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ÎNTREVEDERI
Q ALE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA O.N.U.
CHEIA Realizări

RENTABILIZĂRII de prestigiu

Cu președintele Adunării Generale a O.N.U., 

Edvard Hambro

se află în fiecare
la uzina

WElectroputere"

întreprindere minieră
Pentru a transpune în viață sarci

nile trasate de partid privind crește
rea rentabilității unităților economice 
și lichidarea anomaliei pierderilor 
planificate, în întreprinderile indus
triale s-au elaborat ample programe 
de creștere a eficienței economice, 
desfășurindu-se- acțiuni concrete vi- 
zînd, printre altele, sporirea produc
tivității muncii, valorificarea superi
oară a resurselor de materii prime 
și materiale, gospodărirea judicioasă 
a fiecărui leu al statului. In între
prinderile din industria minieră — 
asupra cărora ne vom opri în con
tinuare — acțiunile întreprinse, mă
surile luate au permis creșterea acu
mulărilor bănești, micșorarea numă
rului de unități ce lucrau cu pierderi 
planificate. Ca urmare. încă cu doi 
ani în urmă, această ramură indus
trială a devenit rentabilă în ansam
blul său. In opt luni din acest an, in 
industria minieră s-au realizat bene
ficii suplimentare care însumează 
mal mult de 47 milioane lei.

Rezultate fructuoase în creșterea 
rentabilității producției au înregistrat 
în acest an exploatările carbonifere 
de la Lupeni, Petrila, Uricani și Pe
troșani, toate din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani — care au ob
ținut beneficii suplimentare de peste 
19 milioane lei — Uzina metalurgică 
din Baia Mare, unele unități ale Cen
tralei cărbunelui din Ploiești. In a- 
ceste întreprinderi, creșterea bene
ficiilor a fost determinată de redu
cerea co.isumurLv»r specifice de ma
terii prime și materiale, a cheltuie
lilor neproductive, de obținerea unei 
producții sporite prin organizarea și 
conducerea superioară a muncii.

Se poate afirma că în industria 
minieră au fost puse în valoare toa
te posibilitățile de creștere a renta
bilității producției ? Realitatea eco
nomică dintr-o serie de unități ale 
acestei ramuri arată că nu ! între
prinderea minieră din Țebea (județul 
Hunedoara), Uzina metalurgică din 
Copșa Mică și exploatările miniere 
din cadrul Centralei minereurilor de 
fier și nemetalifere din Cluj nu au 
realizat planul de beneficii pe opt 
luni cu peste 4,5 milioane lei. Pe de 
altă parte — și aceasta este mai grav 
— există și acum numeroase unități 
industriale care lucrează cu pierderi, 
unele dintre acestea — com
binatele miniere din Bălan și Su
ceava, întreprinderile miniere din 
Hunedoara, Anina și Comănești, sec
torul minier al Centralei miniere 
din Baia Mare — nereușind să se li
miteze la pierderile planificate de 
minister, au înregistrat depășiri de 
dotațil ce însumează, în cele opt luni 
ale anului, peste 10 milioane lei.

Care sînt cauzele acestei situații 
anacronice ce grevează anual bugetul 
statului cu zeci de 
rerea factorilor de 
nisterul Industriei 
giei, exprimată de 
secretar general, 
„Pierderile, dotațiile sînt generate de 
faptul că cheltuielile necesare ex
ploatării unor zăcăminte mai sărace 
— care pretind eforturi materiale și 
umane sporite, dar totodată sînt utile

milioane lei ? Pă- 
conducere din Mi- 
Miniere și Geolo- 
ing. loan Bogdan, 

este următoarea :

ancheta economică

economiei naționale — depășesc 
substanțial nivelul prețurilor aces
tor minereuri, prețuri aflate în 
neconcordanță șl cu cele practicate 
pe plan internațional. Evident, o res
tabilire în acest sens a nivelului ad
misibil al cheltuielilor de producție 
sau o reașezare a prețurilor ar În
drepta lucrurile. Pînă atunci, însă..."

Desigur, cele spuse de Ing. loan 
Bogdan exprimă o realitate cape nu 
poate fi ignorată. După cum sintem 
informați, problema prețurilor unor 
minereuri neferoase, căci în special

despre ele este vorba, va căpăta în 
viitor o rezolvare judicioasă, ceea 
ce, evident, va permite creșterea 
gradului de rentabilitate a industriei 
miniere. Dar nu este deloc normal să 
se aștepte ca pe această cale să fie 
soluționate problemele privind renta
bilizarea producției, în vreme ce, în 
întreprinderile ce lucrează cu dota- 
ții, există încă mari rezerve 
care nici pe departe nu au 
deplin valorificate.

Sînt numeroase fapte șl 
care susțin aceste afirmații, 
oară, la Combinatul minier din Bălan, 
care, în cele opt luni ale anului, a 
înregistrat o adevărată „performan
ță" — pierderi peste prevederi de 
circa 6 milioane lei — sortimentul de 
cupru in concentrate a fost realizat 
față de plan, în aceeași perioadă de 
timp, doar în proporție de 95,5 la 
sută. Prețul de cost pe tona de pro
dus este astfel influențat negativ, 
proces care se conturează și in vii
tor. Cauza acestor neajunsuri ? In 
principal, o avarie la iazul de decan
tare care nu a fost remediată rapid. 
La întreprinderea minieră de Ia Mol
dova Nouă, care lucrează, de aseme-

interne 
fost pe

situații 
Bună-

Dan POPESCU, Florea CIOBANU, 
Lorand DEAKI, Vasile GAFTONE

Uzina „Electroputere" din Cra
iova și-a Îndeplinit sarcinile din 
actualul cincinal la fabricarea 
locomotivelor Diesel-electrice de 
2 100 CP. Eforturile depuse pen
tru folosirea mai rațională a 
capacităților de producție șl a 
forței de muncă, pentru satis
facerea integrală a cerințelor 
beneficiarilor interni și externi, 
au făcut ca nivelul producției 
de locomotive să cunoască o 
substanțială creștere, întreclnd 
in acest an cu 30 la sută pe cel 
din 1965 și de peste 14 ori pe 
cel din 1960. Simultan au fost 
ridicați parametrii calitativi ai 
locomotivelor, a fost asimilată 
în fabricație locomotiva electri
că de 5 100 kW și a Început pro
cesul de diversificare a produc
ției de locomotive Diesel-elec
trice in vederea sporirii puterii 
de tracțiune la 2 500 CP și adap
tării lor Ia condițiile climatului 
tropical.

Potrivit calculelor preliminare, 
pînă la sfîrșitul anului colecti
vul fabricii va produce, peste 
prevederile actualului cincinal, 
34 locomotive Diesel-electrice 
de 2100 CP.

(Continuare in pag. a III-a)
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Vara anului 1970 a prilejuit des
fășurarea tînor congrese internațio
nale de mare însemnătate : Congre
sul de istorie economică (Leningrad, 
10—14 august), Congresul de științe 
istorice (Moscova, 15—23 august), 
Congresul de științe politice (Miin- 
chen, 30 august — 5 septembrie), 
Congresul de sociologie (Varna, 
15—19 septembrie). Ar mal putea 
fi menționat, pe lingă aceste mari 
consfătuiri de științe sociale, și Con
gresul de literatură comparată de la 
Bordeaux (31 august — '5 septembrie) 
care s-a ocupat și de problema rela
țiilor. dintre societate și literatură.

Toate aceste congrese au prilejuit 
adunarea unui număr mare de spe
cialiști din numeroase țări și din 
aproape toate continentele : la Lenin
grad — peste 1 000, la Moscova — pes
te 3 000, la Mtinchen — peste 900, la 
Varna — peste 3 000, la Bordeaux — 
peste 400.

Aceste manifestări Internaționale 
s-au remarcat, in primul rind, prin 
actualitatea problematicii. Astfel, la 
Leningrad s-au dezbătut larg pro
bleme de planificare economică și 
de modernizare a economiei multi- 
sectoriale ; la Moscova, în afara 
„Bilanțului lumii în anii 1917— 
1918“, s-au dezbătut probleme ca : 
securitatea colectivă între ct'le două 
războaie mondiale, fascismele în a- 
ceeașj perioadă, masele populare în 
timpul celor două războaie mondiale, 
sau naționalismul și lupta de clasă 
în lumea a treia. La Mtinchen s-au 
examinat probleme ale construcției

prof. univ.
Miron CONSTANTINESCU 
președintele Academiei de științe 

sociale și politice

statelor naționale, chestiuni ale de
ciziei politice, tineretul și politica. 
In fine, la Varna, însăși tema gene
rală a congresului a fost Societatea 
contemporană și societatea viitoare, 
previziunea și planificarea socială. 
In legătură cu această temă gene-

însemnări pe marginea 
congreselor 

de științe sociale 
din vara anului 1970

dezbătut și teme speciale 
Ia sociologia dezvoltării 
planificarea in diferite 

puterea politică și opinia

rală s-au 
privitoare 
naționale, 
orînduiri, „ . .
publică, forțele armate și societatea, 
sociologia țărilor recent eliberate. 
Am enumerat aici doar cîteva din-

Resorturile echipei
De la echipa de zidari sau oțelari la echipa de teatru, 

substantivul ce desemnează mănunchiul de oa
meni reunit intr-o vocație, intr-un țel, intr-o acti
vitate comună, cunoaște în lexicul zilelor noastre., după 
cum se poate lesne observa, o pronunțată frecvență. 
Colectivitatea reunită sub acest nume este omnipre
zentă în fabrici, pe șantier, pe cimp, in laboratoare. 
Rolul sporit ce ii revine, ca moleculă dinamică in ma
rele flux constructiv al societății socialiste, determină 
nu numai frecvența termenu
lui in limbajul cotidian, ci și 
o îmbogățire de sens.

Intr-o societate dezvolta
tă, și România socialistă se 
înscrie printre asemenea țări. 
a munci în echipă este pre
misa eficienței 
a zidi constituiți in echipe, oamenii se deprind tot mai 
mult a gîndi, a investiga, a descoperi împreună și — 
prin aceasta — a-și înzeci puterea de cuprindere. In
vestițiile, prospecțiunile, descoperirile — cindva dato
rate unor genii singulare ale fizicii, chimiei, biologiei 
sau matematicii — sînt acum, in stadiul la care a 
ajuns specializarea in fiecare domeniu, de neconceput 
fără corelarea unui amplu bagaj de cunoștințe, a fan
teziei și indemînării unor colective ; ele sînt. fructul 
efortului îngemănat al unor echipe care pot merge 
de la doi-trei indivizi la efectivul unei uzine sau al 
unui institut.

Deasupra acestor mii de molecule constelate, prin
cipalul sens, organica unitate a finalității se află în
truchipate in edificiul însuși pe care il realizăm : so
cietatea socialistă multilateral dezvoltată. In împlini

PICĂTURĂ DE CERNEALA

oricărei activități majore. De la

rea țelului propus, în modernizarea continuă a econo
miei, in perfecționarea relațiilor sociale, a raporturilor 
intre oameni — intre oameni, nu intre rotițele unui 
mecanism I — legătura mai strinsă intre aceștia, con
știent și liber înțeleasă, mărește randamentul molecu
lei in care sînt constituiți, fiecare cu specialitatea și 
personalitatea, cu iscusința și puterea proprie de dă
ruire.

Eficiența unei asemenea organizări avansate nu se 
poate dobîndi în afara stimu
lării, omogenizării și învioră
rii moleculelor umane ce 
concură la realizarea întregu
lui. Numeroase realizări' 
prestigiu, pe care ni le 
levă activitatea imediată 

laboratoarelor, sint tocmai

tre principalele subiecte dezbătute la 
aceste congrese, dar ar putea fi men
ționate mult mai multe care tindeau 
să prezinte marile probleme ale vie
ții contemporane.

Anumiți observatori consideră că 
unele congrese care au devenit gi
gantice prin numărul participanților 
nu ar putea fi eficiente ; totuși, tre
buie să remarcăm de la început fap
tul că aceste congrese au asigurat în- 
tilnirea cercetătorilor din numeroase 
țări, marxiști și nemarxiști, și au per
mis un interesant și larg dialog, mul
tilaterale dezbateri științifice. Este 
demn de remarcat faptul că la ast
fel de întîlniri internaționale se cu
nosc oameni de știință din toate con
tinentele, se stabilesc contacte științi
fice folositoare care pot duce la 
colaborări rodnice. Congresele au pri
lejuit o deosebită confruntare și 
luptă de idei, în care oamenii de ști
ință marxiști au prezentat și argu
mentat pozițiile lor, cu stăruința de 
a convinge pe preopinenți.

La principalele congrese de știin
țe sociale din anul acesta (Moscova, 
Leningrad, Mtinchen, Varna) au fost 
consacrate sesiuni sau simpozioane 
speciale omagierii gîndirii lui V. I. 
Lenin.

Este remarcabilă și caracteristică 
atenția care s-a acordat pe plan 
mondial problemelor teoretice. Ast
fel, la Moscova s-au dezbătut amplu 
problemele relațiilor dintre științele 
istorice și științele sociale (ne-am re
ferit la această chestiune intr-un 
articol publicat In revista „Lupta de 
clasă" nr. 9, a.c.) ; cunoștințe istori
ce și conștiința socială, limbă și is
torie!, formele de proprietate in epo
ca feudală și originile capitalismu
lui și altele ; la Mtinchen s-au dez-

(Continuare in pag. a IV-a)
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șantierelor, uzinelor sau
dul acelui climat de emulație,' de colaborare pe 
re-l oferă echipa. Echipa — o realitate mult mai 
pregnantă, mai eficientă decit suma aritmetică 
a individualităților care o aompun. însăși 
nizarea științifică a muncii pleacă de la 
că in îngemănarea, activă și curajoasă, a 
giiLor și talentelor in ECHIPĂ se află o excelentă

orga- 
ideea 
ener-

giiLor și talentelor in ECHIPĂ
potențialitate a autoperfecționării, a autodepășirii. A 
randamentului optim, pe măsura anvergurii și diver
sității investițiilor ce se fac In toate domeniile.

Iată un motiv in plus pentru a întări forța, pentru 
a optimiza eficiența fiecărei echipe, o condiție sine 
qua non a perfecționării întregii noastre vieți econo
mice și sociale.

Mihai NEGULESCU

o IRIGAȚIILE ACCELE
REAZĂ Șl IEFTINESC ÎN- 
SĂMÎNȚĂRILE • VIBRA
ȚIA CÎNTECULUI PA
TRIOTIC • GRADAȚIA 
Șl ACCESIBILITATEA IN 
MANUALUL LICEAL DE 

CHIMIE

NEW YORK 14 — Trimișii spe
ciali A. Ionescu și C. Alexandroaie 
transmit: Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a avut 
marți după-amiază o întrevedere 
cu Edvard Hambro, președintele 
celei de-a 25-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Șeful statului 
român a fost însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Cdrneliu Mă- 
nescu.

în cadrul întrevederii, care a a- 
vut loc la sediul Națiunilor Unite, 
au fost abordate probleme ale vie
ții internaționale aflate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale, precum și o serie de as
pecte ale activității organizației ca

forum al cooperării șl Înțelegerii 
între statele lumii.

După întrevedere, care s-a des
fășurat întrTo atmosferă deosebit 
de cordială, președintele Edvard 
Hambro a declarat trimișilor spe
ciali ai Agerpres următoarele: 
„Sînt fericit că am întîlnit pe pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, aici, la 
Națiunile Unite. Sînt foarte onorat 
de această întrevedere. Am discu
tat împreună probleme de princi
piu privind Națiunile Unite. în 
cursul convorbirii a fost reliefat 
faptul că sporirea rolului și efici
enței O.N.U., precum și așezarea 
principiilor Cartei la baza politicii 
externe a statelor constituie fac
tori de importanță primordială

pentru destinele păcii în lume. 
Punctele de vedere exprimate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
poziția țării dv. față de problemele 
vieții internaționale au relevat în
că o dată că România acționează 
în cadrul O.N.U. și al altor foruri 
internaționale ca un stat care sim
te pe umerii săi marile responsa
bilități ce decurg din relațiile in
ternaționale".

în încheiere, președintele Ham
bro — ministrul de externe al Nor
vegiei — a subliniat că, în cursul 
întrevederii, au fost abordate și u- 
nele aspecte ale relațiilor dintre 
Norvegia și România, caracteriza
te în prezent prin spirit de coope
rare, prietenie și înțelegere reci
procă.

Cu secretarul general al 0. N. U., U Thant

NEW YORK. — Marți seara, 
președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, s-a 
întîlnit la sediul Națiunilor Unite 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant.

în cursul întrevederii, la care a 
asistat ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, au fost tre
cute în revistă principalele pro
bleme aflate pe agenda sesiunii 
jubiliare și a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor aspecte ale 
vieții politice internaționale, subli- 
niindu-se necesitatea intensificării 
eforturilor pentru dezvoltarea co
laborării și înțelegerii între toate 
statele, a lichidării focarelor de în
cordare, a conlucrării ample în ve

derea statornicirii unui climat de 
pace și securitate în întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general, U Thant, și-au 
exprimat convingerea că sesiunea 
jubiliară poate oferi cadrul pro
pice adoptării unor documente și 
hotărîri care să sporească rolul 
O.N.U. în viața internațională, con
tribuția sa la instaurarea unei lumi 
a colaborării multilaterale și a pă
cii. în această ordine de idei a fast 
subliniat imperativul major al asi
gurării universalității Națiunilor 
Unite, pentru ca organizația să-și 
poată îndeplini cu eficiență misiu
nea ce-i revine.

Schimbul de vederi dintre pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
care a durat aproximativ 70 de 
minute, s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială de lucru.

IN PAGINA A III A
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Am început documentarea — pen
tru însemnările de față — pe bu
levardele Cluiylui, fără nici un fel 
de ghid de ia întreprinderea spe
cializată. Auziserăm că alimentația 
publică a Clujului a făcut serioși 
pași înainte pe linia diversificării 
rețelei, îmbunătățirii deservirii, 
pentru a răspunde cît mai bine ce
rințelor consumatorilor. Am pornit 
deci în documentare cu gîndul de a 
confrunta aceste aprecieri cu reali
tatea. Ce-am constatat 1 Indiferent 
unde ne aflam — în centru, în car
tierele periferice, în zone mai puțin 
„comerciale" __aveam impresia că
cineva ne scoate mereu în cale uni
tăți de alimentație publică. Această 
impresie se datora, de fapt, unei 
cauze precise : vi
trinele, firmele și 
reclamele nume
roaselor unități 
sint concepute cu 
multă ingeniozita
te, știu „să facă 
cu ochiul" consu
matorului, știu 
să-i invite înăun
tru.

După această 
cunoaștere exteri
oară, am poposit 
și în cîteva lo
caluri. Nu vom 
vorbi despre res
taurantele repre
zentative — „Na
poca", 
nental", 
pol", „I . .
„Transilvania" etc. 
Aici, e adevărat, 
bucătăria clujeană 
își etalează cu prisosință fantezia 
și măiestria culinară, calitatea ire
proșabilă a serviciului care i-au 
adus și-i aduc atîtea laude. Cea mai 
mare parte a consumatorilor însă 
nu apelează la alimentația publică 
numai pentru a organiza recepții și 
mese festive sau pentru a se dis
tra într-o seară, ci pentru a lua o 
gustare, pentru a servi masa de 
prînz ori cina, cu alte cuvinte, ape
lează la serviciile sociale de mare 
utilitate pe care aceasta le oferă 
zilnic. In ce măsură rețeaua 
I.A.P. „Someșul" oferă unități di
verse, cu profil bine stabilit, care 
să satisfacă gusturile și preferințele 
întregii mase de consumatori 7 A- 
limentația publică clujeană — spre 
meritul ei — se prezintă bine și la 
acest capitol.

— In ultimii trei-patru ani — 
ne spune tovarășul Teodor Popuța, 
directorul I.A.P. „Someșul" — re
țeaua noastră a fost reașezată pe 
principii noi. Am scos din centru 
toate unitățile specializate în... bău
tură, am modernizat localurile de 
tip „hală", unde consumatorii se 
rătăceau printre mese, și am creat 
în locul lor unități intime, familia
re, cu profile bine stabilite, care se 
adresează fiecare unei anumite ca
tegorii de consumatori.

— înainte de a așeza rețeaua pe 
principii noi — reia ideea I. Po
pescu, directorul comercial ai I.A.P. 
— am socotit că e bine să ne 
consultăm cu publicul. Orice re
profilare, orice modernizare trebuie 
s-o facem dintr-o singură rațiune : 
localul să ofere consumatorului con-

dlțil mal bune de deservire. Am 
improvizat un mic chestionar __ o
simplă hîrtie pe care consumatorul 
o completa pe loc și-o introducea 
într-o cutie — cu o singură între
bare : „Ce tipuri de unități ați dori 
să găsiți în alimentația publică clu
jeană 7“ Am primit astfel sugestii 
pentru numeroase profile de uni
tăți, pe care ne-am străduit să le 
creăm. Astăzi rețeaua noastră nu
mără peste 30 de profile bine sta
bilite.

