
în Golful Pcrsic pentru 
prezență militară 
că". Pe 
situează 
care 
rea 
zona 
tură 
țirea 
Mijlociu.

în ciuda acestei 
Anglia n-a renunțat la pro
iectele sale. La Londra se 
contează in primul rind pe 
o atitudine binevoitoare a 
unor șeici și emiri locali și 
pe sprijinul din partea A- 
rabiei Saudite, ceea ce. in 
înseși cererile oficiale de 
aci, este apreciat ca o bază 
nesatisfăcătoare de por
nire. Dincolo de rezultate
le imediate ale turneului 
lui Luce . se conturează insă 
realitatea inevitabilă 
orice fel de proiecte ca
re nu țin seama 
voința popoarelor respec
tive nu pot decît să se do
vedească neviabile, mai de
vreme sau mai tîrziu.

loc 
o 

britani- 
aceeași poziție se 
R.A.U. și Irakul, 

consideră că menține- 
trupelor engleze 
golfului este 
să contribuie 
încordării în

in 
de na- 
la ascu- 
Orientul

opoziții.

câ

de

N. PLOPEANU
Londra, 28

Ca în fiecare toamnă, viața 
cultural-artistică berlineză în
registrează un punct culminant 
în cursul „Zilelor festive ale 
Berlinului", care, inaugurate 
anul acesta, duminică, se vor 
desfășura pînă la 11 octombrie, 
coincizînd cu perioada în care 
se aniversează 21 de ani de la 
proclamarea R.D. Germane. 
Concertul festiv de deschidere 
care a avut loc la Opera de Stat 
din Berlin, a fost susținut de 
orchestra simfonică a radio
difuziunii berlineze, avînd ca 
solist pe violoncelistul Igor 
Oistrach.

în această perioadă au loc 
spectacole de teatru și operă 
ale celor mai importante co-

lective artistice din R.D. Ger
mană, cit și ale unor ansambluri 
și colective din străinătate. Sînt 
așteptate cu mult interes pre
mierele lucrărilor de operă 
„Joe Hill" de Alan Bush și 
„Așteptîndu-1 pe Godot" de Claus 
Hammel, pentru spectacolele 
de pantomimă ale trupei cu
noscutului mim Marcel Mar
ceau, spectacolele Teatrului de 
marionete din Praga, ale 
Baletului Birgit-Cullberg ș.a.

La „Zilele festive ale Berli
nului" își dă concursul și Tea
trul Tineretului din București.

Berlin. 28.
Șt. DEJU

agențiile de presă transmit
Lucrările celei de-a 69-a 

conferințe anuale a Parti
dului laburist — prlma de «cest 
fel în situația de partid de opoziție, 
după șase ani de guvernare — au în
ceput luni dimineața, în clădirea Win
ter Garden din Blackpool. în prima zi 
a lucrărilor, mai mulți vorbitori au 
criticat politica guvernului conserva
tor în domeniul educației și învăță- 
mîntului, ca și în cel al locuințelor și 
al relațiilor din industrie.

președintele Franței, Georges Pompi
dou, va sosi într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică la 6 octombrie a.c. 
Vizita are loc la invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem și a guvernului 
Uniunii Sovietice, conform unei în
țelegeri prealabile în acest sens.

T. Jivkov în Danemarca. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, a so
sit într-o vizită oficială în Danemarca. 
Luni, informează agenția B.T.A., el a 
avut convorbiri oficiale cu primul mi
nistru danez, Hilmar Baunsgaard. Cu 
acest prilej, au tost examinate dezvol
tarea relațiilor reciproce, precum și o 
serie de probleme internaționale de 
interes pentru cele două state, Îndeo
sebi probleme privind relațiile dintre 
țările europene.

Vizita președintelui Nixon 
în Italia. Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, care se află la Roma in 
prima etapă a turneului întreprins în
tr-o serie de capitale europene, s-a 
intîlnit luni la Palatul Quirtnale cu 
președintele Elepublicii Italia, Giu
seppe Saragat. El a avut, de aseme
nea, o întrevedere cu primul ministru 
al Italiei, Emilio Colombo. în aceeași 
zi. președintele Nixon a făcut o vizită 
la Vatican, unde a fost primit de Papa 
Paul al VI-lea.

Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit o delegație a Guver
nului Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei, condusă de Ngo Hou, 
ministrul sănătății publice și pentru 
problemele religioase și sociale, care 
face o vizită în R.P.D. Coreeană, re
latează agenția A.C.T.C.

Președintele Pompidou 
va vizita Uniunea Sovieti
că. După cum anunță agenția TASS,

0 delegație de ziariști ro
mâni a sosit la Pekin
a participa la manifestările prilejuite 
de sărbătoarea națională a R.P." Chi
neze și a face o vizită de prietenie 
în această țară, anunță agenția Chi
na Nouă. Delegația este condusă de 
Ion Cîrje, director general adjunct al 
Agenției române de presă „Ager
pres".

Lucrările Adunării Gene
rale a Organizației Inter
nationale de Standardizare 
(I.S.0.) s-au desfășurat recent la 
Ankara. România a fost aleasă, cu 
acest prilej, în consiliul de conduce
re al organizației pe perioada 1971— 
1973.

La Belgrad a sosit o de
legație parlamentară vest- 
germană, în £runte cu președin
tele Bundestagului, Kai Uwe von 
Hassel. Parlamentarii vest-germani 
întreprind această vizită ca răspuns 
celei făcute în R. F. a Germaniei, la 
începutul acestui an, de o delegație a 
Skupștinei Federale iugoslave.

Cunoscutul scriitor ame
rican John Dos Passes a în
cetat din viațăluni dimineata. 
vîrstă de 74 de ani, la reședința sa din 
Baltimore (Maryland).

Al VH-lea Tîrg interna
țional de la Alger, 13 oat® au 
participat 25 de țări din Europa, Asia, 
Africa și America, și-a închis por
țile. România a fost prezentă cu un 
pavilion în care erau expuse, îndeo
sebi, produse ale industriei construc
toare de mașini și utilaje. La festivi
tățile de închidere au participat pre
ședintele Consiliului Revoluției, 
Houari Bouimediene, membri ai gu
vernului și alte oficialități.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI■ ___ ' • ...

Încetarea din viată
4

A PREȘEDINTELUI NASSER
CAIRO 28 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, a încetat din viață luni 
seara in urma unui atac de cord, a 
anunțat postul de radio Cairo, citat de 
agenția M.E.N. Comunicatul privind 
încetarea din viață a președintelui

Nasser, a fost citit IaGamal Abdeî
postul de radio de către vicepreședin
tele R.A.U., Anwar El Sadat, care a 
arătat că primul simptom al crizei 
cardiace a survenit la ora 15,15 (ora 
locală).
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