Reprofilarea și modernizarea re
țelei nu s-a făcut, deci, pentru a 
schimba firma veche cu o firmă 
nouă. Conducătorii I.A.P. „Some
șul" au judecat cu simț gospodă
resc. El știu că majoritatea oame-

mînal și care oferă, la alegere, trei 
variante. „Flotanții" __ adică cei
care își exprimă dorințele în ziua 
respectivă — vin aici cu sufertașele 
și aleg, între cele 6—8 meniuri care 
le stau la dispoziție, pe cel dorit. 
Bucătăriile de bloc servesc zilnic 
masa pentru 3 000 de consumatori 
(2 000 numai pe bază de abona
ment !). Iată o formă de deservire, 
pe cît de simplă și practică, pe atît 
de eficientă și pentru cetățean și 
pentru alimentația publică. într-un 
spațiu mic, cu personal mult mal 
restrîns, bucătăriile de bloc înlocu
iesc cel puțin zece restaurante-gi- 
gant și munca, nu o dată ineficien
tă, a sute de oameni 1

CA LA MAMA ACASA!“
Aprecierea se referă la alimentația publică clujeană, care, printr-un

efort de continuă adaptare la cerințele cetățenilor, oferă o ex
„Conti- 
„Metro- 

,Someșul",
periență demnă de generalizat

nilor care frecventează localurile 
de alimentație publică o fac deoa
rece n-au răgazul necesar să pre
gătească masa acasă. Categoria a- 
ceasta — așa cum arată faptele, ca 
și statisticile sociologice — e în 
continuă creștere. Alții, chiar dacă 
au mai mult răgaz, preferă să mear
gă la restaurant pentru a economisi 
timp în favoarea altor cerințe ale 
familiei. Sînt apoi numeroși celiba
tari, pensionari, studenți și elevi, 
care — chiar dacă au unde locui — 
pentru masă trebuie să apeleze la 
un local public. în reprofilarea re
țelei, conducătorii alimentației pu
blice locale au ținut seama de toa
te categoriile, au ținut seama de 
posibilitățile lor materiale și au 
creat unități care să se poată adap
ta acestor cerințe. Astfel, în mo
mentul de față, rețeaua clujeană 
este profilată în proporție de 75 la 
sută (ca desfacere) pe unități de 
categoria a Il-a și a IlI-a, iar a- 
cestea sînt orientate spre forme 
simple și rapide de deservire.

Consumatorii au cerut, pe bună 
dreptate, extinderea numărului de 
„bucătării de bloc". Ce sînt aceste 
unități 7 Sîntein convinși că denu
mirea lor sugerează cite ceva citi
torilor. Vă putem spune, în plus, 
că cele patru unități clujene de a- 
cest tip funcționează, fiecare, cu 
două secții paralele : abonamente 
săptămînale și servicii zilnice „â 
la carte". Consumatorii permanenți 
obțin abonamente pe baza unei lis- 
te-meniu care se întocmește săptă-

UNDE NU-! CAP,
VAI DE... CIZME

Prin luna ianuarie a acestui an, 
comerțul a început să fie bombardat 
cu reclamații de la cumpărătoare : 
cizmulițele și ghetele din p.v.c. ples
neau la frig, devenind inutilizabile. 
Nici fabricile producătoare nu au 
fost ocolite de avalanșa de recla
mații. Numai la „Libertatea"- 
Arad B-au primit atîtea reclamații 
îneît au fost umplute doldora trei 
dosare și au fost înlocuite peste 
4 000 de perechi de cizme trimise 
de cetățeni.

Vrind 6ă știe care este cauza u- 
nor vicii ascunse de o asemenea 
amploare, comerțul s-a adresat In
stitutului de cercetări pentru pie
lărie, cauciuc și mase plastice. Au 
fost date la analiză cîteva perechi 
din cizmele cu pricina. Supuse la 
probe de rezistență la flexiune, la 
12 grade Celsius, s-a constatat, în 
primul rînd, că au o rezistentă 
foarte scăzută — între 3 000 și 
24 000 flexiuni, față de un minimum 
de 130 000 flexiuni cît s-ar fi cuve
nit. Ce reprezintă aceste cifre 7 
Socotind că pe o distanță de un 
kilometru omul face cam 2000 de 
pași, deci îndoaie tot de atîtea ori 
piciorul, rezultă că mai mult de 
două-trei zile cizmele respective nu 
puteau fi purtate. Din buletinul de 
analiză mai reies și diferențe mari 
de rezistență la flexiuni chiar între 
cizmele aceleiași perechi.

Cum au ajuns aceste produse In 
mina cumpărătorului ? Poarta de 
pătrundere în rețeaua comercială a 
fost deschisă larg chiar prin norma 
internă de fabricație. Textul ei a- 
mintea, ce-i drept, despre „rezisten
ța la flexiuni repetate" dar nu era 
precizată o cifră, o valoare a acestei 
rezistențe care să dea certitudinea 
că. purtate la frig, cizmele vor da 
satisfacție. Sub paravanul acestei, 
aparent, neînsemnate omisiuni, pa
tru fabrici de încălțăminte au pro
dus zeci de mii de perechi de cizme 
și ghete din folii de p.v.c. a căror 
rezistență la flexiune era total 
necorespunzătoare. în felul aces
ta, la sfirșitul sezonului trecut, în 
depozitele comerțului s-au strîns 
peste 600 000 de perechi, alte can
tități stocind chiar în fabrici. 
Ajunsă îr. acest punct, situația a 
devenit alarmantă. Ministerul In
dustriei Ușoare care, la prima se
sizare a comerțului din luna apri
lie, nu reacționase în nici un fel, 
a hotărît ca întreprinderea „Vic- 
toria“-Timișoara să suporte con-

secințele propriei neglijențe 
căror proporții exacte încă 
nu se cunosc. Ceea ce știm 
că 
I.C.R.T.l. București 
rechi către fabrica 
Arad ; alte baze comerciale 

, țară, care dețin cantități mai im
portante din a'cest produs, au tri
mis Institutului de cercetări pentru 
pielărie, cauciuc și mase plastice 
mostre pentru efectuarea analizei 
de flexibilitate și, dacă va fi cazul, 
loturile respective de cizme vor fi . 
returnate la fabrica producătoare.

Care e opinia conducerii Combi
natului de pielărie și încălțăminte- 
Timișoara, în sfera căruia se află 
atît întreprinderea producătoare a 
materiei prime, cît și unele din fa
bricile care o utilizează (deci este 
de două ori răspunzătoare în fața 
cumpărătorului) ? „Este vorba de 
un lot oarecare", ne explică foarte 
liniștit directorul comercial al com
binatului, adăugind și ce înțelege 
dumnealui printr-un „lot oareca
re" : 34 000 de perechi. (Returnarea 
tizmelor din comerț, afirmă dînsul, 
nu are o bază legală !). Totuși, fiind 
vorba de o hotărîre a ministerului, 
le vor declasa, căutînd o valorifica
re a lor prin... D.C.A. Diferența de 
preț va fi suportată de întreprinde
rea „Victoria". Din această decla
rație, rezultă o concepție cel puțin 
confuză cu privire la răspunderea 
față de calitatea produselor și 
multă indiferență în modul cum 
tratează conducerea combinatului o 
situație foarte gravă, cu serioase 
consecințe negative.

înscrierea în norma internă a u- 
_nui prag de 130 000 de flexiuni, la 
care trebuie să reziste de acum îna
inte cizmele și ghetele din p.v.c. 
este, desigur, un fapt pozitiv. Este 
nevoie însă nu numai de acest a- 
daus în actul de fabricație, ci și de 
o creștere substanțială a spiritului 
de răspundere, de o schimbare în 
mentalitatea unor conducători de 
fabrici și combinate, care continuă 
să vadă în produsele ce ies pe 
poarta fabricii doar niște cifre de 
plan, raportate ca îndeplinite, fără 
să se întrebe dacă ele vor rezista 
confruntării cu exigențele cetățea
nului. Un asemenea mod îngust de 
a privi lucrurile se dovedește — și 
cazul de mai sus nu lasă nici o în
doială asupra acestui lucru — ex
trem de păgubitor.

ale 
rtlci 
este 

au și fost expediate de la 
35 000 de pe- 
„Libertatea"-

din

Am auzit, în decursul anilor, nu 
o dată, șefi de localuri care se plîn- 
geau — nici mai mult, nici mai 
puțin — că n-au clientelă, fiindcă 
(ziceau ei) „le lipsește mușchiul de 
vacă și carnea de căprioară". în 
contrast cu asemenea... plîngăreți, 
responsabilul bucătăriei centrale, 
Moni Ștefan, ne-a oferit o adevă
rată demonstrație de spirit gospo
dăresc. în două foste birouri, acest 
om inimos a organizat, ajutat de 
conducerea I.A.P., două unități spe
cializate în preparate de., varză și 
fasole.
ritatea 
caluri 
Ne-am 
poate să ofere o bucătărie numai 
din varză și păstăioase 7 Oare vin 
oamenii la masă ca să consume 
mereu aceleași preparate 7 în fața 
faptelor, scepticismul nostru a fost 
făcpt țăndări : cele două 
care n-au decît 25__30
— „rulează" zilnic peste 
consumatori ! Nimeni nu 
vreodată aici de sărăcia preparate- 
'or culinare. Nici n-avea de ce : pe 
baza unor rețete proprii (nu s-au 
mai așteptat indicații și ordine de 
la minister, cum din păcate se aș
teaptă în atîtea locuri) s-au creat 
peste 80 de preparate din varză și 
fasole, adevărate delicii culinare.

Pentru oetățeanul Clujului, ali
mentația publică reprezintă o insti
tuție care-i oferă, rapid și civili
zat, toate serviciile de care are 
nevoie. Ce i se oferă, să zicem, u- 
nui om care vrea să servească mi
cul dejun 7 
clujeană nu numai că a soluționat 
această problemă, dar a creat uni
tăți specializate care să asigure mi
cul dejun pentru toate categoriile 
de consumatori. Să ne referim, de 
pildă, la cele două lacto-baruri și la 
restaurantul lacto-vegetarian care 
oferă zilnic — de la orele 7 dimi
neața și pină la orele 20 — ceaiuri, 
omlete, mămăliguță cu brînză, lapte 
și unt. dulceață etc., etc. Sau, de e-

Mărturisim cu toată since- 
că am pătruns in aceste lo- 
cu un oarecare scepticism, 

întrebat : cite preparate

unități — 
de locuri 
o mie de 
s-a plîns

Alimentația publică

xemplu, cele 10 secții „gospodi
na" care oferă preparate de 
carne proaspete, micul dejun la 
minut : chifteluțe, cîrnăciori, mici, 
crenvurști etc. Există și două res
taurante specializate pe gustări și 
aperitive — zahanaua „După cinci 
minute" și „Aperitivul" — unitate 
care oferă zilnic consumatorilor 
peste 80 de preparate de simigerie 
și patiserie ; de toate, deci, pentru 
toate poftele 1

Clujul __ știe toată lumea —
are o populație numeroasă care 
activează în școli și institute de 
învățămînt superior. O dată cu ln- 
eeperea noului an școlar, alimen

tația publică a 
invitat la masă, 
în unități anume 
create, elevii și 
studenții care nu 
locuiesc In cămi
ne sau care nu 
mănîncă la canti
ne ori acasă. „A- 
tenție părinți 1 — 
citim pe un flutu- 
raș. Copiii 
pot servi 
între orele 
15, masa la 
taurantele 
tropol", ,„ 
și „Dontoh". Masa 
de prînz este 
compusă din 3 fe
luri și costă 7,50 
lei". Alte cinci 
restaurante cu 
profil de pensiu
ne — „Intim" 

(numai pentru femei), „Hubertus" 
(cu specific vînătoresc), „Metropol', 
„Someșul" și „Transilvania" (cu 
specific tradițional) — își invită 
zilnic oaspeții la masă.

Ne-am convins pe bază de fapte 
că aici, la Cluj, diversificarea n-a 
fost concepută ca o acțiune meni
tă să ' ’ 
rante 
rînd, 
acele 
a îmbunătăți calitatea preparatelor 
culinare și pentru a crea în localuri 
o ambianță în care consumatorul 
să se simtă bine.

Ar fi poate necesar, după ce am 
trecut în revistă structura și pro
filul unităților, să răspundem și u- 
nei întrebări de esență : sînt sau 
nu rentabile aceste zeci de profile 
de unități, pe care le-a creat ali
mentația publică clujeană 7 Răs
punsul este cît se poate de eloc
vent : de aproape doi ani, I.A.P. 
„Someșul" nu mai are nici o uni
tate nerentabilă I Ba, mai mult, 
unitățile cu cea mai ridicată ren
tabilitate provin din categoria ace
lora care reprezintă formule sim
ple de deservire, de care am vorbit 
mai sus. Beneficiile pe care le va 
obține anul acesta alimentația pu
blică clujeană se vor ridica — după 
calcule estimative __ la circa 16
milioane lei. Iată că, atunci clnd 
ține seama de cerințele consuma
torilor, cînd înțelege să se scuture 
de șablon și rutină, alimentația pu
blică poate lucra bine și eficient. 
Și pentru ea, și pentru public.

în numele consumitorilor și în 
folosul atîtor și atîtor localuri ne
rentabile — care fac pur și simplu 
umbră pămîntului — cerem Minis
terului Comerțului Interior să trea
că la generalizarea experienței Clu
jului și în alte județe. Ar fi o ini
țiativă pe deplin întemeiată.

dv., 
zilnic,

12— 
res- 

„Me- 
,Feleac“

ducă la crearea unor restau- 
cu „firmă", ci, In primul 

pentru a întări rețeaua cu 
unități care-I lipseau, pentru

Constantin PRIESCU

Competiția „4 pe 
loc rezervat"

un

La 25 mai a.c., in stația C.F.R. 
Oradea-Est, a avut loc un accident 
de muncă colectiv, ca urmare a 
ciocnirii unui tren de marfă cu o lo
comotivă ce manevra niște vagoane, 
în urma acestui accident, șase per
soane care deserveau cele două gar
nituri au fost accidentate, suferind 
diferite traumatisme. De asemenea, 
s-au produs pagube materiale de 
multe zeci de mii de lei. în urma 
cercetărilor efectuate de autoritățile 
amintite, s-a stabilit că se produ
seseră o serie de încălcări ale disci
plinei de lucru și, la propunerea 
Inspecției de stat pentru protecția 
muncii, au fost trimiși în judecată 
vinovății. La 12 august 1970, cu sen
tința penală nr. 288, Tribunalul ju
dețean Bihor condamnă pe mecani
cul de locomotivă Crăciun Urs la 4 
ani închisoare corecțională, iar pe 
feroviarii Florian Negruția și June 
Gheorghe — la cite 3 ani. De ase
menea, ei au fost obligați solidar la 
plata sumei de 72 mii lei, despăgu
biri civile către regionala C.F.R. Ne
glijența, ignorarea și încălcarea gro
solană a normelor de protecția 
muncii se plătesc I

Cercetîndu-se, în amănunt, flecare 
caz grav, sancționindu-se exemplar 
vinovății se urmărește respectarea 
legii, creșterea răspunderii perso
nale pentru îndeplinirea tuturor o- 
bligațiilor privind măsurile de pro
tecție a muncii, evitarea în viitor a 
repetării unor cazuri asemănătoare. 
„Chezășia eficacității anchetelor 
constă în operativitate — ne spu
ne ing. Alexandru Băilescu, inspec- 
tor-șef pentru protecția muncii in 
Capitală. Dacă cercetarea amănun
țită nu se face imediat, pe Ioc și de 
către toți factorii angrenați, urmele 
dispar, situațiile de fapt se modifi
că, mărturiile se estompează, iar vi
novățiile de multe ori se diluează 
pină la dispariție".

Despre ce operativitate ar putea 
fi vorba, de pildă, In cazul cerce
tării accidentului suferit de Iosif 
Creci. încă în luna ianuarie a.c., în 
timp ce lucra împreună cu artifi
cierul loan Boche la pregătirea unei 
pușcări în sectorul Derna, al ex
ploatării miniere Voevozi ? Artifi
cierul — se spune în concluziile do
sarului — a comandat explozia îna
inte' ca minerul să se retragă la 
locul de refugiu. Rezultatul — gra
ve plăgi la ambii ochi. Dosarul se 
afla încă. în septembrie, adică după 
nouă luni, în cercetarea Inspectora
tului județean Bihor al miliției. Era 
de stabilit dacă intr-adevăr așa s-au 
întîmplat lucrurile, dacă Boche tre
buie sau nu trimis in judecată. Ce 
mărturii sau probe suplimentare mal 
puteau fi găsite după atîta vreme 7 

în mai a.c., o echipă de munci
tori executa săpături pentru funda
ții la noul cinematograf din orașul 
Vaslui. Se lucra la o adîncime de

șapte metri, cu maluri neconsoli
date, contrar prevederilor normelor 
de tehnica securității. Un mal s-a 
•urpat, omorind pe săpătorii Dumitru 
Olaru și loan Huiba. în urma lor au 
rămas văduve, trei copii minori. 
Ancheta s-a împotmolit însă la pro
curatura locală. Oare Intr-adevăr 
să fi fost atît de greu de stabilit 
vinovății gravelor neglijențe care 
au declanșat tragedia celor două 
familii 7

Există, desigur, și cazuri a căror 
finalizare este mai dificilă, cu im
plicații grave și circumstanțe com
plicate, care justifică unele întîr- 
zieri. Astfel, în incinta Uzinei de 
medicamente București, la 14 ianua
rie, pe linia ferată a avut loc un 
grav accident, soldat cu două ca
zuri mortale și patru invalidități. 
Vinovății direcți erau cîțiva împie- 
gați de mișcare și responsabili cu 
siguranța circulației. Nici ancheta,

Pe teme de
protecția muncii• •

nici mai tirziu organele de judecată 
nu s-au mulțumit cu această consta
tare, au urmărit cu atenție cauzele 
mai adînci, stabilind că factorul 
principal care a dus la acest acci
dent a fost „existența și tolerarea 
permanentă a unor deficiențe în or
ganizarea, conducerea și controlul 
activității transporturilor în cadrul 
Uzinei de medicamente București 
și a Centralei Electrotermice Bucu- 
rești-Sud“. Aceasta a implicat și alți 
factori, cu răspunderi precise, a ne
cesitat un număr de expertize și su
plimente de expertize. Totuși, cazul 
se află în instanță și urmează să fie 
soluționat. Asemenea situații sînt 
însă rare. în decurs de un an, pot 
fi numărate pe degete. în schimb, 
altele, mult mai simple, cu zecile, 
sînt tărăgănate, în fiecare județ. 
Astfel, la finele lunii trecute, peste 
440 de dosare întocmite de inspec
țiile județene de protecția muncii 
aflate la miliție, nu fuseseră rezol
vate, iar alte cîteva sute de dosare 
nu-și încheiaseră stagiul la procu
ratură.

— De ce durează atît ancheta 7
— Dosarul merge, mai întii, la 

procuratură și abia apoi vine la mi
liție — ne spune tovarășul general- 
maior Ion Nasea, comandantul In
spectoratului județean de miliție 
Brașov. Ne descurcăm destul de 
greu cu aceste cazuri. Nu sînt in 
specificul nostru. Fiind atît de deli-

Nepăsare

de 1000 lei pe zi
De aproape două săp- 

tămîni, la marginea u- 
nei tarlale de porumb 
de pe Valea Zeletinului 
staționează cu regulari
tate, de dimineață și 
pină seara, un autotaxi- 
metru din Bacău. Oare 
ce caută aici, la o dis
tanță de peste 100 km 
de oraș 7 Este întreba
rea pe care, alături de 
cooperatorii din Slo
bozia și Stănișești, 
ne-am pus-o și noi. De 
la conducerea întreprin
derii comunale din Ba
cău, proprietara auto
vehiculului respectiv, 
am aflat că mașina a 
fost închiriată de Insti
tutul de studii și pro
iectări pentru îmbună
tățiri funciare și gospo
dărire a apelor din 
București (!), pentru 
transportul unor sala- 
riați care execută pros
pecțiuni în vederea a-

menajării complexe a 
Văii Zeletinului. Co
manda — purtind data 
de 19 septembrie a.c. — 
este semnată de ingine
rul Alexiu, șeful lucră
rii. O singură cursă 
costă peste 1 000 de lei.

Deși transportul pînă 
in comuna Slobozia se 
poate efectua cu auto
buzele I.T.A., deși jn 
fiecare zi, de la centrul 
județului, fac deplasare 
în această direcție nu
meroase turisme ale di
feritelor instituții, cei 
de la institutul amintit 
își permit luxul să chel
tuiască în scopul depla
sării o asemenea sumă 
exorbitantă. N-avem 
nimic împotrivă, cu o 
condiție : să o facă din 
banii lor, nu pe pun
ga statului. Iar realita
tea e că, pentru ca eroii 
noștri să poată dormi 
confortabil la hotelurile

din oraș, I.S.P.I.F.G.A. 
aruncă zilnic pe fereas
tră 1 000 de lei. Nu era 
mai firesc să se fi în
chiriat în comună cele 
cîteva camere trebuin
cioase ? Dar se pare că 
tocmai cu acest lucru 
nu se pot împăca dum
nealor. Așa se face că 
institutul a plătit între
prinderii comunale din 
Bacău, numai intr-o 
săptămână, suma de 
7 276 Iei pentru trans
portul cu 
Deocamdată, 
continuă ; la 
ridica pînă 
cheltuielile, rămîne 
văzut. Oare cu a 
permisiune risipește a- 
cest institut banii sta
tului 7

autotaxiul. 
cursele 

cit se vor 
la urmă 

de 
cui

Gh. BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

cate șl cerînd o mare cheltuială de 
timp, iar noi fiind aglomerați de 
cazurile de care trebuie să ne ocu
păm în primul rind, rezolvarea 
acestor dosare mai trenează...

— Și la noi aglomerarea cu lucrări 
este deseori cauza întîrzierii în fi
nalizarea unor dosare — este de pă
rere tovarășul Emil Moga, procuro
rul județului Brașov. Alcătuirea u- 
nui astfel de dosar nu e ușoară. Ne
cesită o pregătire tehnică și juridică 
deosebită, aș spune chiar o specia
lizare. Cu toate acestea, de fiecare 
dată, alt lucrător teritorial al mili
ției — uneori șefii de post din co
mune — se ocupă de ele. în aseme
nea situații, alcătuirea unui dosar 
care să întrunească toate condițiile 
cerute durează. Uneori se trimit 
înapoi spre completare. Cu ocazia 
modificărilor procedurale de acum 
doi ani, unele lucruri s-au compli
cat inutil, în detrimentul soluțio
nării operative a cazurilor...

Despre ce este vorba 7 S-a trecut 
în competența procuraturii cerceta
rea unor accidente de circulație, 
domeniu în care miliția este spe
cializată, are o experiență mare, 
lucrează operativ șl s-a trecut la 
miliție anchetarea accidentelor de 
muncă. în ambele domenii, s-a obți
nut doar tărăgănarea soluționării.

Dincolo de aceste aspecte, să le 
zicem obiective, care Împiedică so
luționarea operativă a dosarelor 
privind accidentele grave de muncă, 
există cazuri — ce-i drept rare — 
cînd cauzele sînt cu totul altele. De 
exemplu, la Combinatul chimic 
„Victoria", într-unul din atelierele 
de uscare s-a declanșat un incen
diu urmat de o explozie. Ancheta 
constată defecțiuni de funcționare 
la sistemul de inundare, Încălcări 
ale regimului de depozitare și alte 
abateri. Accidentul a costat viața a 
patru muncitori. Maistrul instala
ției, tehnologul și șeful secției res
pective — cei vinovați de abaterile 
care au declanșat un accident soldat 
cu atîtea tragedii familiale — își 
văd liniștiți de treabă. (Nici n-au 
fost puși măcar — firește nu așta 
era principalul — să plătească obiș
nuitele amenzi contravenționale 
pentru abateri de la normele de 
tehnica securității). Cercetările 
s-au făcut, concluzii s-au stabilit. 
De ce nu șl-a spus cuvîntul jus
tiția 7

Arătam mai sus că, printre prin
cipalele motive ale tărăgănării, se 
numără aglomerarea forurilor de 
anchetă. Cu aceasta se ridică în
trebarea : este necesar ca un nu
măr atît de mare de dosare să for
meze obiectul unor anchete 7 Toți 
interlocutorii noștri — de la inspec
țiile pentru protecția muncii, de la 
miliție și de la procuratură — sînt 
unanimi în părerea lor că anche
tarea accidentelor soldate cu cazuri 
de invaliditate are sens numai 
atunci cînd inspecția pentru pro
tecția muncii apreciază că sînt în
trunite elementele unei infracțiuni.

Dacă ne referim la județul 
Brașov, doar a clncea parte 
din totalul dosarelor ar fi trebuit 
anchetate. Este cu totul altceva să 
urmărești operativ o duzină de an
chete, decît să tărăgănezi șaizeci, 
din cauza aglomerării lor excesive. 
Firește, o doză importantă de vină 
pentru aceste tărăgănări o poartă 
atît inspectoratele județene de pro
tecția muncii cît și forul lor tutelar ■ 
— Ministerul Muncii. în mod pa
radoxal, tocmai în cazurile grave, 
acțiunea se limitează la întocmirea 
dosarelor și trimiterea lor către 
miliție sau procuratură. Finalizarea 
lor nu se urmărește și în foarte 
multe cazuri nici măcar nu se cu
nosc rezultatele anchetelor sau 
sentințele.

Apreciem că Departamentul pen
tru problemele de protecția muncii 
trebuie să aibă un rol activ și în 
problema promovării legalității în 
acest sector de activitate, să spri
jine autoritatea inspectoratelor ju
dețene, să ceară și să urmărească 
soluționarea fiecărui caz grav. A- 
ceasta va contribui la realizarea 
scopului final : reducerea număru
lui și a gravității accidentelor de 
muncă.

Al. PLAIEȘU

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.Î

Rodica ȘERBAN

.,Locuitorii municipiului
Tulcea s-au bucurat mult 
cînd a fost pus în circulație 
acceleratul cu locuri rezer
vate 832 __ne scrie M. An-
ghelina. S-au creat astfel 
condiții mai bune pentru 
călătorie pe linia Tulcea— 
București. Dar, la 20 sep
tembrie a.c., C.F.R.-ul ne-a 
făcut o surpriză : fără să 
se fi anunțat vreo modifi
care în mersul trenurilor, 
cele 4 vagoane de clasa I 
și a II-a care formau tre
nul accelerat 832 au fost 
scoase din circulație și a a- 
părut vechiul vagon-auto- 
motor, fără locuri rezerva
te, deși pentru ziuă respec
tivă se vînduseră tichete 
de rezervare a locurilor. Ca 
urmare, călătorii care in 
mod normal încăpeau in 
4 vagoane au fost nevoiți să 
urce in unicul vagon-auto- 
motor. Nu e greu de închi
puit în ce condiții 
torit 4 oameni pe 
„rezervat", 
tovarășii 
știu oare

Mă 
de la 

ce i

au călă- 
s un loc 

întreb, 
i C.F.R. 
înseamnă

să cumperi tichet pen
tru loc rezervat și să călă
torești într-un picior, claie 
peste grămadă 1 Și încă o 
întrebare : dacă tot aveau 
de gînd să desființeze tre
nul respectiv, de ce au mai 
încasat bani pe tichete 7 
Măsura luată de forurile 
de la calea ferată nemulțu
mește pe călătorii din mu
nicipiul Tulcea și este ne
cesar să se revină asupra 
ei. Dacă se socotește totuși 
că nu-i posibil, ar trebui 
să se mai adauge unul sau 
două vagoane-automotoare 
și să se introducă rezerva
rea biletelor".

„Confort" plătit, 
dar negarantat

„în luna septembrie a a- 
cestui an — ne scrie Du
mitră Vișoiu din Craiova, 
str. Maxim Gorki 46 — am 
cumpărat de la un magazin 
din oraș o sobă de încăl
zit „Confort", fabricată la 
întreprinderea „1 Septem- 

i Satu-Mare, pe 
plătit 1 248 leL 

început s-o folo- 
constatat că 
după numai

din 
am 
am i 
am

brie"
care 
Cînd 
sesc, 
se stinge 
minute de funcționare 
bubuie și trebuie să o 
prese imediat. în plus, 
lipsesc șuruburi, petrolul 
curge din bazin. Am căutat 
un meșter să o repare. Dar 
nimeni nu s-a oferit, pro
babil de frică să nu o strice 
mai rău. Am trimis o scri
soare întreprinderii care a 
fabricat-o, dar n-am primit 
încă nici un răspuns.

în această situație, avtnd

ori
10 

ori 
o- 
tl

în vedere suma mare de 
bani plătită pentru procu
rarea acestei sobe, precum 
și faptul că nu există meș
teri în stare s-o repare, 
singura in măsură să re
zolve această chestiune 
este întreprinderea produ
cătoare. Ciudat însă, o dată 
cu soba respectivă, nu mi-a 
fost înmînat și certificatul 
de garanție. Să fie aceasta 
o tactică a întreprinderii 
respective pentru a nu-și 
îndeplini obligațiile 7".

Răbdarea nu încăl
zește

Din Ploiești, Ion Mirea 
dă un semnal de alarmă în 
legătură cu mersul lucrări
lor de termoficare la blocu
rile de locuințe A 8, A 9,

A 10 șl A 11 de pe strada 
Andrei Mureșanu. „în luna 
iunie a.c., această centrală 
a fost demontată, pentru ca 
In locul ei să se facă un 
racord la oonducta de ter- 
moficare a orașului. Au 
trecut lunile de vară, a tre
cut și septembrie, acum ne 
aflăm in octombrie, dar

lucrările de termoficare la 
cele patru imobile încă nu 
sînt terminate. Se înțelege 
că, tot de atunci, locatarii 
acestor imobile au fost lip
siți de apă caldă. Am sesi
zat, în nenumărate rînduri, 
consiliul popular al muni
cipiului, dar fără rezultat. 
Ni se spune să avem răb
dare, că lucrarea va fi ter
minată. Cînd anume, ni
meni nu poate să precizeze. 
Se înțelege că aceste invi
tații la răbdare nu ne pot 
încălzi".

nești. în 1966 (după aproa
pe un an), în sfîrșit, am 
intrat în posesia unei tur
tii în care se arăta că este 
o eroare, că nu eu trebuia 
să plătesc această sumă, ci 
un alt Iftimie Ion, din a- 
ceeași comună, în vînstă de 
58 de ani. Am dus această 
adresă la fostul sfat popu
lar Comănești și, cu adresa

Nu mai știu cum 
mă cheamă

Ploaia... popririlor
Iată ce ne scrie Iftimle 

Ion din Comănești, str. Sai
vanului, nr. 2 :

„în 1965, m-am pomenit, 
ca din senin, că mi se reți
ne de către stația C.F.R. 
Comănești o sumă de bani. 
Salariații stației n-au știut 
să mă lămurească la înce
put pentru ce anume, dar 
ulterior am aflat că acești 
bani erau numai o parte 
din suma de 1005 lei ce tre
buia să mi se rețină în urma 
unui act de poprire înaintat 
stației de către fostul sfat 
popular al orașului Comă
nești și care reprezenta 
plata spitalizării mele pe o 
anumită perioadă. Dar 
știam că atît eu cît și mem
brii familiei mele nu fu
seserăm internați în acea 
vreme în nici un spital. De 
aceea m-am adresat fostu
lui sfat popular respectiv, 
cerînd să lămurească aceas
tă chestiune. De-aici am 
fost trimis la secția finan
ciară a fostului raion Moi-

nr. 666, de aici s-a solicitat 
stației C.F.R. sistarea po
pririi. Dar mi se opriseră 
deja 640 lei. Cum să intru 
în posesia lor 7 M-a.m adre
sat pentru aceasta, din nou, 
fostului sfat popular Co
mănești. Dar de-aici mi s-a 
spus răspicat : „Banii o da
tă intrați în fondurile sfa
tului nu se mai restituie". 
Mi s-a propus totuși o so
luție de recuperare a lor și 
anume să fie transferați 
pentru plata impozitului 
pentru casă. Am acceptat, 
n-aveam încotro. Dar au 
fost numai vorbe-n vînt și 
promisiuni ; impozitul l-am 
plătit în continuare. Anul 
acesta, colac peste pupăză, 
tot din senin m-am pome
nit cu o nouă poprire în 
sumă de 905 lei. De ce oare 
în Comănești plouă, din se
nin, cu popriri 7“

Locuiesc in Ploiești și, 
după acte, mă cheamă Ion 
Corban. Pe tata, azi dece
dat, l-a chemat, potrivit ac
tului de naștere seria N.J. 
nr. 0759643, Corbanu. Actul 
de naștere al tatii a fost e- 
liberat în 1955 în baza re
gistrului stării civile din 
Focșani cu nr. 491 din 12- 
IX-1908. Nu încerc prin a- 
ceste date să-mi fac auto
biografia, ci le-am relatat 
spre a fi ajutat ca să mă 
cheme și pe mine ca pe 
tata pentru că, altfel, în- 
tîmpin fel de fel de greu
tăți. Este adevărat că nu 
ziarul se ocupă cu schimba
rea numelui oamenilor ci 
judecătoria. Eu am cerut 
Judecătoriei din Ploiești, in 
februarie a.c.. să-mi schim
be numele ca în acte, ceea 
ce a și făcut. Prin sentința 
civilă nr. 4384 din 2.VII. 
1970, sus-numita instanță 
îmi schimbă numele, dar 
acum nu mă mai cheamă 
nici Corban, nici Corbanu ca 
pe tata, ci Corbană. Intere- 
sîndu-mă de unde provine 
această nepotrivire, am a- 
flat că totul se datorește 
miliției municipiului Foc
șani, care „a întreprins cer
cetări" și a comunicat jude
cătoriei că m-ar chema Cor
bană. Acum, pur și simplu, 
nici eu nu mai știu cum 
mă cheamă.

Ion Gh. CORBAN 
str. 8 Martie nr. 44 
Ploiești
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iNTlLNIRI ALE PREȘEDINTELUI
ilCOLAE CEAUSESCU LA NEW YORK

Președintele Nicolae Ceaușescu l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al Canadei, Mitchell Sharp
NEW YORK. — Președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la reședința sa 
din New York — sediul misiunii 
române de pe lingă Națiunile 
Unite — pe Mitchell Sharp, minis
trul afacerilor externe al Canadei, 
șeful delegației canadiene la cea 
de-a 25-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Vizita la Muzeul Guggenheim

în cursul dimineții de miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția, Elena Ceaușescu, au vizitat, 
împreună cu tovarășul Dumitru Popescu și ambasadorul Corneliu Bogdan, cunoscutul muzeu Gug
genheim.

Președintele Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de directorul muzeului, Thomas Messer, care a 
prezentat înalților oaspeți prețioasele colecții de artă contemporană ale muzeului, renumite în întreaga 
lume pentru înalta lor valoare artistică.

Dejun oferit de președintele 
băncii „Chase Manhattan"

în onoarea președintelui Consi
liului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, președintele băncii 
„Chase Manhattan", David Rocke
feller, a oferit miercuri un dejun. 
Șeful statului român a fost înso
țit de Dumitru Popescu, precum 
și de ambasadorul Corneliu Bogdan 
și Nicolae Nicolae, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

înaintea dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și David Rocke
feller au avut o convorbire în ca
binetul de lucru al președintelui 
băncii. La dejun au luat parte 
George Roeder jr., vicepreședintele 
Consiliului de administrație al 
băncii, J. Doyle Dewitt, președin
tele companiilor de asigurare a 
transportului călătorilor „The 
Travelers Insurance Companies", 
J. Richardson Diworth, reprezen
tant al companiei „Rockefeller 
Family and the Asoclates", William 
Hewlett, președintele Consiliului 
de administrație al companiei 
„Hewlett-Packard", Frederick

(Urmare din pag. î) 

nea, cu dotații, din minereu se obține 
cupru, magnetită și pirită. Există 
însă în aceste minereuri cel puțin 
5—6 elemente — wolfram, vanadiu 
ș. a. — de mare valoare, care se pot 
folosi la fabricarea oțelurilor spe
ciale și care, extrase, ar putea mări 
considerabil gradul de rentabilitate 
al producției, dar care se irosesc în 
prezent. La întreprinderea minieră 
din Anina se face abstracție de ex
ploatarea cenușel cu un conținut de 
30—35 la sută alumină, ce ar putea 
rezulta prin arderea șisturilor bitu
minoase. Atît la Moldova Nouă, cît 
și la Anina, toate acestea sînt cu
noscute, dar nimeni nu acționează, 
luîndu-se de bună situația de fapt. O 
concluzie se desprinde, deci, din cele 
de mai sus : nu se face încă totul 
pentru exploatarea și valorificarea 
complexă și superioară a minereuri
lor, ceea ce ar constitui o sursă prin
cipală de sporire a beneficiilor, a gra
dului de rentabilitate a producției.

Dar să insistăm mai mult asupra 
situației de la Combinatul minier Bă
lan. Consiliul de administrație, 
care avea datoria să înlăture 
diferitele neajunsuri, să pună intens in 
valoare rezervele de creștere a pro
ducției. a productivității muncii, nu 
a acționat cum trebuie. în lo
cul acestei intervenții operative, 
eficace, ing. Cristi Marin, directorul 
general al combinatului, ne-a oferit 
argumente justificative : „Depășirea 
pierderilor planificate se datorește 
neconfirmării conținutului de cupru 
în minereul original, majorării unor 
prețuri la materiale..."

Iată și părerea tov. ing. Ioan Gra- 
soi. secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R.. privind ac
țiunea de rentabilizare a producției 
unităților miniere din județ:

La întrevedere au asistat Corne- 
llu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al României, precum și 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe al Canadei, ai 
misiunii permanente și ai delega
ției acestei țări Ia O.N.U.

în timpul convorbirii, în cursul 
căreia au fost abordate unele as
pecte ale activității și rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, a avut

Kappel, fost președinte al Consi
liului de administrație al compa
niei „American Telephone and Te
legraph Co.", Ralph Lazarus, pre
ședintele corporației „Federated 
Department Stores inc.“, Jeremish 
Milbank jr., președintele firmei 
„Commercial Solvents Corpora
tion", C. Jay Parkinson, președin
tele Consiliului de administrație 
al „The Anaconda Company", 
Whitney Stone, președintele corpo
rației „Stone and Webster", Willard 
e Butcher, vicepreședinte executiv 
al „The Chase Manhattan Bank" 
și președinte al Consiliului de ad
ministrație al filialelor din stră
inătate al „Chase Manhattan 
Overseas Corporation", și alți re
prezentanți marcanți ai cercurilor 
economice și. financiare din S.U.A.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă des
tinsă, au fost discutate probleme 
referitoare la dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice între 
România și S.U.A.

— Cu sprijinul comitetului jude
țean de partid, au fost elaborate 
măsuri concrete de eliminare a pier
derilor planificate pentru unitățile 
de la Anina și de la Moldova Nouă. 
Conducerea întreprinderilor respec
tive nu le-au urmărit și aplicat cu 
perseverență, susținînd cu prea mare 
ușurință că rezervele interne sînt 
limitate, că pierderile au cauze o- 
biective și nu pot fi lichidate prin 
eforturi proprii.

Se vede, deci, că se bate prea mul

CHEIA RENTABILIZĂRII
tă monedă pe „cauzele obiective", 
că punctul de vedere susținut de fac
tori de răspundere din Ministerul 
Industriei Miniere șl Geologiei are 
puternice rezonanțe asupra felului 
de a gîndl al unora din conducerile 
unităților aparținînd de acest minis
ter. Este vorba de o optică greșită, 
care oglindește prea puțin spirit de 
exigență față de activitatea proprie, 
împiedicînd punerea în valoare a 
unor importante rezerve de creștere 
a producției și productivității muncii.

Anul trecut, sectorul minier al 
Centralei miniere din Baia Mare a 
înregistrat (în ciuda, deci, a cauzelor 
obiective despre care ni s-a vorbit) 
pierderi cu aproape 4 milioane lei 
mai mici față de prevederi. Pe opt 
luni din acest an, însă, pierderile au 
fost mai mari față decît s-a prevăzut 

loc, totodată, un schimb de vederi 
cu privire la problemele actuale ale 
vieții internaționale, inclusiv pro
blema securității europene și a pre
gătirilor în vederea unei conferințe 
europene de securitate și pace. Cu 
prilejul întrevederii s-a exprimat 
dorința reciprocă de a se dezvolta 
relațiile româno-canadiene în toate 
domeniile, inclusiv pe planul coo
perării economice.

Plecarea la 
Los Angeles
NEW YORK. — Miercuri după- 

amiază, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușescu, 
a plecat într-o călătorie pe coasta 
de vest a Statelor Unite, unde va 
vizita orașele Los Angeles și San 
Francisco, precum și unele obiec
tive industriale, agricole și de inte
res social-cultural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., deputat 
în Marea Adunare Națională, pre
cum și de ambasadorul țării noas
tre la Washington, Corneliu Bog
dan, și alte persoane oficiale ro
mâne.

Șeful statului român călătorește 
cu un avion special al Casei 
Albe, fiind însoțit de W. Codus, re
prezentant al Departamentului de 
Stat al S.U.A.

cu peste 2 milioane lei. Cum se expli
că această dare înapoi ? în prin
cipal, prin depășirea normelor de 
consum specific la lemn de mină 
— cu 1 251 mc — la cherestea, explo
ziv, capse și aer comprimat. Cheltu
ielile suplimentare au însumat astfel 
1 308 000 lei. Dar iată și un alt fapt 
care dovedește tolerență față de defi
citele financiare. La Combinatul mi
nier din Bălan s-au plătit pînă acum, 
pentru cele aproape 6 milioane lei. 
împrumuturi restante, dobînzi pena

lizatoare In valoare de 176 000 lei. De 
altfel, pe ansamblul Întreprinderilor 
ministerului, cheltuielile neproducti
ve se ridică la circa 18 milioane lei, 
Iar stocurile supranormatlve de ma
terii prime și materiale, piese de 
schimb, producție neterminată și pro
duse finite, pentru care se plătesc 
dobînzi majorate ce încarcă nejustifi
cat prețul de cost, la circa 110 mi
lioane lei.

Evident, o asemenea situație Im
punea atît din partea întreprinderi
lor, cit și a ministerului, acțiuni ho- 
tărîte care să ducă la identificarea 
surselor de pierderi, la închiderea tu
turor canalelor de risipă. Pentru a- 
ceasta, însă, pierderile trebuiau cunos
cute în amănunt, pe diferite elemen
te de cheltuieli, pentru a se inter
veni în cunoștință de cauză.

De la Porțile de Fier, 
sistemul electroenergetic 

național a primit 
pină acum aproape 

70 milioane M
Primul hidroagregat al centra

lei de la Porțile de Fier a pul
sat în sistemul electroenergetic 
național aproape 70 000 000 kWh 
energie electrică. în acest fel, 
energeticienii celei mai tinere 
hidrocentrale a țării și-au în
deplinit sarcinile anuale de plan. 
Principalii factori care au con
tribuit la obținerea acestui suc
ces sint, după cum precizează 
Stelian Dedu, lnginer-șef al hi
drocentralei de la Porțile de 
Fier, intrarea în funcțiune a 
acestui hidroagregat cu 45 de 
zile înainte de termen, funcțio
narea ireproșabilă a turbinei, a 
generatorului electric, transfor
matorului de forță, instalațiilor 
anexe și exploatarea lor corectă. 
Totodată, puterea efectivă a 
grupului a sporit proporțional cu 
creșterea diferenței de nivel a 
apei, de la 50 la 65 și chiar la 75 
MW.

în același timp, la agregatul 
nr. 2 s-au încheiat cu bune re
zultate prima etapă a probelor 
tehnologice. Au fost astfel inau
gurate probele finale, premergă
toare conectării sale la sistemul 
electroenergetic național, cre- 
lndu-se condiții optime pentru 
ca, pînă la sfirșitul anului, eco
nomia națională să primească in 
plus, de la Porțile de Fier, 135 
milioane kWh energie electrică.

Noi obiective in 
peisajul industrial 

al județului 
Harghita

Peisajul industrial al județu
lui Harghita se îmbogățește cu 
noi și importante obiective. A- 
nul acesta, pe harta economică 
a județului a fost consemnată 
intrarea in funcțiune a Impor
tante capacități de producție. 
Astfel, in municipiul Odorheiul 
Secuiesc au intrat in exploatare 
obiectivele prevăzute în .ultima 
etapă de dezvoltare a fabricii de 
ață integrată, iar moderna fa
brică de tricotaje din Miercurea 
Ciuc și-a dublat capacitatea de 
producție. Potrivit planului de in
vestiții, potențialul economic al 
județului Harghita va spori ca 
urmare a contribuției noilor u- 
nități industriale aflate in con
strucție. Printre acestea se află 
filatura de lină pieptănată din 
Miercurea Ciuc, filatura de bum
bac din Odorheiul Secuiesc și 
altele.

Hală pentru producția 
a 15 000 tone armături 

din oțel pentru 
industria petrolieră
în cadrul Uzinei constructoare 

de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște a fost terminată cu aproa
pe trei luni mai devreme con
strucția unei mari hale, care va 
deservi noua fabrică de arma
turi industriale. Aici se vor rea
liza 15 000 tone armături din o- 
țel pentru industria petrolieră. 
De asemenea, se apropie de 
sfirșit construcția unor noi sec
ții de turnătorie, de prelucrări 
mecanice șl de montaj, se efec
tuează lucrări de modernizare a 
alimentării cu apă, energie elec
trică și termică a tuturor sec
țiilor productive, se stabilesc 
măsuri pentru îmbunătățirea sis
temului de transport intern al 
materiilor prime și materialelor, 
în anii viitorului cincinal, cînd 
lucrările vor fi încheiate, poten 
țialul uzinei de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște se va dubla.

— Noi nu urmărim In acest fel 
cheltuielile — ne-a spus tov. Niculae 
Straton, economist in direcția plan- 
finanțe a ministerului. înregistrăm 
nivelul planificat al cheltuielilor de 
producție pe articole de calculație, 
ca și cele realizate, care însă nu sînt 
semnificative pentru o comparație cu 
prevederile, întrucît costurile respec
tive se referă și la depășirile de pro
ducție.

„înregistrăm" — este cît se poate 
de bine spus. în loc să se facă ana
lize competente, care să elucideze 
cauzele nerealizării planului de bene
ficii, ale creșterii pierderilor în unele 
Întreprinderi să permită desprinde
rea direcțiilor principale de acțiune. 
Or, problema rentabilizării producției 
prezintă o mare complexitate și ea 
nu poate fi soluționată fără o infor
mare exactă asupra realităților din 
unități, fără o intervenție competen
tă a ministerului în domeniile in care 
activitatea economică și financiară a 
întreprinderilor și combinatelor este 
deficitară.

Este drept, în majoritatea unități
lor miniere care lucrează cu dotații 
s-au întocmit, nu de mult, planuri 
de măsuri pentru diminuarea aces
tora. Amintim însă că asemenea 
planuri au mai fost întocmite 
și anul trecut, și acum doi ani, iar 
rezultatele financiare ale activității 
productive nu au fost peste tot la 
nivelul posibilităților. Experiența de
monstrează că „examenul" rentabili
zării poate fi trecut cu succes, in 
primul rînd, prjn mobilizarea și pu
nerea susținută în valoare a rezerve
lor interne ale producției, că aceasta 
este principala cale pentru lichidarea 
anomaliei pierderilor planificate. 
Este o sarcină expresă trasată de 
partid și, după cum s-a văzut, posi
bilitățile pentru ducerea ej pînă la 
capăt sint multiple și variate.
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Viu interes pentru 
produsele românești

Standurile firmelor expozante care 
participă la ediția inaugurală a Tîr
gului internațional din București au 
stimit, încă din primele zile, inte
resul specialiștilor și al celorlalți vi
zitatori. Produsele românești se bucu
ră de o deosebită atenție, atît din 
partea vizitatorilor din țară, cît și a 
specialiștilor și oamenilor de afaceri 
de peste hotare, care se folosesc din 
plin de prilejul de a face cunoș
tință „pe viu" cu cele mai reprezen
tative realizări ale industriei noastre 
constructoare de mașini. Ing. Ion Be
rechet, director adjunct la întreprin
derea „Mașinexport", ne-a relatat că 
o serie de specialiști și oameni de 
afaceri din Republica Populară Un
gară, Republica Democrată Germa
nă, Finlanda, Suedia, Austria și R. F. 
a Germaniei s-au interesat înde
aproape, în vederea încheierii unor 
tranzacții, de strungurile carusel cu 
comandă program, mașinile de ale
zat și frezat, cele de rectificat, ma
șinile pentru prelucrarea lemnului, ca 
și de motoarele electrice și grupurile 
convertizoare.

— Pe lista exponatelor românești 
care au trezit un interes comer
cial deosebit — a precizat ing. Iosif 
Felea, consilier în Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
— mai trebuie trecute noile tipuri 
de tractoare, calculatoarele și dife
ritele componente electronice, insta
lațiile de foraj F-320-3DH și F-320- 
DE. Și ar mai trebui adăugat că 
miercuri, a doua zi a tîrgului, au 
fost semnate primele contracte : pen
tru surse și corpuri de iluminat în 
valoare de 100 000 de dolari și pen
tru cinescoape de 17 000 de dolari. 
Partenerii de peste hotare se arată 
însă interesați și de posibilitatea de 
a realiza diferite produse în co
laborare cu uzinele românești.

ECOURI ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ
Deschiderea primei ediții a Tîrgului internațional din București a sus

citat un viu interes peste hotare. Presa din diferite țări consacră acestui eve
niment relatări, comentarii și informații ample.

Anunțînd deschiderea tîrgului, 
ziarul „Pravda" subliniază că „la 
inaugurarea oficială au parti
cipat conducători ai P.C.R. și ai 
guvernului român, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și delegații guvernamentale din țările 
socialiste, printre care și delegația so
vietică". Intr-un articol intitu
lat „Primul Tîrg internațional", zia
rul „Sovetskaia Rossia" arată, prin
tre altele : „Organizarea acestui tîrg 
a devenit posibilă datorită politicii 
de industrializare a României, pro
movate de Partidul Comunist Român 
în decursul ultimilor 20 de ani".

„Primul Tîrg Internațional din Bucu
rești — scrie ziarul bulgar „Otecest- 
ven Front" — constituie o mare ma
nifestare economică a vecinei noastre 
din nord, el reflectînd succesele eco
nomiei acesteia, în special ale indus
triei, precum și posibilitățile ei cres- 
cinde de export".

Irigațiile accelerează 
și ieftinesc însămîntările

într-o zonă care cuprinde cea mai 
mare parte a județelor Dolj, Olt și 
Ilfov, datorită faptului că nu a plouat 
de foarte multă vreme, însămînțările 
de toamnă Se execută în condiții 
grele, deși in această zonă există 
suprafețe mari de teren amenajate 
pentru irigat unde se puteau face 
udări de aprovizionare. De exem
plu, în cadrul sistemului de irigație 
Calafat — Băilești, județul Dolj, a 
fost dată în exploatare pînă în pre
zent o suprafață de 30 454 hectare. 
Aici, 15 cooperative agricole și două 
Întreprinderi agricole de stat cultivă 
cereale păioase de toamnă pe o su
prafață de aproape 7 700 hectare. Cu 
toate că vremea se menține in con
tinuare secetoasă, irigațiile de apro
vizionare nu se folosesc decît în 
mică măsură. Pină la data de 13 oc
tombrie, cooperativele agricole au 
făcut, udări numai pe 605 hectare din 
cele 6 8.90 hectare destinate culturilor 
păioase de toamnă. Nu există apă 
pe canale ? Nu au utilajele necesare ? 
Nici vorbă. Există de toate.

Am vizitat stația principală de 
pompare a apei din sistemul de la 
Basarabi. situată pe malul Dunării. 
Ea funcționează doar cu 50 la sută 
din capacitate. De ce așa de puțin ? 
„Nu avem cerințe de apă, ne-a spus 
maistrul de schimb Claudiu lonescu. 
De fapt, dacă facem un calcul, pe 
luna septembrie și primele zile din 
octombrie, noi am furnizat zilnic o 
cantitate de apă ce reprezintă doar 
a cincea parte din debitul pe care il 
putem pompa pe canale". Deși au 
fost întocmite grafice de folosire a 
apei, ele nu se respectă de către 
unitățile cooperatiste. Urmărind mo
dul de folosire a stației de pompare 
de la Basarabi, pe primele 13 
zile din luna octombrie, se constată 
că în perioada respectivă cinci pom
pe nu au funcționat. în ziua de 5 
octombrie, bunăoară, au funcționat 
doar trei pompe din cauză că prin
cipalele canale erau pline ochi, incit 
dacă s-ar fi pompat mai multă ană 
era pericol să se reverse pe terenurile 
din jur. în timp ce apa stagnează in 
canale, cooperativele agricole Piscul 
Vechi, „1 Mai“ și „23 August" din 
Băilești, Negoi nu au udat pînă în 
prezent nicj un hectar.

Cooperativa agricolă „1 Mai“- 
Băilești are amplasată in sistemul 1- 
rigat întreaga suprafață cu grîu de 
700 hectare. Pină la data de 8 octom
brie au fost însămînțate 310 hectare 
cu grîu și 50 de hectare cu orz. Din 
cauza secetei, pregătirea terenului a 
fost tăcută in condiții deosebit de 
grele. Tractoriștii sînt nevoiți să 
facă cite 3—4 discuiri, să dea cu tăvă
lugul. cu grapa rotativă pentru a spar
ge bolovanii mari care ies la arat

La pavilionul U.R.S.S.
Astăzi, in cadrul tîrgului este ziua 

națională a Uniunii Sovietice. Ieri 
am vizitat din nou pavilionul 
U.R.S.S. Sînt expuse aici, și aprecia
te de publicul vizitator, peste 1 000 
de produse realizate în aproximativ 
180 de întreprinderi sovietice : ma- 
șini-unelte. aparataj și utilaj electro
nic, mașini energetice, instalații și 
dispozitive de control și automati
zare, utilaje pentru industria ușoară 
etc. De un interes aparte am consta
tat că se bucură, mai ales printre 
specialiști, standul Academiei de 
Științe a U.R.S.S., care prezintă o 
gamă largă de aparatură modernă 
de cercetare. Această prezență re
flectă pregnant că tehnica modernă 
este rezultatul strinsei colaborări 
dintre savanți și tehnicieni, oglin
dește puternicul impuls pe care-1 dă 
cercetarea științifică dezvoltării in
dustriei contemporane. Pe o serie de 
exponate a apărut inscripția „Vîn- 
dut".

— Vedem că tranzacțiile au și În
ceput să se perfecteze. La ce valoare 
se ridică ?

— în prima zi — np-a răspuns di
rectorul general al pavilionului, Pa
vel A. Cerviakov — am semnat con
tracte de vînzare în valoare de 
450 000 de ruble pentru mașini-unelte 
de prelucrat metale și pentru apa
rate de precizie. Astăzi încă nu dis
pun de situația exactă a tranzac
țiilor. în orice caz, tratativele cu 
diverși posibili parteneri se desfă
șoară în plin și sintem foarte mul
țumiți de modul în care evoluează. 
Aceasta nu înseamnă însă altceva 
decît că tîrgul își atinge scopul.

Conferințe și filme tehnice
Așa cum am mai anunțat, partici- 

panții la tîrg organizează pentru spe
cialiști numeroase conferințe tehnice. 
Ciclul acestora a debutat ieri cu con

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, E. Szyr, condu
cătorul delegației guvernamentale care 
a luat parte la deschiderea tîrgului, a 
declarat corespondentului P.A.P. la 
București că prima ediție a Tîrgu
lui internațional din București re
prezintă o mărturie a progresului 
realizat în Republica Socialistă Ro
mânia în producție și tehnică. El a 
subliniat că reține atenția efortul 
concentrat în scopul realizării unei 
dezvoltări rapide a ramurilor care 
hotărăsc asupra caracterului modern 
al economiei naționale.

Informind despre deschiderea târ
gului, agenția albaneză de știri — 
A.T.A. — relatează că Albania este 
reprezentată de un pavilion organizat 
de Camera albaneză de comerț. Pa
vilionul albanez, subliniază agenția 
citată, a fost vizitat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

De irigat nici vorbă. Și trebuie spus 
că aici există apă „la robinet". S-a 
făcut un sistem modern de conducere 
a apei prin conducte îngropate. Ce 
fac specialiștii și membrii consiliului 
de conducere ? Pe inginerul-șef al 
cooperativei, Ștefan Firănescu, l-am 
întîlnit la tarlaua de la Becherești. 
La întrebarea de ce nu se .irigă, a 
răspuns liniștit : „Am așteptat ploaia 
să mai scăpăm de cheltuieli cu uda
tul. în al doilea rînd, nu am irigat 
din cauză că nu am găsit cele mai 
bune metode de cointeresare a mo- 
topompiștilor ; din 40 cîți am școla
rizat. avem în prezent doar patru".

In județul Dolj, o inex
plicabilă reținere în ce 
privește irigarea de 
aprovizionare impusă 
de umiditatea scăzută 

din sol

Situații asemănătoare am în- 
tilnit și la cooperativa agricolă 
„Viață nouă" din Poiana Mare. Cu 
toate că cele 610 hectare destinate 
culturii griului și cele 40 hectare pen
tru orz sînt în sistem irigat, abia pe 
data de 8 octombrie se începuse uda
tul, dar intr-un ritm foarte încet. Ba 
mai mult, chiar de la bun început 
s-a pornit cu stingul. La punctul nu
mit Fintîna Roșioru s-a făcut co
mandă de apă pentru trei agregate. 
Din cauză că nu a fost o organizare 
temeinică nu s-a putut pune în func
țiune decît un agregat, iar apa a de
versat peste canale și a inundat o 
bună suprafață de teren. Nu are oare 
cooperativa suficiente agregate de 
irigat ? Nici vorbă. Ea dispune de 
40 agregate ca și de țeava necesară 
montării acestora.

în așteptarea ploii au stat și spe
cialiștii de la cooperativa agricolă 
„23 Ăugust“-Maglavit. „Acum însă nu 
mai avem ce aștepta, ne-a spus ing. 
Vasile Chiriță, pentru că fără irigare 
nu putem ara. Pămîntul s-a întărit 
și sîntem nevoiți să-1 udăm". De ce 
nu s-a făcut această operație mai din 
timp ? Aceleași argumente neînteme
iate ; lipsa brațelor de muncă, aglo

ferința despre aparate româ
nești pentru aplicații industriale ale 
radiațiilor nucleare realizate la Insti
tutul de Fizică Atomică din Bucu
rești.

Tot în cursul zilei de ieri, antrepriza 
română de construcții „Arcorn" — 
cunoscută prin numeroase edificii 
industriale complexe executate sau 
în curs de execuție in diverse țări 
din Europa, Africa și Asia — a pre
zentat primele pelicule din ciclul de 
filme tehnice axate pe procedee ori
ginale elaborate de specialiștii ro
mâni în acest domeniu.

A. PRODAN

• Potrivit primelor date fur
nizate de organizatori, numărul 
oaspeților străini se cifrează îa 
peste 5 000, majoritatea specia
liști și oameni de afaceri.

• Pleter Veecken Putman- 
Cramer, ambasadorul Olandei la 
București, și S. J. van den 
Bergh, președintele Camerei 
centrale pentru dezvoltarea co
merțului cu Olanda, Kaarîo 
Veikko Makela, ambasadorul 
Finlandei Ia București, și Aso
ciația generală a exportatorilor 
din Suedia au oferit miercuri 
recepții cu prilejul zilelor na
ționale ale Olandei, Finlandei 
și, respectiv, Suediei la Tîrgul 
internațional din București.

• La invitația Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România au sosit în Capitală 
Schmidt Wittmack, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț 
Exterior a Republicii Democra
te Germane, și Roger Lucas, re
prezentant al Centrului Națio
nal de Comerț din Franța.

„Este vorba — scrie cotidianul e- 
conomic Italian „II Globo" — despre 
un eveniment ce merită să fie re
levat atît prin consistența manifestă
rii, a sectoarelor pe care le cuprin
de tîrgul, cît și prin participarea 
externă de prestigiu, in cadrul căreia 
Italia dobindește un loc de seamă". 
Tirgul, continuă același ziar, „consti
tuie o mărturie a drumului României 
pe linia dezvoltării industriale, a mo
dernizării tehnologice și oolaborării 
comerciale cit mai largi posibile".

Tîrgului internațional din Bucu
rești i-au fost consacrate emisiuni 
speciale de unele posturi de radio 
vest-germane și americane, în care a 
fost subliniată larga participare a fir
melor străine, diversitatea și nivelul 
standurilor românești. Relatînd vi
zitarea pavilionului american de că
tre șeful statului român, unul dintre 
posturile de radio citate a arătat că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat speranța că participarea 
Statelor Unite la Tîrgul internațio
nal va constitui „un prilej pentru o 
mai bună dezvoltare a colaborării 
dintre cele două țări".

merarea lucrărilor la recoltare etc. 
Dar abia acum își dau seama oame
nii cît de necesară este irigarea. In- 
gmerul-șef al cooperativei spunea că 
cheltuielile de pregătire a unui hec
tar de teren neirigat, datorită fap
tului că trebuie făcute multe dis
cuiri, grăpări, tăvălugiri etc., echi
valează cu valoarea lucrărilor de pre
gătire a trei hectare in teren irigat. 
Aceste argumente nu mai au, deci, 
nevoie de nici un fel de comentarii. 
Cooperativele agricole care au supra
fețe de teren în sistemul de irigații 
amintit au cheltuit pînă acum pentru 
execuția acestei investiții circa 400 
milioane lei. Alte cheltuieli se fac 
cu întreținerea și exploatarea siste
mului de irigații care este deservit 
de sute de electricieni, mecanici, 
agenți hidrotehnici, ingineri etc.

Ce au întreprins organele județene 
în acest sens? Tovarășul Costache 
Brăgăru. inginer principal cu iriga
țiile la direcția agricolă județeană, ne 
spunea că Ia data de 19 septembrie 
s-a ținut o ședință cu inginerii-șefi 
din cooperativele agricole sau impu- 
terniciții cu irigațiile la Băilești, 
unde s-a discutat problema irigații
lor. Deși discuțiile din această șe
dință au scos la iveală faptul că in 
multe unități nu s-a dat atenția cu
venită acțiunii de irigare a terenuri
lor ce urmează a fi însămînțate in 
această toamnă, nu au fost luate mă
suri energice în vederea efectuării 
udărilor. Sîmbătă, 10 octombrie, a a- 
vut loc la Băilești o nouă ședință cu 
factorii de răspundere din aceste u- 
nități și de la județ, în care s-au dis
cutat aceleași probleme. Cu toate că 
au participat și tov. ing. Ghionea, di
rector adjunct al direcției agricole ju
dețene, și ing. Ilie Iancu, șeful ser
viciului exploatare din cadrul între
prinderii de exploatare și întreținere 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
ședința nu s-a soldat cu mare lucru. 
Ba, mai mult, deși se pot iriga zil
nic cel puțin 400 de hectare, tovarășii 
au acceptat angajamentul reprezen
tanților cooperativelor agricole de a 
iriga, în perioada de Ia 12 la 17 octom
brie doar 400 de hectare. De amintit 
faptul că in urma acestei ședințe rit
mul zilnic la irigații se desfășoară cu 
totul necorespunzător : 11 octombrie — 
22 hectare irigate ; 12 octombrie — 
38 hectare ; 13 octombrie — 67 hecta
re. Ar fi mai util ca specialiștii, în 
loc să-și piardă timpul în ședințe, să 
meargă în unități si, în funcție de si
tuația concretă existentă, să ia mă
surile ce se impun pentru folosirea 
eficientă a sistemului de irigații.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*
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în manualul liceal de chimie
Manualele de chimie constituie azi 

cărți de căpătii pentru oricare elev 
de liceu. Pentru că astăzi chimia se 
cere cunoscută nu numai de cei care 
într-un fel sau altul, după anii de 
școală, se vor consacra unei ramuri 
de activitate legată nemijlocit de 
această știință. La nivelul cuceririlor 
sale actuale, chimia participă la dez
voltarea majorității ramurilor știin
ței și tehnicii, realizările sale adesea 
spectaculoase constituind un sprijin 
substanțial pentru multe sectoare de 
activitate social-economică. Ponderea 
crescindă pe care o are industria 
chimică în avuția noastră națională, 
ritmul de creștere care i se asigură 
în oontextul general al dezvoltării in
dustriei noastre socialiste constituie 
argumentul prim al necesității de 
a aprofunda „cultura chimică" a ti
neretului nostru școlar.

Cum slujesc cărțile elevilor de li
ceu realizarea unor asemenea impor
tante sarcini școlare ? După părerea 
mea, manualele elaborate în ultimii 
ani și, în genere, conținutul predării 
chimiei au corespuns într-o măsură 
crescîndă misiunii lor importante în 
ansamblul procesului de învățămînt ; 
ele au realizat un progres evident în 
direcția modernizării, prin îmbogă
țirea conținutului științific și împros
pătarea informației, prezentînd și ex- 
plicînd elevilor cele mai noi teorii și 
interpretări ale fenomenelor chimice. 
Predarea chimiei organice a căpătat, 
în mod justificat, o pondere maj 
mare. De asemenea, s-a făcut un pas 
sensibil înainte în privința nivelului 
științific la care au fost abordate 
problemele expuse în manuale, prin 
includerea unor noțiuni și capitole 
deosebit de importante pentru înțele
gerea unor aspecte actuale ale dez
voltării științei și tehnicii, cum ar fi : 
structura electronică a atomilor, do
meniul legăturilor chimice, studiul 
acizilor și bazelor, generalizarea fe
nomenului de oxido-reducere, feno
menele intime care au loc în cadrul 
reacțiilor din chimia organică, tipuri 
de izomerie. Relevînd aceste calități 
ale manualelor de chimie, scoatem în 
evidență implicit contribuția directă 
a regretatului savant Costin Nenițes- 
cu, care a determinat schimbarea ca
litativă a predării chimiei în liceu, 
imprimînd cu competență orientarea 
și conținutul programelor și manua
lelor spre oglindirea nivelului actual 
la care a ajuns această știință la noi 
în țară și în lumea întreagă.

Desigur, noua eșalonare a materiei 
din noul plan de învățămînt al li
ceului de cultură generală și, bine
înțeles, cerința firească a aducerii 
„la zi" a manualului, impun anumite 
îmbunătățiri. După părerea mea, ele 
ar trebui să vizeze îndeosebi as
pecte metodice, de prezentare mai 
accesibilă a unor noțiuni, o mai fi
rească corelare dintre anumite cunoș
tințe. Propunerile mele pornesc de la 
tm deziderat de bază, unanim recuJ 
noscut : formarea gîndirii logice a 
elevilor, însușirea de către ei a unor 
noțiuni și deprinderi operaționala 
presupune transmiterea cunoștințe
lor după o anumită ierarhie a accesi
bilității — anume de la particular la 
general, de la simplu la complex.

După părerea mea, predarea cunoș
tințelor de chimie cere o evoluție li
neară, care să asigure o adincire trep
tată a fenomenului chimic conform 
eșalonării clasice verificate în practi
că. în prima etapă de studiu este lo
cul noțiunilor de chimie neorganică, 
cu toate implicațiile care se impun 
pentru înțelegerea esenței fenomene

lor, iar în a doua etapă — noțiunile 
de chimie organică. în eșalonarea ma
teriei, consider că ponderea principală 
în manuale n-ar trebui s-o ocupe 
chimia descriptivă, ca pînă acum, ei 
studierea elementelor să se facă în
deosebi sub aspectul aplicațiilor dife
ritelor reacții chimice specifice la 
metode generale de preparare, în 
predarea proprietăților chimice etc., 
proprietăți care să se desprindă din 
poziția elementului în sistemul perio
dic sau în structura substanței. Pentru 
realizarea acestui deziderat, ar fi de 
dorit, bunăoară, ca manualul pentru 
anul I să înceapă cu prezentarea 
cîtorva probleme introductive, de fa
miliarizare cu fenomenul chimic în 
comparație cu cel fizic, a unor me
tode de separare, a aparaturii chimi
ce, clasificării substanțelor, după care 
să treacă la studiul structurii atomu
lui, a sistemului periodic al elemen
telor cu unele din implicațiile 
sale principale (corelația din-

puncte de vedere

tre structura atomului și poziția 
din sistemul periodic, proprietățile 
chimice previzibile în dependență de 
structură), a legăturilor chimice, legi
lor chimiei, problemelor de chimie- 
fizică, menite să ajute elevii in pă
trunderea fenomenului chimic.

în anii școlari trecuți, utilizînd ma
nualul de anul III și sesizînd unele 
neajunsuri, unii profesori de chimie 
făceau observația că în studiul meta
lelor ar fi necesar ca, luîndu-se 
cite un exemplu tipic pentru fiecare 
grupă, să se exemplifice metodele 
generale de preparare ale acestor 
metale, proprietățile chimice gene
rale, procesele tehnologice și apara
tura specifică, importanța practică a 
noțiunilor studiate, completîndu-se 
cu unele date despre realizări din 
economia noastră națională în do
meniul obținerii și prelucrării metale
lor respective. Răsfoind noul manual 
după care se lucrează în acest an 
școlar, mi-am dat seama că, în gene
ral, s-a ținut seamă de observațiile 
profesorilor. în mod similar cred că 
ar trebui să se procedeze și cu ma
nualul de anul II (care după cîte sînt 
informat se află în lucru), privitor la 
expunerea nemetalelor. Astfel, stu
diul elementelor ar îndeplini un 
dublu rol : de particularizare a unor 
legi generale și, totodată, de subli
niere a caracterului general valabil 
(așa cum este firesc) al legilor studiate 
în chimie. De altfel, în legătură cu 
manualul pentru anul II de liceu s-ar 
putea face și unele observații vizînd 
organizarea mai judicioasă a materi
ei. Din cele 114 pagini, ale sale, 1/5 
sînt consacrate... reluării unor noțiuni 
din clasa anterioară, evident in detri
mentul unor capitole și noțiuni pe 
nedrept omise (exemplu — reacțiile 
ionice) sau prea sumar expuse (capi
tolul acizi și baze, noțiunile despre 
legătura coordinativă). După cum 
consider că nu-și au locul în acest 
manual, la capitolul despre carbon, 
noțiunile despre hidrocarburi și cele 
de chimie organică (care se studiază 
mai sistematic și pe larg în anii ur
mători), ale căror formule sînt prea 
diffcile pentru elevii din această 
clasă, nu pot fi suficient explicate și, 
ca- atare, de multe ori, sînt învățate

mecanic, fără a li se înțelege și în
suși esența.

în chimia organică, evoluția stu
diului e de mult verificată. Aici, ți- 
nînd seama însă de unele experien
țe mai puțin reușite, ar fi necesar 
doar ca în manualul de anul IV să 
se aleagă spre exemplificare sub
stanțe ceva mai tipice și cit mai im
portante din grupa de substanțe res
pectivă, cu ajutorul cărora să se pre
zinte elevilor mai explicit proprietă
țile chimice care derivă din structu
ră (în primul rînd), apoi alte reacții 
particulare, importante din punct 
de vedere practic, industrial. Conco
mitent, ar fi foarte util să se intro
ducă și în manualele de chimie lecții 
prin care elevii să fie invățați să re
zolve diferite tipuri de probleme, 
din ce în ce mai complicate, servin- 
du-se de cele mai diferite cunoștințe 
din chimie, făcînd cuvenite asocieri 
cu cele învățate la fizică, la mate
matică etc.

Pe lingă o evoluție logică, de la 
noțiuni simple spre cunoștințe tot 
mai complexe, dar necesare în baga
jul de cultură generală al oricărui 
absolvent al liceului, manualele tre
buie să aibă și alte atribute, la fel 
de importante și indispensabile. Pri
mul, după nivelul științific corespun
zător, este atributul accesibilității. A 
subestima aspectul metodic al unui 
manual înseamnă a omite Însuși 
scopul său instructiv și educativ, a 
uita cui se adresează, a pierde din 
vedere faptul că este un in
strument de studiu individual. Din 
discuțiile profesorilor de specialitate 
reiese că unele noțiuni, existente în 
prezent în unele manuale de chimie, 
depășesc obiectivul formării culturii 
generale a elevului, atingînd oarecum 
domeniul specializării și depășind ni
velul de înțelegere al clasei in care 
sint studiate. Este cazul — ca să dau 
numai cîteva exemple — metodelor de 
identificare a ionilor pozitivi gazoși, 
metodelor fizice de analiză prin crios- 
copie și ebulioscopie (Chimia pentru 
anul I). al cunoștințelor despre clo
ruri acide, anhidride acide, combina
ții heterocidice (Chimia pentru anul 
IV) etc. în scopul evitării pe viitor 
a unor asemenea suprasolicitări la ca
pitolul accesibilitate, aș relua propu
nerea ca la elaborarea manualelor ds 
chimie — și nu numai a lor — să fie 
cooptați, pe lingă cadrele universi
tare, și profesori cu o bogată expe
riență didactică în învățămîntul li1 
ceai, pentru a se armoniza nivelul și 
exigența științifică a cunoștințelor cu 
expunerea la un nivel accesibil elevi
lor. Oricît de juste ar fi unele teorii, 
oricît de corecte ar fi problemele 
tratate într-un manual, dacă acestea 
nu sînt transmise potrivit posibili
tăților de înțelegere a elevi
lor, țlnînd seama de vîrsts 
lor, de capacitatea de percepere, 
cunoștințele anterioare pe care se clă
desc altele noi (aspecte cunoscute cel 
mai bine de profesorii care lucrează 
nemijlocit cu elevii), efectul scontat 
de autor este mult diminuat. Evident, 
rolul creator al profesorului rămîne 
ca un fapt indiscutabil în veriga în
vățământului, dar el poate crea cu a- 
devărat numai prin prisma și în ca
drul programelor școlare. De aceea-, 
programele și manualele au cuvîntul 
hotăritor, asigurînd prin permanenta 
lor adaptare la nou menținerea școlii 
noastre pe o linie dinamic-ascendentă 
de modernizare în pas cu progresul 
general al societății.

Prof. O. ROȘEANU
liceul „Spiru Haret" din București
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PITOL — 20,30. )
• 100 de carabine : BUCUREȘTI — l 
8;_J0_; 12,15; 14,30; 16,45; 1921,15, ’

j

<
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cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; ”
• De șapte
— 9; 11,15; 
grădină —
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• In arșița nopții î CAPITOL — 
8,45; 10,45; 13,15; 16; 18,30, la gră
dină — 19, FAVORIT — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
• Gala filmului din Maroc : CA-

20,15.
ori șapte : FESTIVAL 

16; 18.30; 21, la 
LUCEAFĂRUL

FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 19, ARENE
LE ROMANE — 19,15.
• Oglinda cu două fețe : VICTO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30,
20,45.
• Păsările : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16, 18,30; 21, GRIVIȚA — 
10,30; 15,45; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
— 11; 16; 18,15; 20,30.
• Frunza de viță : LUMINA — 
10—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Blow-up ; DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 8,45— 
19,30 în continuare.
• Hibernatus : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;------ -------- _ 18,15.

INFRA-
— 15.30. 
INFRA-
— 17,45; 
20.

KiA — 9; ii,io; îJ.^u;
20.30, GRADINA DOINA
• Alfa-Romeo și Julieta 
TIREA INTRE POPOARE
• Tiffany Memorandum : 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE 
20, PACEA — 15,45; 18;
• Clipa de libertate : BUZEȘTI —
15.30.
• Jandarmul se însoară : BU
ZEȘTI — 18; 20,30, la grădină —
20.30, MUNCA — 16; 18; 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse j 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare, 
MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 17,30; 20.
• întâlnirea : BUCEGI — 10; 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Flacăra olimpică : UNIREA —
15.30.
• Petrecerea : UNIREA — 18, la 
grădină — 20,15, MOȘILOR — 18; 
20,15, la grădină — 19.
• Fantomele se grăbesc : MOȘI
LOR — 15,30.
• Degetul de fler : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20, COTROCENI 
— 17,45; 20.
• Hei, tu ! : COTROCENI — 15,30.
• Canarul și viscolul : VOLGA — 
16.
A Aurul : VOLGA — 18,15; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 19,45.
• Asterix și Cleopatra : VIITO
RUL — 16; 18; 20.

t tr
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Recital 
de contrabas susținut de Wolfgang 
Giittler și recital de lieduri și arii 
susținut de Horiana Brănișteanu. 
La pian : Nicolae Licareț — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale*' (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Moartea ultimu
lui golan — 20.
• Teatrul de Comedie : Nlcnic
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra“ (sala ” ’ ’ " ' ,J~ "*“3*
reanu) : Iubire pentru Iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) . 
Transplantarea inimii necunoscute 
— 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Rebelul — 19,30; (sala 
Studio) : Cercul morții — 20.
• Teatrul Giulești : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala din 
str. Academiei) : Amnarul
• Teatrul satiric-muzical 
nase“ (sala Savoy) : La 
„Cărăbuș» — 19,30.
• Teatrul de revistă și 
„Ion Vasilescu» : Se caută 
cinos — 19,30.

din bd. Schitu Măgu-

17. 
„C. Tă- 
grâdina

comedie 
un min-
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*
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*

*
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Goethe a spus cindva un lucru 
foarte adevărat : „Puține s-au scris 
din toate cite s-au intimplat și puțin 
a rămas din tot ce s-a scris".

Multe din mărturiile frământatei 
istorii a poporului nostru au fost 
consemnate în legende și balade, in 
vers și cîntec cu acea simplitate a 
omului curat și sincer, dar și cu ge
nială putere de pătrundere în adîncul 
faptelor. Trei versuri i-au fost destule 
anonimului creator ca să-și arate 
prețuirea pentru Domnul Ștefan și 
să-i caracterizeze uriașa personalita
te : „Ștefan. Ștefan, domn cel mare, / 
Samăn pe lume nu are, / Decît nu
mai mîndrul soa
re". S-ar zice că 
în aceste puține 
cuvinte se oglin
dește nu numai 
figura viteazului 
domn, ci o în
treagă Istorie a 
epocii sale ; me
lodia tirzie a a- 
cestui vechi cân
tec aparține lui 
Musicescu. Dar 
dacă vreodată va 
fi existat și o 
melodie populară, 
astăzi uitată, ea 
nu putea fi alt
ceva decît o la
mentație, un bo
cet, o plîngere. A- 
semenea cîntece 
ne mai vorbesc 
despre Horia, des
pre Tudor, des
pre Avram Ian- 
cu, despre Mihal 
Vodă Viteazul sau 
despre Constan
tin Brâncoveanu, 
despre haiducii 
de altădată și 
despre mulți alții. 
Din ele s-au in
spirat compozi
torii înaintași, 
creind acel vibrant cintec patriotic 
căruia ii dedic aceste rinduri. Aș 
spune chiar că nu a existat eveni
ment deosebit în istoria patriei care 
să nu fi fost pus pe muzică de com
pozitori. Căci cintec patriotic în
seamnă imn de preamărire pentru 
eroi și faptele lor, eroi care s-au jertfit 
pentru popor. Astfel de fapte și ast
fel de eroi au fost întotdeauna și sînt 
și acum ; îi întâlnim la tot pasul, azi 
ca și ieri, pretutindeni in jurul nostru. 
Nu mi se pare de prisos să amintesc 
cîteva din cântecele de odinioară care 
ne-au legănat copilăria și tinerețea, 
care și azi ne răscolesc sufletele prin 
frumusețea și vibrația lor. Iată acel 
„Deșteaptă-te române" al anului 1848, 
iată „Hora unirii" a lui Flechten- 
macher, „Cîntecul lui Tudor" (al că
rui autor se pare că a rămas necu
noscut). magistral realizat de Gheor- 
ghe Dumitrescu, „Tricolorul", „Pe-al 
nostru steag" și „Cintec de 1 Mai" 
ale lui Porumbescu — și cite altele 
care ar umple pagini Întregi cu nu
mele unui Stephănescu, Wachman,

Klrlac, Vidu, Mandicevschl, Vorob- 
chievici, Ivela, Timotei Popovici, 
Poslușnicu etc., etc. în fața tuturor 
acestor adevărate documente aie 
epocii lor, mă înclin cu profund 
respect.

August 1944 deschide o eră nouă 
în viața patriei. După instaurarea 
puterii populare, România pășește 
pe drumul socialismului, pe care în
tregul popor îl construiește cu abne
gație și devotament. Noua orînduire 
fusese de mult pregătită iar cîntecul 
— acel cintec revoluționar de cea mai 
autentică esență patriotică — nu 
este străin de evenimentele ce aveau

VIBRAȚIA 
CÎNTECULUI

PATRIOTIC
Prof. D. D. BOTEZ

maestru emerit al artei

PROGRAMUL I

19,15

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară. 18,00 
Mult e dulce și frumoasă. Emi
siune de prof. dr. Sorin Statl. 
18,25 Cadran internațional.
Anunțuri — publicitate. 19,20 „1 001 
de seri" —- emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : „Noile aventuri 
ale lui Huckleberry Finn**. 20,30 
Teatru scurt : „Autostop4* de Iosif 
Naghiu. 21,20 Rapsodia română. 
„La porțile dorului...44. Versuri, 
cîntece și dansuri populare. 21,45 
Prim-plan. Artistul poporului A- 
lexandru Giugaru. Emisiune de 
Alexandru Stark. 22,15 Poșta TV 
de Ion Bucheru. 22,30 Anunțuri — 
publicitate. 22,40 Telejurnalul

(Urmare din pag. I)

bătut problemele doctrinelor politice 
contemporane, sau istoria gindirii po
litice de la Hegel la Lenin, sau or
ganizarea de stat și formarea elitelor 
(termen impropriu) ; la Leningrad, 
o atenție deosebită s-a acordat dez
voltării gîndirii economice în seco
lele XVII, XVIII, XIX. și XX ; la 
Vama, principala „masă rotundă" 
s-a ocupat de marile teorii ale evo
luției sociale și schemele dezvoltării, 
precum și de relațiile dintre micro 
și macro-sociologie.

în toate aceste dezbateri s-a obser
vat tendința tot mai marcată, în ul
timii ani, de a căuta sub maldărul 
de fapte și de date empirice expli
cații cauzale complexe, tinzînd spre 
Interpretări cit mai exacte și comple
te cu putință. Semnificativă a fost și 
preocuparea multor oameni de știință 
de a defini mai profund științele de 
care se ocupă, obiectul și metodele 
lor. Marea sarcină care se ridică as
tăzi in fața tuturor marxiștilor este 
aceea de a da răspunsuri autentice, 
profunde și pe cît posibil mai com
plete marilor probleme pe care le 
ridică societatea contemporană. Iar 
aceste probleme există în forme as
cuțite în țările capitaliste și în for
me deosebit de complicate în țările 
recent eliberate. Natura problemelor 
din țările socialiste este complet alta, 
dar și aci sînt nu puține întrebări 
solicitând răspunsuri pe care mar
xiștii trebuie să le elaboreze pe baza 
unor studii temeinice. în același 
timp, este necesar să depășim con
cepția că numai cercetătorii din cîte
va țări pot da soluții valide unor 
probleme ; trebuie chemați la elabo
rarea acestor soluții toți oamenii de 
știință din toate țările, toți gîndito- 
rii marxiști atît din țările socialiste, 
cît și din cele nesocialiste.

Preocupările teoretice s-au împle
tit strîns eu cele de metodologie ; 
la multe din aceste congrese temele 
teoretice și metodologice au format 
o unitate în dezbatere. îndeosebi, fo
losirea metodelor matematice, a ana
lizei cantitative a fost pe primul 
plan în lucrările Congresului de la 
Moscova, unde 5 rapoarte importan
te au fost dedicate acestei teme, 
printre care I. Schneider (Franța) : 
Mașina și istoria, J. Hexter (S.U.A.) : 
Istoria, științele sociale și cuantifica
rea, sau Kovalcenko și colaboratorii 
din U.R.S.S. : Metode cantitative și 
mecanice de prelucrare a informației 
istorice.

Toate acestea au prilejuit ample 
dezbateri metodologice și practice 
(ințelegînd prin practică în știință 
cercetarea directă și propuneri apli
cative). La Leningrad, V. A. Vino
gradov (U.R.S.S.), care a coordonat 
lucrările, a acordat sprijinul său 
acestei orientări ; o întreagă dis
cuție, condusă de actualul președinte 
al Asociației mondiale de istorie eco
nomică, danezul Glamann, a fost

consacrată problemelor de analiză 
cantitativă și de folosire a mașinilor 
electronice. Tot astfel, la Varna,* o 
dezbatere importantă dirijată de 
H. M. Blalock (U.S.A.) și Abel Agan- 
begyan (U.R.S.S.) a fost închinată 
modelelor matematice ale previziunii 
sociale. Chiar la Congresul de științe 
politice de la Miinchen, mulți parti- 
cipanți au cerut o mai largă utili
zare a metodelor matematice în ști
ințele politice. Problema folosirii a- 
cestor metode, deși a fost pe prim 
plan, nu a înlăturat examinarea ce
lorlalte laturi metodologice, între
buințarea altor metode și tehnici. O 
amplă discuție pe această chestiune 
a avut loc la Moscova la Congresul 
de științe istorice cu prilejul studierii 
problemei numărului ca element de 
informare a istoricului. Preocuparea 
pentru aparatura de cercetare este in
disolubil legată de problema funda
mentală a noțiunilor și categoriilor 
științifice și a concepției și metodei 
generale de examinare și de rezolva-

logic cu preopinenții noștri devine 
dialog științific atunci cînd se înte
meiază pe cunoașterea profundă a 
datelor realității. S-a observat la 
numeroși reprezentanți al concepției 
marxist-leniniste o mai profundă în
țelegere a realității, ceea ce a dus 
și la o mai profundă înțelegere a 
doctrinei pe care o reprezintă. Oa
menilor de știință din țările capita
liste, cunoașterea operei lui Marx, a 
marxismului viu și inovator le 
deschide noi căi de cerce
tare și noi posibilități de cunoaș
tere. Sînt semnificative în acest sens 
aprecierile cuprinse într-un articol 
apărut în „Neue Ziiricher Zeitung" 
din 27 septembrie : „în concluzie, 
s-ar putea spune că asemenea con
grese, cu toate rezervele, ar putea 
să-și aibă sensul — anume atunci 
cind participanții occidentali, renun- 
țînd la o politețe greșit înțeleasă sau 
pur și simplu din comoditate, nu vor 
încerca să se sustragă confruntării, 
ci o vor căuta in mod conștient și o

concrete de științe istorice, de istorie 
a literaturilor, de sociologie, de știin
țe politice.

Numeroși cercetători din România 
— români, maghiari, germani și al
ții — au adus contribuții valoroase 
ca rapoarte, coreferate sau in
tervenții la discuții. Fie în pro
blemele de planificare și moder
nizare a economiei sau de gîn- 
dire economică, fie în problemele 
teoriei și metodologiei istoriei, în 
chestiunile gîndirii politice, în fine 
in problemele de literatură, raporta
te la societate, delegații români au 
prezentat lucrări substanțiale și re
marcabile. Sint demne de relevat 
multe din temele tratate de oameni! 
de știință români — dar nu putem 
aci nota decît cîteva : Romanitatea 
orientală, formarea statelor feudale 
românești, unirea țărilor române în 
secolul al XVII-Iea, formarea conști
inței naționale la români, bilanțul lu
mii în 1917—18 și situația Româ
niei ; gindirea economică in secolele

CONFRUNTĂRILE DE IDEI
re a problemelor sociale. în acest 
sens interpretăm șl observațiile lui 
Anuar Abdel Malek care a subliniat 
necesitatea dezvoltării și cristalizării 
sistemului conceptual al științelor so
ciale. Considerăm însă că aceasta nu 
se poate realiza in mod științific de- 
cît pornind de la fondul de aur al 
conceptelor și categoriilor marxiste.

în această privință, la toate con
gresele menționate, exponenții școlii 
marxist-leniniste au avut prilejul să 
afirme justețea și autenticitatea con
cepției materialist-dialectice asupra 
lumii și societății. Pozițiile adepților 
gindirii materialiste istorice s-au 
lărgit și s-au consolidat Ia aceste 
congrese științifice, față de trecut.

Problema esențială a puterii de a- 
tracție a marxismului asupra oame
nilor de știință constă în modul de 
susținere și de prezentare a concep
ției noastre ; cu adevărat convingă
tor este marxismul viu, legat de 
realitate ; prezentările dogmatice, șa
blonarde, încercările de a impune 
anumite teze fără argumentele ne
cesare nu pot duce la rezultate me
ritorii. Esența marxism-leninismului 
este dialectica și reexaminarea criti
că a tuturor problemelor în lumina 
premiselor materialiste, ceea ce per
mite continua sa îmbogățire.

Congresele științelor sociale din a- 
cest an au asigurat o mai largă a- 
firmare a funcțiilor critice și inova
toare ale marxismului. Dialogul ideo-

vor provoca în caz de nevoie. în a- 
ceste condiții, în vremuri ca ale 
noastre, cu contururile lor spirituale 
curente, ele ar putea avea chiar un 
efect de clarificare".

Amintim aci discuțiile substanțiale 
asupra luorărilor unor oameni de ști
ință care nu aparțin școlii marxist- 
leniniste, dar care au prezentat stu
dii valoroase. (Teodor Schieder 
(R.F.G.) și Teodor Papadopulos (Ci
pru) la Moscova, Jean Marczewskl 
(Franța) la Leningrad etc.).

Confruntările de idei slujesc pro
gresului științelor, dezvoltării mar
xismului, pentru că realitatea istorică, 
realitatea socială nu pot fi cunoscute 
complet decît pe baza metodologiei și 
concepției materialiste dialectice ; 
studiul profund al realității nu face 
decît să confirme și să Îmbogățească 
tezele fundamentale ale acestei con
cepții, De altfel, cîteva anchete in
ternaționale care s-au făcut pe linia 
științelor istorice, spre pildă anchela 
condusă de Comisia pentru istoria 
mișcării sociale și a structurilor so
ciale, sau cea întreprinsă de către 
Comisia pentru istoria celor două 
războaie mondiale au arătat valabi
litatea și forța ideilor marxist-leni
niste.

Delegațiile oamenilor de știință 
români la ioate congresele pe care 
le-am menționat au luat parte atit Ia 
dezbaterile teoretice și metodologice, 
cît și la examinarea unor probleme

XVII—XX, perfecționarea metode
lor de planificare in Republica 
Socialistă România, formarea eco
nomiei unitare naționale româ
ne ; definirea conceptului de na
țiune, procesul de industrializa
re și urbanizare în România, modele 
matematice in știința societății ; con
strucția statelor naționale, funcțiile 
deciziei politice, relația literatură-so- 
cictate in concepția criticii și teoriei 
literare românești. Menționăm lucrări
le și intervențiile tovarășilor C. Vlad, 
Roman Moldovan, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, Petre Constantin, I. Ce- 
terchi, Ovidiu Trăznea, Alexandru 
Dima, Ion Zamfirescu, Ștefan Pascu, 
I. Nestor, Ștefan Ștefănescu, Em. 
Condurachi și Gh. Ștefan, Eliza Cam
pus și Ion Oprea, Costin Murgescu, 
Gh. Dobre, N. N. Constantinescu, 
Gall Ernd, L. Banyai, Carol Gollner. 
A. Oțetea, Ovidiu Bădina și alții.

Sînt insă unele științe in care 
este necesară o mai intensă concen
trare a eforturilor noastre de viitor. 
Astfel, precum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o atenție deo
sebită trebuie acordată elaborării 
științei conducerii politice a so
cietății, teoriei conducerii economice, 
studiului multilateral al relațiilor in
ternaționale, unor ramuri speciale ale 
sociologici, cum ar fi sociologia știin
țelor, sociologia familiei, sociologia 
politică, sociologia cunoașterii. Une
le rămineri în urmă ale cercetătorilor

loc in ultimele decenii ale secolului 
trecut. Sînt cîntecele socialiștilor ro
mâni, care încă de pe atunci promo
vau ideile marxiste ce aveau să stea 
la temelia noii orânduiri.

După înființarea Partidului Comu
nist Român, cîntecele patriotice vor 
consemna noi fapte istorice. Lupta 
eroică a oomuniștilor și, adesea, jert
fele lor se reflectă în cîntecele din 
lagăre și Închisori, unele triste, altele 
de îmbărbătare, întotdeauna emoțio
nante, străbătute de optimism, cînte
ce simple, dar al căror conținut este 
profund uman.

în cei 26 de ani care au trecut 
din august 1944 s-au scris multe cîn
tece. Găsim în ele istoria altor de
cenii, oglindind dorința de pace a 
poporului nostru, de slăvire a patriei 
și partidului, de glorificare a eroilor 
muncii, de înlăturare a rănilor pri
cinuite de război ; apoi, cîntece des
tinate copiilor, ostașilor, tineretului 
in general ș.a. Multe din ele 
au contribuit cu succes la înfăptui
rile pe care le vedem în jurul nos

tru. Cîntecul a fost și va rămîne 
mesajul purtător al unei idei îna
intate. Sînt prea mulți compozitorii, 
spre a-i cita aici, care au izbutit 
cîntece frumoase și vibrante, in 
fruntea noastră, a tuturor — mă 
mărginesc a cita doar unul singur 
— stînd maestrul loan D. Chârescu.

Dar, parafrazindu-1 pe Goethe, 
„puțin va rămîne din tot ce s-a
scris". Istoria are marea misiune de 
a consemna totul ; e un fel de a 
vorbi, căci totul nu va putea fi nici
odată consemnat. Viața însă, pțin,- 
tre alte misiuni, o are și pe aceea 
de a cerne, de a reține ce este mai 

bun. Voi observa 
de aceea că nu
meroase sânt cîn
tecele a căror e- 
xistență a încetat. 
Cauza 7 E ușor de 
înțeles. Ele au 
fost scrise cu pri
ceperea omului 
de specialitate. 
Dar le lipsesc fio
rul, emoționalita- 
tea, vibrația. Din 
tot ce s-a scris în 
ultimii 26 de ani 
vor rămîne acele 
cîntece captivan
te, înțelese, asi
milate și iubite de 
popor, care s-au 
cintat și se vor >; 
cînta cu plăcere, 
care vor lua loc 
alături de vechile 
cîntece patriotice. 
Le vor cînta tine
rii de azi și bă
trânii de mîine și 
apoi mereu alte 
generații, ca o 
frumoasă aducere 
aminte a unor 
timpuri cind Ro
mânia, prin ea în
săși, sub condu
cerea Partidului 

Comunist Român, și-a croit un glo
rios destin.

Aș fi încheiat aici. Nu mă pot to
tuși reține să mă gindesc la cîte 
sarcini stau în fața noastră. Cîntecul 
patriotic este o hrană spirituală. El 
este un „obiect" de artă și, ca orice 
obiect de artă, trebuie să ne placă, 
să ne Incinte, să ne emoționeze. Cind 
este vorba de cinteoul patriotic, 
cred că e bine să părăsim ideea po
trivit căreia „dacă nu sîntem înțe
leși azi, vom fi desigur mîine". Cin- 
tecul patriotic nu face experimente. 
El trebuie înțeles azi și mîine, întot
deauna, de toată lumea. Aceasta 
este marea noastră misiune : de a 
ne ridica la „vibrația" cîntecului pa
triotic. Și avem în fața noastră un 
moment care ne îndeamnă cu deo
sebire la aceasta : aniversarea semi
centenarului partidului, pe care se 
cuvine să o lntimpinăm și noi. com
pozitorii, cu cîntece patriotice de 
înaltă valoare artistică, de profund 
mesaj uman.

noapte. 22,50 Bucuriile muzicii. 
Recital Vladimir Horowitz. In 
program : Lucrări de Chopin, 
Scarlatti, Schumann și Horowitz. 
23,35 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II
20,00 Deschiderea stagiunii de 

concerte a Orchestrei de studio 
a Radloteleviziunil. Dirijor Lu
dovic Baci. In program : • Uver
tura „Prometeu44 de Beethoven 
• Sonate pentru orgă și orchestră 
de Mozart. Solist Dan Victor. Pre
zintă Vasile Donose. 20,40 Film 
artistic : „Călătorii" — producție 
a studiourilor sovietice. 21,55 Bu
letin de știri. 22,00 Actualitatea li
terară • Documentar literar : Al. 
Odobescu • Exigențele debutului 
edttorial, însemnări de Mihal Be- 
niuc • Semnal. 22,25 „A ruginit 
frunza din vil44. Romanțe și cîn
tece populare interpretate de Mia 
Braia și Ion Luican. 22,40 închi
derea emisiunii programului II.
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români se manifestă și în ce priveș
te folosirea metodelor matematice 
în științele sociale.

Cercetătorii români sînt chemați să 
participe mai larg la anchetele inter
naționale de ansamblu și la cercetă
rile conjugate pe care le propun is
torici ca Ernest Labrousse, sociologi 
ca Sezcpanski, Ziolkovski sau Chom- 
bart de Lauwe.

_ începuturile promițătoare care 
sînt în țara noastră cu privire la 
cercetarea de perspectivă și de prog
noză merită să fie larg dezvoltate, 
ridicîndu-le la un nivel tot mai inalt.

Atît economiștii, politologii, socio
logii, matematicienii, cit și istoricii și 
geografii sociali din România, pot să 
contribuie la elaborarea unor lucrări 
valoroase în toate aceste domenii, 
lucrări necesare conducerii de partid 
și de stat.

Academia de științe sociale și po
litice a Republicii Socialiste România 
pregătește pentru luna noiembrie a.c. 
adunarea sa generală. Cu acest pri
lej vor fi examinate acțiunile de 
pînă acum și rezultatele lor și vor fi 
prezentate proiectele planului cinci
nal de cercetare in domeniul științe
lor sociale și planului detaliat pe 
1971. Dezbaterea acestor documente 
va ține seama de învățămintele des
prinse din experiența delegațiilor ro
mânești la congresele internaționale 
din vara acestui an. Vor trebui inten
sificate cercetările de istorie econo
mică, care sînt esențiale pentru înțe
legerea dezvoltării istorice și sociale, 
elaborate studii fundamentale cu pri
vire la etnogeneza poporului român, 
la formarea economiei unitare româ
nești, la insurecția armată din 23 Au
gust 1944 și desfășurarea revoluției 
populare și revoluției socialiste in 
România. Vor trebui alcătuite lucrări 
in domeniul științelor conducerii so
cietății socialiste, politologici, studii 
de economie mondială și despre dez
voltarea relațiilor internaționale.

Se discută mult în țara noastră 
despre necesitatea studiilor interdis- 
ciplinare. Revista UNESCO „Re
vue internaționale des sciences so- 
ciales" a închinat chiar un număr 
special (vol. XX, 2, din 1968) cerce
tării multidisciplinare orientate care 
se referă la probleme de sociologie, 
istorie, psihologie, lingvistică etc. în 
această privință, este desigur timpul 
să se treacă de la discuții abstracte, 
la organizarea unor acțiuni directe. 
Spre a exemplifica, amintim că La
boratorul sociologic al Universității din 
București Și Centrul de sociologie al 
Academiei au întreprins un studiu 
asupra procesului de urbaniza
re în România — proces care 
reprezintă un fenomen social carac
teristic și multilateral al contempo
raneității. Rezultatele acestor studii 
au fost înmănuncheate în lucrările 
Procesul de urbanizare în România, 
zona Brașov, idem zona Slatina-Olt, 
prezentate și Congresului Mondial de

Sociologie unde au suscitat un viu 
interes.

Dar de la studiul procesului care a 
dus la anumite soluții preliminare și 
sugestii practice, este necesar să ne 
angajăm la elaborarea unor planuri 
de sistematizare a teritoriului pornind 
de la o profundă cunoaștere a zone
lor economice, sociale. Asemenea 
planuri de sistematizare pot fi însă 
elaborate numai cu participarea unor 
economiști, sociologi, arhitecți, urba
niști, medici sociali. De aceea Aca
demia de științe sociale și politice își 
propune ca în colaborare cu alte 
institute și organizații de stat și obș
tești să contribuie la o largă dez
batere a rezultatelor studiilor de pînă 
acum, la acțiunile de cercetare nece
sare în continuare și la elaborarea 
soluțiilor, care să se întemeieze în 
primul rînd pe datele economice. Este 
semnificativ faptul că Philippe Si- 
monnot („Le monde" din 29 septem
brie 1970), care nu poate fi bănuit 
de marxism, regreta absența econo
miștilor la Varna ; implicit se recu
noaște astfel că sociologia lipsită de 
suportul economiei politice riscă să 
devină o divagație psihologico-lite- 
rară.

O dată cu lărgirea ariei tematice 
a cercetărilor, cu elaborarea mai mi
nuțioasă a cunoștințelor și a rezulta
telor, cu îmbunătățirea metodelor șl 
tehnicilor de cercetare, o concluzie 
care se impune din desfășurarea 
congreselor din vara și toamna aces
tui an este aceea că este necesară o 
mai profundă cunoaștere a concep
țiilor adversarilor. Modul deficitar în 
care se polemiza in trecut cu concep
țiile adverse trebuie să aparțină tre
cutului. Aceste concepții pot fi în
vinse numai prin demonstrare solid 
argumentată. Dar, pentru ca această 
demonstrație să fie posibilă, este 
necesară atît cunoașterea profundă a 
datelor realității, cît și cercetarea a- 
mănunțită a celorlalte concepții. 
Avem în vedere, desigur, studierea 
critică (nu găgăuț-admirativă) a teo
riilor preopinenților noștri. Ar fi 
de examinat și eficiența unor 
consfătuiri pe teme unice la care să 
fie chemați cei mai de seamă spe
cialiști mondiali.

La toate congresele amintite am 
putut constata, o dată mai mult, inte
resul deosebit pe care îi acordă oa
menii de știință din țările occiden
tale cercetărilor din țara noastră. 
Astfel, unii dintre cei mai remarca
bili oameni de știință apuseni și-au 
exprimat dorința de a veni în Româ
nia în anii viitori nu pentru vizite 
protocolare, ci pentru a participa, 
alături de sociologii, economiștii sau 
politologii români, la cercetări directe 
ale realității sociale, la investigații de 
teren. De altfel, și aceasta este o cale 
importantă de a lărgi relațiile in
ternaționale științifice ale țării noas
tre și în același timp de a asigura o 
contribuție mai mare la prestigiul 
Itiinței românești în întreaga lume.

Așa cum am mai anunțat în 
ziarul nostru, un colectiv al 
TEATRULUI „C.I. NOTTARA" 
a întreprins nu de mult un tur
neu în Danemarca cu „Viziuni 
flamande" de Michel de Ghel- 
derode.

Turneul s-a bucurat da un 
mare succes, atît la Festivalul de 
Ia Aarchus, cît și la Odense, 
Holstebro și Copenhaga.

„Teatrul „C.I. Nottara" din 
București îl joacă pe Ghelde- 
rode într-un mod atît de fasci
nant, îneît la sfîrșitul spectaco
lului te simți parcă epuizat de 
emoția ce ți-a fost dăruită, de 
jocul actorilor și de priceperea 
regizorală... Am fost surprinși 
să constatăm că arta actorului 
și regia au atins un asemenea 
nivel în România, deși auzisem 
de succesul spectacolelor Teatru
lui Nottara la Nancy și BelgracL.. 
Ambele piese sint interpretate 
intr-un stil de dans ritmic, cu o 
agilitate acrobatică, dar nu a- 
cesta e țelul. Cei trei actori — 
dar mai ales Ștefan Iordache — 
radiază o asemenea forță încât 
orice barieră in ceea ce priveș
te neînțelegerea limbii — dispa
re. Cernescu este un foarte mare 
regizor care își fixează ținta sus 
și o atinge" — scrie ziarul „De- 
mokratcn".

„Zidul graiului necunoscut a 
fost străpuns. Tulburătoarea și 
emoționanta întîlnire cu teatrul 
românesc" — acesta este titlul 
cronicii din ziarul „Aarchus 
stiftstidende".

„Nu sîntem obișnulți ca ac
torii să trăiască atît de intens 
și, cu atît mai puțin, să se ma
nifeste..." „Un joc foarte direct, 
foarte dinamic... o perfectă stă- 
pînire a corpului și o interpre
tare vie, puternică. Ai senzația 
că ești foarte aproape de cea 
mai veche formă de teatru", scrie 
„B.T." din Copenhaga într-un ar
ticol intitulat „Aici au de învă
țat și artiștii".

...O uimitoare stăpînire a sti
lului de joc. Am fost fascinați 
și s-a dovedit că un spectacol te 
poate cuceri și dacă nu cunoști 
textul, scrie „Berlingske Tiden- 
de“ din Copenhaga.

în urma succesului înregistrat 
In Danemarca, Teatrul „Nottara" 
a primit invitația de a-și con
tinua turneul în Finlanda pre
zentînd două spectacole la Hel
sinki. Același suoces, aceeași con
firmare a valorii interpretative 
a actorilor români, și prin ei a 
valorii școlii de teatru româ
nesc.

„Aplauzele energice care au 
răsplătit oaspeții au fost pe de
plin meritate" — scrie ziarul 
„Hufvudstadsbladet" consem- 
nînd reacția publicului din Hel
sinki.

„Spectacolul a fost foarte 
bun ; și oricît de mult ar fi a- 
plaudat publicul, actorii români 
nu ar fi putut fi răsplătiți în
deajuns", conchide ziarul „Uusî 
Suomi".
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SĂRBĂTORIREA 
TOVARĂȘULUI ION PAS

PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

1

Institutul de studii istorice de 
pa lingă Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român a Oferit, 
miercuri la amiază, o masă tovără
șească cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 73 de ani de către tovarășul 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, vechi militant al miș
cării muncitorești din România.

Au luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voi tec, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Miron Canstantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Acade
miei de științe sociale și politice, 
Ion Popescu-Puțuri, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Institutu

Cronica zilei
Miercuri seara, delegația guverna- 

> mentală a R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Draghișa Djokovici, membru al 
Vecei Executive a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
Miercuri la amiază a părăsit Ca

pitala delegația guvernamentală din 
R.D. Vietnam, condusă de Dang Thi, 
ministru, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, care a par
ticipat la deschiderea Tîrgului inter
național din București.

Printre persoanele oficiale prezente 
la plecare, pe aeroportul Otopeni, «e 
aflau Mauriciu Novac, adjunct al 
ministrului comerțului interior, pre
cum și Nguyen Dang Hanh. ambasa
dorul R.D. Vietnam la București.

★
Miercuri dimineața, Ion Iliescu, 

prim-secretar al Comitetului Central

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost ră

coroasă. Cerul variabil, mai mult 
noros în jumătatea de nord-vest 
a țării. Vîntul a. suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului 
la orele 14 oscila între 10 grade 
la Baia Mare și Cîmpulung Mol
dovenesc și 22 grade la Turnu 
Severin, Calafat șl Băilești. în 
cursul dimineții local s-a produs 
ceață în Oltenia, Banat șl Tran
silvania. In București : Vremea a 
fost în general frumoasă, dar ră

IERI, LA FOTBAL
« ............ ' '' lll'1r'1""   ’ ■"l«l 11 1     j

Rapid — F. C. Bangu 2-1
Oricînd, o echipă braziliană de fot

bal este bine primită de publicul a- 
mator de sport. Explicația nu-i greu 
de dat : de trei ori titlul mondial a 
„poposit" în patria lui Pele, acest as 
de necontestat al fotbalului din lu
mea întreagă. Ieri, pe stadionul „Re
publicii", echipa F. C. Bangu, frunta
șă a campionatului statului Rio, a 
susținut un meci amical cu formația 
bucureșteană Rapid. Un joc plăcut, 
interesant, în care școala braziliană 
de fotbal — al cărei exponent este și 
F.C. Bangu — a impresionat din nou 
prin tehnică și spectaculozitate. Mai 
puțin virtuoși din acest punct de ve
dere, rapidiștii au fost însă mai inci
sivi, mal deciși, adjudeeîndu-și vic
toria. Disputa a plăcut celor aproape 
15 000 de spectatori. Desigur, ora de 
începere a micșorat întrucitva numă
rul celor ce ar fi dorit să vadă me
ciul ; alta ar fi fost situația de casă, 
ca și satisfacția amatorilor de fotbal, 
dacă meciul se disputa în nocturnă 
(dar despre acest lucru deocamdată 
să nu vorbim...).

Se reia campionatul
diviziei A la fotbal
• IN CAPITALA t STEAUA— 
POLITEHNICA (SIMBĂTĂ), 
RAPID—U. CRAIOVA (DUMI

NICA)

Campionatul diviziei A la fotbal se 
reia cu etapa a VII-a. Unul dintre 
cele opt meciuri ale etapei — și anu
me Steaua — Politehnica Iași — se 
dispută simbătă pe stadionul „23 Au
gust", inct-pind de la ora 15. Cele
lalte partide se desfășoară duminică : 
Rapid — Universitatea Craiova (sta
dionul „Republicii", de la ora 12,30), 
Farul Constanța — Petrolul Ploiești, 
Steagul roșu Brașov — U.T.A., F. C. 
Argeș Pitești — Dinamo București. 
Universitatea Cluj — Jiul Petroșani, 
Dinamo Bacău — Progresul Bucu
rești, C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Cluj.

Reamintim că la această oră clasa
mentul are pe primele locuri, in or
dine, următoarele echipe : Dinamo 
București (9 puncte, golaveraj 10—6), 
U.T.A. (8 puncte. 7—4), Politehnica 
(8 puncte, 11—8), Universitatea Cra
iova (8 puncte, 5—5), Steagul roșu, 
Rapid, Farul, Petrolul (cu cite 7 
puncte) etc. „Lanterna roșie" o de
ține C.F.R. Timișoara (2 puncte, 
*-7). 

lui de studii istorice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră.

în numele Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al partidu
lui, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil a felicitat cu căldură 
pe sărbătorit și i-a urat viață în
delungată, noi succese în activita
tea pe care o desfășoară.

Mulțumind pentru înalta prețui
re ce i se acordă, tovarășul Ion 
Pas a exprimat hotărîrea de a-și 
aduce în continuare contribuția la 
măreața operă de edificare a socia
lismului în patria noastră.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

al Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
a primit delegația Consiliului Federal 
al Tineretului din Republica Federa
lă a Germaniei — D.B.J.R. — con
dusă de Wolfgang Reifenberg, preșe
dintele consiliului, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, au luat par
te Vasile Nicolcioiu și Ion Popescu, 
secretari ai Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Au fast, de asemenea, de față re
prezentanți ai ambasadei Republicii 
Federale a Germaniei la București.

în aceeași zi, delegația a făcut vi
zite la Ministerul învfițămintului, U- 
niunea Generală a Sindicatelor și 
Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor. Cu acest prilej, oaspeții au 
fost primiți de Mircea Malița, mi
nistrul invățămîntului, Nicolae Ga- 
vrilescu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și de Virgiliu Ra- 
dulian, președintele C.N.O.P.

(Agerpres)

coroasă mal ales dimineața. Cerul 
a fost variabil mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 
20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 octombrie a.c. în țară : 
Vreme în general rece, cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi slabe 
locale, mai frecvente în jumăta
tea de est a țării. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
spre sfîrșitul intervalului, Mini
mele vor fi cuprinse între minus 
3 șl plus 7 grade, iar maximele 
între 9 și 19 grade. în nordul țării 
condiții de brumă,' iar în munți 
lapoviță șl ninsoare. în București î 
Vreme răcoroasă cu cer schimbă
tor, favorabil ploii slabe. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară.

• SPORT ♦ SPORT• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT •

Scorul final a! meciului : 2—1 pen
tru Rapid. Primul gol (în mln. 10) l-a 
înscris Ncagu, printr-un șut puternic 
și plasat, tras dinafara careului. Acest 
gol avea să fie și singurul din repriza 
I. deși, trebuie spus, fotbaliștii bra
zilieni au avut ocazia de a egala in 
min. 38. Mingea a întîlnit insă bara 1 
Rapidiștii au majorat scorul după un 
sfert de oră de la reluarea jocului. 
Pătruns, în stilu-i caracteristic, pe 
extrema dreaptă, Năsturescu a cen
trat la momentul oportun: mingea l-a 
„găsit" pe Neagu într-o bună pozi
ție. Foarte decis, printr-un plonjon 
spectaculos, acesta a intervenit cu 
capul, introducînd din nou mingea în 
poarta oaspeților. Echipa braziliană 
a redus handicapul chiar in ultimul 
minut al partidei. O iregularitate în 
degajarea balonului a portarului bu- 
cureștean Rămureanu a determinat 
arbitrul să acorde o lovitură liberă. 
Didinho a executat foarte corect lo
vitura șl golul n-a putut fi evitat.

în acest joc Rapid a utilizat urmă
toarea formație : Răducanu (Rămu
reanu) — Pop, Lupescu, Dan, Grea- 
vu, — Dinu, Dumitru (Codreanu) — 
Năsturescu, Angelescu (Marin Ste- 
lian), Neagu, Petreanu.

Simbătă, după cum am mai anunțat, va avea loc la patinoarul acoperit „23 
August", primul spectacol sportiv pe gheață, la care participă o serie de ce
lebrități ale patinajului artistic. Aseară au sosit în Capitală patinatori din 
Uniunea Sovietică și Cehoslovacia. „Punctul forte" al spectacolului îl consti
tuie. desigur, cuplul Irina Rodnina—Alexei Ulanov (U.R.S.S.). campioni mon
diali și europeni în proba de perechi. în fotografie : celebrii patinatori evo- 

luind pe luciul gheții, sub lumina reflectoarelor

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgănescu, s-a intîlnit 
miercuri la amiază cu Draghișa Djo
kovici, membru al Vecei Executive a 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, conducătorul delegației guver
namentale, care a participat la des
chiderea Tîrgului internațional din 
București.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea in continuare a colabo
rării și cooperării economice și teh
nice intre cele două țări.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească, au 
fost de față Mircea B'ădică, secretar 
general in Ministerul Comerțului 
Exterior, precum și Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

*
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Emil Drăgănescu, a primit 
miercuri dimineața pe Aice Vrethem, 
președintele Asociației generale a 
exportatorilor din Suedia, membru

Plecarea unei delegații de activiști 
ai C.C. al P.C.R. la Moscova

Miercuri a plecat la Moscova o de
legație de activiști ai C.C. al P.C.R., 
condusă de tov. Ilie Cișu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va 
face o vizită de schimb de experiență 
in Uniunea Sovietică.

Intre 25-31 octombrie

„Săptămina economiei"

Cu prilejul „Săptăminii eco
nomiei" care se desfășoară intre 
25 și 31 octombrie a.c., a avut 
loc ieri la sediul central al Ca
sei de Economii și Consemnați
uni o conferință de presă, la care 
au participat reprezentanți ai 
presei centrale, radioului, televi
ziunii și ai cinematografiei.

La conferința de presă, dr. 
Mircea Popovici, președintele 
Consiliului de administrație al 
Casei de Economii și Consem
națiuni, a prezentat o informare 
privind acțiunile ce se organizea
ză cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei" — manifestare deveni
tă tradițională în țara noastră — 
și asupra unor probleme actuale 
care se află în atenția Consiliu-

În cîteva rînduri
TENIS. — A început turneul, in

ternațional de tenis „Indoor" de la 
Edinburg, dotat cu „Cupa Dewar", 
în primul meci, Ion Tiriac (Româ
nia) l-a învins cu 8—6. 6—4 pe sco
țianul Harry Matheson.

FOTBAL. — Miercuri, tntr-un meci 
de fotbal contind pentru „Cupa Eu
ropei", echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 3—0 (1—0) echipa Albaniei.

TENIS DE MASA. — La Buda
pesta s-a disputat întîlnirea dintre 
selecționatele Ungariei și U.R.S.S.. 
contind pentru „Cupa Europei" la 
tenis de masă. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 7—0. Iată re
zultatele : Klampar—Sarhoian 17—21, 
21—13, 21—15 ; Toner—Gomoșkov 
21—18 21—19 ; Kiszhazi—Rudnova 
21—18, 21—23. 21—15 ; Toner, Klam
par—Gotnoșkov, Sarhoian 21—16, 15— 
21. 21—19 ; Joner, Magosz—Go- 
moșkov, Rudnova 21—17, 23—21 : 
Klampar—Gomoșkov 24—22, 22—20 ; 
Joner—Sarhoian 16—21. 21—11, 21—17.

CICLISM. — Competiția ciclistă 
internațională „Marele premiu al 
națiunilor" se va desfășura dumini
că în împrejurimile Parisului, pe o 
distanță de 100 km contra-cronome- 
tru. Printre alergătorii care vor 
fi prezenți la acest eveniment se nu
mără • Pouilidor (Franța), Agostinho 
(Portugalia), Ocana (Spania), Ritter 
(Danemarca), Grosskost (Belgia) etc. 

al Comitetului pentru promovarea 
comerțului cu România.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Octavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice, Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini.

A fost prezent Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București.

*
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, s-a intîlnit miercuri 
la amiază cu D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, conducătorul delega
ției guvernamentale care a participat 
ia deschiderea Tîrgului internațio
nal din București. Oaspetele a fost în
soțit de membri ai delegației.

La Întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, a luat 
parte Silviu Opriș, adjunct al minis
trului industriei materialelor de con
strucții, precum și Damdlnneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășul 
Andrei Cervencovici, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Erau prezenți I. S. Illn, ministru 
consilier al ambasadei Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

lui de administrație al Casei de 
Economii și Consemnațiuni.

în informare s-a subliniat fap
tul că, alături de operațiunile pri
vind economiile populației, 
o pondere importantă în ac
tivitatea Casei de Economii a 
căpătat și există condiții să cu
noască o dezvoltare rapidă în 
viitor operațiunile privind cre
ditarea populației. Prin dezvol
tarea acestei noi ramuri de acti
vitate, Casa de Economii și Con
semnațiuni și-a lărgit și diversi
ficat și mai mult relațiile cu 
populația, definindu-se în prezent 
ca una din băncile specializate 
din țara noastră, ca o „bancă » 
populației".

în continuare s-au dat răs
punsuri la întrebări.

Boxeri Io podea, 
explicații, din corzi în corzi

în ultimele citeva zile, opinia pu
blică sportivă se preocupă de bilan
țul participării boxerilor români la 
turneul de la Berlin, bilanț care se 
prezintă de-a dreptul falimentar. Cei 
mai mulți dintre inalții performeri ai 
ultimei ediții a campionatelor euro
pene s-au ales cu prestigiul știrbit, 
patru pugiliști români — jumătate 
din întregul lot — au fost înfrînți 
înainte de limită, însuși renumele bo
xului nostru a fost atins de aceste 
rezultate surprinzător de neplăcute. 
Sigur, nu ne stă în intenție să dra
matizăm artificial situația și să exa
gerăm implicațiile derivate din in
succesele la un singur turneu amlcai. 
Nici să trecem brusc cu buretele pes
te înfăptuirile internaționale ale bo
xului nostru. Sîntem convinși că a- 
cesta dispune de forțe — luptători și 
antrenori — capabile să înmulțească 
faptele de glorie sportivă și tocmai 
de aceea vrem să considerăm infrîn- 
gerile de la recentul turneu ca fiind 
un serios semnal de alarmă.

Să fim bine înțeleși: nu o înfrîngere 
sau alta este obligatoriu criticabilă, nu 
înfrîngerile in sine sint de neadmis 
(fiindcă în sport oricui 1 se poate în- 
tîmpla să fie învins, chiar dacă deți
ne o formă apreciată drept excelen
tă), ci sint inacceptabile, ca să zicem 
așa, maniera generală, seria cvasi- 
completă de Insuccese ale unui lot 
luat în întregul lui și numărul neo
bișnuit de mare de pierderi înainte 
de limită. Și aceasta, la un turneu a- 
mical pe care unii s-au grăbit să-1 
califice, in mod evident greșit, drept 
„un veritabil Campionat european". 
E adevărat, a fost un turneu Intere
sant, privit prin prisma palmaresu
lui unora dintre participant! și cu 
un grad de dificultate care nu tre
buie subapreciat. Totuși, cam depar
te de ceea ce presupune o competiție 
care să poată fi asemănată cu un 
campionat european, chiar numai 
pentru faptul că drumul pînă la obți
nerea medaliilor cere maximum trei 
meciuri (la cîteva categorii, datorită 
numărului mic al boxerilor înscriși 
au fost necesare doar două partide), 

în definitiv, cum s-au pregătit cei 
opt boxeri pentru turneul despre care 
vorbim ? Preparativele speciale au 
durat trei săpt.ămini, îndrumarea teh
nică fiind efectuată pentru membrii 
clubului Steaua (Ciucă, Giju, Silber
man, Lumezeanu) de către Ion Chl- 
riac, pentru dinamovlști (Alexe, Mo- 
nea. Dobrescu) de Constantin Dumi
trescu, in timp ce Gabriel Pometcu 
(Rapid) s-a antrenat la clubul său sub 
conducerea lui Teodor Nlculescu, re- 
unindu-se cu lotul In preziua ple
cării.

Din discuția purtată alaltăieri cu 
Ion Chlriac redăm In esență părerii»

Semnarea unui protocol 
româno-cehoslovac

în ziua de 14 octombrie 1970, la Co
mitetul de Stat al Planificării a avut 
loc semnarea Protocolului privind re
zultatele consultărilor organelor cen
trale de planificare din Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă referitoare la 
coordonarea planurilor, la colaborarea 
economică și livrările reciproce de 
mărfuri dintre cele două țări pe pe
rioada 1971—1975.

Protocolul a fost semnat de Ma
xim Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, și de 
Vaclav Hula, vicepreședinte al gu
vernului și ministrul planificării al 
R.S. Cehoslovace.

în timpul tratativelor, conducătorii 
organelor centrale de planificare din 
cele două țări au constatat cu satis
facție că dezvoltarea economică a ce
lor două țări, ca și prevederile pen
tru următorul cincinal, asigură con
dițiile necesare lărgirii colaborării 
economice și livrărilor de mărfuri, în 
avantajul ambelor țâri.

Livrările reciproce de mărfuri 
convenite cu acest prilej vor duce la 
creșterea volumului schimburilor 
dintre România și Cehoslovacia in 
perioada 1971—1975 cu 42 la sută față 
de prevederile Acordului comercial de 
lungă durată pe perioada 1966—1979.

Părțile au convenit asupra livrări
lor unor mărfuri importante ca ener
gie electrică, păcură, produse chimi
ce, • ciment, mobilă, tricotaje, produ
se agroalimentare ș.a. din România și 
cocs metalurgic, cărbune cocsificabil, 
laminate din oțel, produse chimice, 
malț, hamei, țesături de bumbac și 
lină, produse din sticlă etc. din Ce
hoslovacia. Totodată, au stabilit un 
schimb de sortimente de produse si
derurgice.

în domeniul construcțiilor de ma
șini se prevede sporirea schimburilor

\ *
Miercuri după-amiazâ a părăsit 

Capitala delegația guvernamentală 
din Republica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de Vaclav Hula, vicepreșe
dinte al guvernului și ministrul pla
nificării al R. S. Cehoslovace. în 
timpul șederii în țara noastră, delega
ția a participat la deschiderea Tirgu- 
lui internațional din București și a 
semnat Protocolul privind coordona
rea planurilor, colaborarea economi
că și livrările reciproce de mărfuri 
pe perioada 1971—1973.

CURSURI DE SPECIALIZARE POST-LICEALĂ
DE SCURTĂ DURATĂ

Ministerul învățămintului și Minis
terul Muncii au emis instrucțiuni cu 
privire la organizarea unor cursuri 
de specializare post-liceală de scurtă 
durată care pregătesc pentru ;ko- 
ducție absolvenți ai liceelor de cul
tură generală cu sau fără examen de 
bacalaureat. Ele precizează că între
prinderile și organizațiile socialiste 
din întreaga țară pot Organiza — în- 
cepînd din actualul trimestru — 
cursuri cu durata de 3 pînă la 12 luni, 
in funcție de complexitatea meserii

antrenorului : Rezultatele negative 
nu sînt urmarea unor lipsuri în 
pregătire. La centrul de la Snagov 
boxeri; au dus o viață sportivă, s-au 
străduit la antrenamente și dețineau 
o formă toarte bună. Lumezeanu, de 
fapt, ciștigase partida ; Ciueă avea 
mare avantaj după primele două 
runduri, dar intr-al treilea, din cauza 
nervozității excesive, a atacat impru
dent și a primit o lovitură de K.O. ; 
Giju a boxat excepțional in primele 
două meciuri (n.n. — e foarte proba
bil, o exagerare) însă loviturile la fi
cat aplicate de Sokolov l-au timorat ; 
Silberman nu se impacă cu stilul lui 
Kajdi, avea ambiția să-și ia revanșa 
asupra acestuia. L-am abandonat 
după un singur minut fiindcă era 
intr-o situație dificilă și doream să 
evit astfel K.O.-ul. Rezultatele nega
tive se datorează coincidenței unor 
intimplări nefericite. Turneul a lost 
nemaipomenit de tare (n.n. — ce ca
lificative o să mai dăm atunci turnee
lor olimpice și europene ?).

Deosebite în bună parte se prezintă 
opiniile lui Constantin Dumitrescu 
despre rezultatele și pregătirea ele
vilor săi : Monea se simțea în formă, 
de altfel în primul rund el il trimi
sese la podea pe Nesterov. Totuși, nu 
reușise să macine forțele adversaru
lui. Acesta, tînăr și foarte puternic, 
a obținut preponderența asupra lui 
Monea care obosise în rundul al doi
lea. Cu Alexe și Dobrescu lucrurile 
stau altfel. Ambii realizaseră pe ring 
cel puțin meciuri egale, iar deciziile 
juriilor sint discutabile. Insă nu deci
ziile mă indispun in primul rind, ci 
faptul că ALEXE ȘI DOBRESCU NU 
ERAU tN FORMA NORMALA. A 
fost o greșeală că am acceptat ca cei 
doi boxeri să nu participe la pregă
tiri centralizate și să rămînă la ca
sele lor. Astăzi, exigențele unui tur
neu impun condiții specialq, antre
namente de două ori pe zi și continuă 
supraveghere a sportivilor — chiar 
dacă ei sint conștiincioși — din partea 
antrenorului. Fiecare rău are și o 
parte bună. Pățaniile de la recentul 
turneu sînt o învățătură de minte 
pentru cele ce am de făcut in vederea 
altor întreceri importante...

Cît despre Pometcu. antrenorul 
Teodor Niculescu ne-a arătat că el a 
fost pregătit în spiritul ambiției de 
a se afirma în arena internațională, 
iar. după cum s-a văzut, Pometcu n-a 
scăpat prilejul ce I s-a oferit...

Ce putem spune despre declarațiile 
și aprecierile de mai sus ? în pofida 
explicațiilor, unele dintre acestea cam 
superficiale, faptele sint fapte, rezul
tatele tehnice rămîn cele' cunoscute, 
înclinăm să-i dăm dreptate lui Con
stantin Dumitrescu, care, cu sinceri
tate, ne mărturisea că n-a făcut un 

reciproce In următorul cincinal eu 
peste 60 la sută comparativ cu rea
lizările preliminate din perioada 1966 
—1970, livrările din România con- 
stînd îndeosebi în autocamioane, au
toturisme, tractoare, remorci, ma
șini agricole, utilaje petroliere, ar
mături industriale, mașini-unelte, ma
șini și utilaje pentru construcții, pro
duse electrotehnice și mașini de cal
culat, utilaje pentru Industria ali
mentară ș.a., iar din Cehoslovacia, in 
principal, utilaje energetice, utilaje 
pentru industria metalurgică, utilaje, 
pentru Industria chimică, mașini-u
nelte, utilaje pentru industria ușoa
ră și alimentară, mașini și utilaje 
pentru construcții, construcții de dru
muri și industria materialelor de 
construcții, mijloace de transport 
auto, produse ale industriei electro
nice și electrotehnice etc. Reprezen
tanții organelor de planificare s-au 
pronunțat pentru perfecționarea în 
continuare a metodelor de coordonare 
a planurilor care să conducă, în spe
cial, la soluționarea problemelor de 
colaborare de lungă durată și la dez
voltarea în continuare a specializării 
și cooperării între Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica Socia
listă România.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă și 
colaborare tovărășească.

La semnarea protocolului au fost 
de față Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă de 
colaborare economică, Cornel Burti
că, ministrul comerțului exterior al 
României, Andrej Barcak, ministrul 
comerțului exterior al Cehoslovaciei, 
precum și Miroslav Sulek, ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.

♦

La plecare pe aeroportul Otopeni 
oaspeții au fost salutați de Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Miroslav Sulek, am
basadorul Cehoslovaciei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

lor și specialităților pe care sînt pro
filate. După absolvirea cursurilor, 
participanții vor primi, în baza unui 
examen, certificate de calificare și 
vor putea fi încadrați in secțiile de 
producție ale organizațiilor socialiste 
care i-au școlarizat sau la care vor 
fi repartizați. Ei au dreptul să fie 
promovați, în conformitate cu norme
le în vigoare, pînă la categoriile de 
calificare maxime, în cadrul meserii
lor și specialităților pentru care s-au 
pregătit.

(Agerpres)

asemenea pas fals în pregătire de a- 
proape zece ani de zile de cînd e An
trenor. Sintem convinși că tocmai ca
lea analizei critice pe care a ales-o 
C. Dumitrescu este singura indicată 
— și pentru tehnicienii responsabili 
și pentru colegiul de antrenori sau 
biroul federal — in vederea împiedi
cării unor conțraperi'ormanțe neobiș
nuite boxului nostru. Putem fi de a- 
cord că turneele devin mai puternice, 
că adversari tineri, talentați apar in 
alte țări europene și că boxerii noștri 
pot suferi infringeri. însă așa după 
cum am mai subliniat la începutul 
articolului, maniera — înfringeri in 
șir, înainte de limită, deprecierea în 
bloc a mai multor mari campioni ro
mâni — nu va fi acceptată nicicînd 
de opinia publică sportivă. Undeva, 
greșeli s-au comis, fie în domeniul 
pregătirii tehnico-tactice, fie în pre
pararea sufletească pentru lupta in 
ring, aceasta din urmă izvor al cu
rajului, al orgoliului sportiv, al do
rinței ferme de victorie. Este, cre
dem noi, de datoria federației să 
înlăture din discuție explicații sim
pliste și superficiale, să pătrundă a- 
dinc, prin analiză, in domeniul pro
priei sale activități, să descopere re
pede, cu precizie, cauzele adevărate, 
generale și particulare, ale insucce
selor recente, să opereze calm și lucid 
împotriva lipsurilor și a motivelor ce 
le-au generat. (Aici se cere deschisă 
o paranteză criticind lipsa de iscu
sință a federației și în alegerea ca
lendarului internațional pentru prin
cipalii noștri boxeri. Nimic nu în
dreptățea măsura ca la un turneu 
amical de însemnătate secundară 
pentru palmares și prestigiu, să fie 
mobilizat tot ce are mai bun boxul 
nostru — cu excepția lui Cuțov și 
Aurel Dumitrescu, ambii indisponi
bili din motive completamente dife
rite. în aceeași ordine de idei, în mod 
sigur, lui Manfred Wolke și, mai ales, 
lui Kajdi le era foarte convenabil 
să-1 intilnească pe vicecampionul eu
ropean Silberman. înainte de com
petiția continentală. Dar lui Silber
man cu ce-i era de folos să caute cu 
luminarea meciuri împotriva princi
palilor contracundldați. adversari cel 
puțin egali in valoare ?)

Ne mai despart șapte luni de urmă
toarea ediție a campionatelor euro
pene (Madrid — mai 1971); intre timp 
speranțele boxului nostru vor lupta 
la apriga competiție a tinerilor pugi- 
liști europeni (Miskolc — noiembrie 
1970). Numeroșii suporteri ai boxului 
românesc așteaptă de la pugil.iștii 
noștri, adolescenți și maturi, cuceri
rea altor trofee sportive pe măsura 
faimei dobindite în iunie 1969 la 
București.

Valeriu MIRONESCU

DIVERS
Struțul alb

în urmă cu cîțiva ani, specia
liștii de la Grădina zoologică din 
Capitală au observat, cu surprin
dere, că unul dintre puii de 
struț, abia ieșit din găoace, era 
complet alb. Dîndu-și seama că 
este deosebit de prețios, ei au 
făcut totul pentru a nu-1 scăpa 
nici un moment de sub... aripa 
lor ocrotitoare. Puiul alb s-a 
făcut mare și, de la el, s-au 
obținut alți doi pui. Firește, și 
ei albi. Și așa, numărul lor a 
crescut aproape în fiecare an, 
ajungindu-se ca, la ora actuală, 
grădina zoologică să posede trei
zeci de exemplare unioe in lume.
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Pompieri 
în pană

Două case din satul Pătirs, co
muna Dorgos, ardeau în flăcări. 
In speranța de a mai salva ceva 
din ele, cineva a anunțat ime
diat formația de pompieri vo
luntari a orașului Lipova. Pom
pierii au luat notă si— au rămas 
pe loc ! De fapt, nici n-aveau 
altă soluție. Mașina lor se afla, 
de multă vreme, în „pană" de... 
benzină. Cauza ? Un sistem de 
aprovizionare curat,., pompieris
tic I în repetate rinduri, ei au 
cerut Consiliului popular jude
țean Arad să le schimbe repar
tiția cantității de benzină văr
sată (pe care nu o pot ridica o 
singură dată și nici nu au în 
ce o păstra) în bonuri, pentru 
a le folosi ori de cite ori este 
nevoie. Cererile respective au 
rămas insă fără nici un rezul
tat. De cite incendii mai e ne
voie pentru a se rezolva o ase
menea problemă ?

Și-au găsit... 
„vechimea

Florin Vîntilă, magazioner 
stația C.F.R. Iași, iși pusese 
gind ca soția sa să ajungă ges
tionară la chioșcul „Căpșuna" 
din curtea spitalului nr. 1 din 
localitate. Dar pentru că soția 
dumisale n-avea minimul de ve
chime. pentQi ocuparea unui ast
fel de post. Vintilă s-a dus în 
comuna Girceni (Vaslui) și aici, 
cum-necum, a făcut rost de acte 
false de vechime atit pentru so
ție, cit și pentru el. La scurt 
timp după aceea, 
Vintilă lua gestiunea chioșcu
lui în primire, iar soțul ei 
iși făcea transferul ... „
zioner principal la spital. în a- 
oeastă calitate, dumnealui sco
tea mărfuri din magazia spita
lului, iar dumneaei, le punea in 
vînzare. N-a trecut mult și cei 
doi gestionari și-au cumpărat un 
apartament cu patru camere ]>e 
care l-au mobilat eu lucruri în 
valoare de zeci de mii de lei. 
De curind însă actele lor __ in
clusiv cele de vechime — i-au 
dat în vileag. Acum iși așteaptă 
„vechimea" pe care le-o va da 
instanța de judecată.

ca maga-

Mercur
SI

9

metrele
termo

In urma unei sesizări primite 
la redacție am pornit prin uni
tățile farmaceutice din Capitală, 
in căutarea unui... termometru. 
Degi am făcut febră... muscula
ră. termometru n-am găsit. Lip
sesc, după cum am fost infor
mați. de mai bine de trei luni 
de zile, Faptul demonstrează, 
din partea forurilor comerciale 
de resort, un... grad scăzut de 
solicitudine față de cumpărători. 
în consecință. sperăm în aplica
rea unui tratament adecvat, 
pentru revenirea la temperatura 
normală.

După 
țigări, cu... 
tractorul!

Aflîndu-se într-una din zilele 
trecute in satul Giula, Emil Ves- 
can, salariat la întreprinderea 
de utilaje-construcții Cluj, a 
constatat că nu mai are nici o 
țigară în buzunar. în drum spre 
cooperativa de consum a zărit, 
tras pe dreapta, un tractor fără 
stăpîn. Cum l-a văzut, Emil 
Vescan s-a gîndit sâ-și continue 
drumul (de citeva sute de metri) 
pe ..armăsarul" de 75 de cai pu
tere 1 în fața cooperativei a in
trat cu el intr-un stîlp de tele
graf. Acum este în așteptarea 
notei de plată. O să-l coste cam 
scump pachetul de țigări 1

Sfîrșitul 
„filmului"

Nu de mult, la cinematograful 
„Central" din Capitală, în fața 
unei numeroase asistențe, a fost 
derulat un „film" cu totul ori
ginal : procesul intentat unor 
speculanți de bilete, identificați 
'le către organele de miliție. 
Protagoniști. — Aurel ’Radulescu, 
Ilie Săvescu. Constantin Stan, 
Paul Dumbravă și alți trei cu 
roluri secundare. Adică, acei ti
neri fără nici o ocupație, care, 
cu citva timp in urmă, puteau 
fi văzuți bătind bulevardul și 
distribuind bilete cu prețuri de 
două și chiar de trei ori mai 
mari. „Spectacolul" s-a încheiat 
cu sentința pronunțată de Ju
decătoria sectorului 6 din Capi
tală. Toți „eroii" urmează să 
execute închisoare între doi și 
patru ani. în... sfîrșit !

Rubrică redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
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viața internațională
DESCHIDEREA SESIUNII pekin Președintele Mao Tzedun l-a primit Lucrările Consiliului General

pe Maurice Couve de Murville
JUBILIARE A O.N.U

NEW YORK 14 — Trimisul special 
L. Rodescu transmite : Miercuri di
mineața, Adunarea Generală a O.N.U. 
s-a întrunit în prima ședință a sesiu
nii sale jubiliare, in cadrul căreia au 
fost rostite cuvîntărl consacrate aces
tui eveniment. Președintele Adunării 
Generale, Edvard Hambro, a arătat 
că această întrunire are scopul de a 
reafirma încrederea țărilor membre 
in Carta O.N.U. și va facilita între
prinderea de noi eforturi pentru 
transpunerea ei efectivă în practică. 
Subliniind că asupra lumii planează 
încă primejdii mari și că în unele 
puncte ale globului tunurile se mai 
aud încă, el a cerut tuturor țărilor să 
contribuie la asigurarea unei păci 
trainice, astfel incit de pe urma ei 
să poată beneficia din plin și gene
rațiile viitoare.

în continuare, Edvard Hambro a 
amintit că milioane de ființe umane 
mai suferă de foame și mizerie, sînt 
lipsite de drepturi fundamentale. Ac
tivitatea O.N.U.-, a spus el, trebuie 
să capete un impuls proaspăt pentru 
a asigura tuturor oamenilor o viață 
mai bună, mai demnă. Omenirea ur
mărește cu atenție ce se declară la 
această sesiune jubiliară și, mai ales, 
ceea ce se traduce în fapt, așteptînd 
să distingă o rază de speranță asupra 
viitorului.

Ministrul de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, a făcut în cuvîntarea 
sa o succintă trecere în revistă a ac
tivității O.N.U. de-a lungul celor 25

de ani de existență, remarcînd ca 
aspecte negative ale acestei activități 
nemulțumirile stîrnlte în întreaga 
lume din cauza nerespectării dreptu
rilor națiunilor mici, cit și din cauza 
lipsei de progres în domenii majore 
ca dezarmarea și dezvoltarea. „O.N.U., 
a spus el, trebuie să se adapteze 
transformărilor petrecute în lume 
astfel incit națiunile întrunite aici, 
concertîndu-și eforturile, să poată 
găsi căi de reducere a tensiunii, să 
ajute popoarele în curs de dezvolta
re pentru a primi o parte echitabilă 
din resursele mondiale, să rezolve 
disparitatea existentă între națiunile 
bogate și cele sărace, să reducă cursa 
înarmărilor".

Prințesa Ashraf Pahlavi, trimis 
personal al șahinșahului Iranului la 
sesiunea jubiliară, a transmis mesajul 
acestuia, în care se arată, printre al
tele, că, pe lingă unele succese înre
gistrate în îndelungata activitate a 
O.N.U., trebuie amintit faptul mai 
puțin îmbucurător că multe probleme 
au rămas pînă astăzi nesoluționate, 
printre acestea numărîndu-se lichi
darea colonialismului, rasismul, pri
mejdiile care mai amenință pacea, 
dezvoltarea. Referindu-se la proble
mele cooperării internaționale, mesa
jul subliniază că este deosebii de 
important în prezent să se acopere 
prăpastia dintre principiile Cartei și 
traducerea loi în viață. „Iranul, se 
spune în mesaj, este în favoarea uni-

versalității O.N.U. și a stabilit rela
ții prietenești cu multe țări, inclusiv 
cu acelea care au o structură socială 
diferită de a sa“.

întărirea păcii și securității inter
naționale a constituit principala ra
țiune a creării Organizației Națiuni
lor Unite — a subliniat în cuvîntarea 
sa primul ministru al Perului, gene
ralul Ernesto Montagne, care s-a o- 
prit pe larg asupra acestei probleme, 
pe care a considerat-o ca fiind de 
primordială importanță pentru în
treaga omenire. Pornind de la aceas
tă idee, el a subliniat că în acti
vitatea generală a O.N.U. mai sînt 
încă multe de făcut pentru ca toate 
țările să poată participa cu drepturi 
egale la adoptarea hotărîrilor im
portante, în probleme care afectează 
interesul tuturor popoarelor.

In cursul aceleiași ședințe au mai 
luat cuvintul reprezentanții Ruandei 
și Greciei. Christian Palamas, subse
cretar de stat la Ministerul de Exter
ne al Greciei, s-a pronunțat pentru 
îmbunătățirea climatului politic ge
neral și apropierea dintre guvernele 
și popoarele diferitelor țări. El a ară
tat că Grecia, privește cu satisfacție 
dezvoltarea unor raporturi mai bune 
cu țările socialiste din regiune și că 
dorința ei este ca Peninsula Balcani
că, în trecut cunoscută ca fiind bu
toiul cu pulbere al Europei, să devi
nă un teren propice păcii și ooope- 
rării, spre avantajul tuturor.

PEKIN 14 (Agerpres) — Mao Tze
dun, președintele C.C. al P.C. Chinez, 
l-a primit miercuri la Pekin pe Mau
rice Couve de Murville, fost prim- 
ministru al Franței, care se află în- 
tr-o vizită în R.P. Chineză — anun
ță agenția China Nouă. Cu acest pri
lej, președintele Mao Tzedun a avut 
o convorbire prietenească cu Maurice

Couve de Murville și ambasadorul 
Franței la Pekin, Etienne Manach. Au 
fost de față Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
Kan Șen, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari pe întreaga Chi
nă, și Lo Kuei-bo, ministru adjunct 
al afacerilor externe al R.P. Chineze.

ORIENTUL APROPIAT
• 0 declarație a ministrului de externe al R.A.U. • Preve
deri ale acordului semnat de regele Hussein și Yasser 

Arafat
NEW YORK. — Ministrul de exter

ne al R.A.U., Mahmoud Riad, sosit 
la New York pentru a participa la 
lucrările sesiunii jubiliare a O.N.U., 
a declarat ziariștilor că „Republica 
Arabă Unită este pregătită să reia 
contactele în orice moment cu Gunnar 
Jarring", reprezentantul special al se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
pentru Orientul Apropiat. El a rele
vat că în timpul șederii sale la New 
York va discuta cu miniștrii de ex
terne ai Marii Britanii, Franței, 
U.R.S.S. și S.U.A. problemele privind 
reglementarea 
raelian în baza 
Consiliului de 
iembrie 1967.

conflictului arabo-is- 
prevederilor rezoluției 
Securitate din 22 no-

Referindu-se Ia acOr-

al Federației Sindicale Mondiale
e Cuvintul președintelui Consiliului Central al U.G.S.R

MOSCOVA 14. — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță trans
mite : La Casa Sindicatelor din 
Moscova continuă lucrările ceded de-a 
20-a sesiuni a Consiliului General al 
Federației Sindicale Mondiale.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
raportului prezentat de Pierre Gen- 
sous, secretarul general al F.S.M., au 
luat cuvintul Andreas Ziartidis, se
cretar general al Federației Națio
nale a Oamenilor Muncii din Cipru, 
Jan Pilier, președintele Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale Revo
luționare din Cehoslovacia, Tran 
Hoai Nam, reprezentantul Federa
ției Sindicatelor pentru Eliberarea 
Vietnamului de sud, Nguyen Kong 
Hoa, vicepreședinte al Federației 
Sindicatelor din Vietnam (R.D.V.), 
Ignacy Loga-Sowinski, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Polonia, W. Goodluck, președin
tele Congresului Nigerian al Sindica
telor. A. N. Selepin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., Rene Duhamel, secretar 
al C.G.T. din Franța, Wolfgang Bey- 
reuther, reprezentantul Uniunii Sin
dicatelor Libere Germane (R.D.G.), 
Roza Koritarova, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor Bulgare, 
și alții.

în ședința de miercuri după-amia- 
ză a luat cuvintul tovarășul FLO
RIAN DANALACHE, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

în cuvîntarea sa, tovarășul Florian 
Dănălache a subliniat importanța 
deosebită a actualei sesiuni, arătînd 
că unitatea de acțiune a mișcării sin
dicale rămîne în continuare unul din
tre obiectivele de bază ale centrale
lor afiliate la F.S.M.

Refacerea și dezvoltarea unității 
de acțiune este favorizată în zilele 
noastre de creșterea continuă a for-

țelor revoluționare, democratice, pro
gresiste și iubitoare de pace. După 
părerea noastră, a spus vorbitorul, 
înviorarea și dezvoltarea activității 
F.S.M. depind de capacitatea sa de 
a găsi obiectivele comune ale tuturor 
organizațiilor, prin consultări cit mai 
largi, sintetizarea punctelor de ve
dere și a experienței tuturor centra
lelor afiliate. In acest fel, F.S.M. va 
putea să aprofundeze cunoașterea 
problemelor specifice ale fiecărui 
continent, fiecărei țări, fiecărei ra
muri de producție.

Subliniind importanța deosebită s 
legăturilor bilaterale între organi
zațiile sindicale pentru realizarea 
unității de acțiune in mișcarea sin
dicală internațională, vorbitorul a 
arătat că U.G.S.R a căutat, ațît în 
cadrul F.S.M., cit și al contactelor 
sale bilaterale cu organizațiile afi
liate, neafiliate sau autonome, să con
tribuie la 
bazate pe 
drepturi, 
interne și 
derind că 
înlăturate 
poate fi creat climatul de lucru ne
cesar unei cooperăr; reale și trainice, 
unei adevărate unități de acțiune a 
celor ce muncesc. în activitatea in
ternațională a U.G.S.R., principalul 
loc l-au ocupat relațiile de prietenie 
cu sindicatele din țările socialiste. 
Totodată, pornind de la comunitatea 
intereselor fundamentale ale celor 
ce muncesc, U.G.S.R. și-a lărgit le
găturile cu organizații sindicale dife
rite din țări cu altă orînduire social- 
politică.

în ultima parte a intervenției sale, 
vorbitorul a făcut o amplă expunere 
asupra poziției țării noastre față de 
principalele probleme internaționale 
actuale.

mitetului Superior Arab, a menționat 
că acesta „a fost încheiat pe baza res
pectului mutual și că este menit să 
asigure suveranitatea statului iorda
nian, garantîndu-i libera conducere a 
problemelor interne și consolidînd, 
totodată, ordinea publică".

Acordul garantează o libertate to
tală de mișcare pentru forțele de co
mando palestinene și vehiculele lor; 
fedainii vor fi tratați tn același mod 
ca și membrii forțelor armate iorda- 
niene, dar nu vor avea dreptul să 
poarte arme în interiorul orașelor, 
decît în cazuri excepționale (fac ex
cepție unitățile speciale de miliție ale 
forțelor palestinene). Sînt interzise, 
de asemenea, paradele militare, pre
cum și manevrele unităților de co
mando in regiunile locuite.

statornicirea unor relații 
principiile egalității în 
neamestecului in treburile 
respectului reciproc, consi- 
numai în acest fel pot fi 

părerile preconcepute,

AMMAN.
dul semnat marți seara de regele 
Hussein al Iordaniei și Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Central 
al mișcării de rezistență palestinene, 
Bahi Ladgham, premierul tunisian, 
care a fost numit președinte al Co-

TEL AVIV — Cei doi cetățeni al
gerieni reținuți de autoritățile israe- 
liene la 14 august pe aeroportul din 
Tel Aviv au fost eliberați miercuri și 
au plecat spre Alger.MESAJUL LUI

nceastă 
dezbată 
impun 

orga-

A

In spiritul răspunderii

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL, ROMULUS CAPLESCU

Deschiderea sesiunii jubiliare a 
Adunării Generale a O.N.U., despre 
care se relatează în cuprinsul zia
rului, reprezintă un moment însem
nat al viefii internaționale, marcat 
prin prezența unui șir de personali
tăți investite cu înalte responsabili
tăți, șefi de state, șefi de guverne, 
miniștri de externe din numeroase 
țări ale lumii, care, timp de 10 zile, 
vor trece in revistă activitatea de 
pină acum a organizației, cu împli
nirile și neîmplinirile sale, scrutînd 
perspectivele de viitor.

Ferm atașată scopurilor și princi
piilor Cartei Națiunilor. Unite, în- 
țelegînd să-și aducă, așa cum a fă
cut întotdeauna, partea de contri
buție la rezolvarea problemelor ce 
se pun astăzi în fața contemporanei
tății, la sesiunea jubiliară, România 

udalistă este reprezentată la cel 
iai înalt nivel, prin președintele 
bnsiliului de Stat. tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU. Este a- 
ceasta o nouă și concludentă dovadă 
a preocupării profunde pentru soar
ta păcii a unui popor care a cu
noscut în trecut multe vitregii și 
care iși consacră astăzi energiile 
marii opere de edificare a unei o- 

■ rinduiri sociale superioare ; o nouă 
dovadă a activității neobosite, pline 
de răspundere, a conducătorului 
statului nostru pusă în slujba con
viețuirii pașnice, a înțelegerii și co
laborării, pe baza egalității suvera
ne între toate țările și popoarele 
lumii.

România socialistă este cunoscută 
în lume ca un stat care duce o po
litică militantă, constructivă, avînd 
ca țeluri crearea unui climat al des
tinderii, securității și respectului 
reciproc între națiuni, promovarea 
neabătută a legalității și eticii in
ternaționale, extinderea continuă a 
relațiilor cu celelalte state, amplifi
carea dialogului cu acestea pe teme
lia trainică a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc.

Țara noastră și-a ciștigat printr-o 
astfel de politică un înalt prestigiu 
pe plan internațional, reflectat cu 
prisosință și prin atenția și intere
sul de care a fost înconjurat, încă 
din primul moment, aici, la New 
York, șeful statului român, ca și 
in timpul escalelor făcute la Kefla- 
vik și Montreal. Un indiciu al a- 
cestui interes îl constituie prezența 
unui mare număr de gazetari, foto 
și cinereporteri, atît cu prilejul so
sirii pe aeroportul Kennedy, cit și 
cu prilejul întrevederilor avute pînă 
acum la sediul Națiunilor Unite cu 
președintele actualei sesiuni, Ed
vard Hambro, și cu secretarul ge
neral, U Thant. Informând pe larg 
despre primirea pe aeroport a pre
ședintelui român, marile cotidiene 
americane „New York Times" și 
„Washington Post" redau cuvintele 

restuia d.^pre rolul Națiunilor 
nite tn' asigurarea păcii și coope- 

rărij.'în lume. Mulți dintre cores
pondenții permanenți acreditați la 
O.N.U., precum și dintre trimișii 
speciali ai diverselor ziare au re
marcat tonul călduros al declarații
lor lui Hambro în legătură cu ni
velul participării române la sesiu
nea jubiliară, aprecierile sale elo
gioase la adresa personalității tova
rășului Ceaușescu și a politicii in
ternaționale a României, după cum 
au remarcat și prelungirea, cu mult 
peste durata prevăzută inițial, a în
trevederii protocolare cu secretarul 
general, V Thant, fapt care nu iși 
găsește precedent în practica sta
tornicită la Națiunile Unite și este

interpretat aici ca dovadă a unei 
deferențe deosebite față de șeful 
unui stat care s-a afirmat în mod 
consecvent prin devotamentul față 
de principiile Cartei Națiunilor 
Unite. In cercurile delegațiilor la 
O.N.U., ca și în cercurile gazetă
rești, cuvîntarea pe care urmează 
să o rostească de la inalta tribună 
a O.N.U. președintele Consiliului de 
Stat al României este așteptată cu 
interes viu, apreciindu-se că încă 
de pe acum ea va fi unul dintre 
evenimentele majore ale sesiunii ju
biliare.

Dincolo de atmosfera de solemni
tate prilejuită de aniversarea unui 
sfert de veac de existență a Or
ganizației Națiunilor Unite, 
sesiune este chemată să 
căile și mijloacele care se 
pentru întărirea eficacității 
nizației în abordarea problemelor 
mondiale acute, pentru împlinirea 
vocației sale de universalitate, pen
tru înfăptuirea năzuințelor de pace 
și progres ale umanității. Istoria 
de un pătrar de veac a O.N.U. a- 
testă că măsura succeselor șț insuc
ceselor organizației este dată toc
mai de capacitatea ei de a-și orien
ta activitatea în vederea transpu
nerii în practică a acestor năzuințe. 
Analiza situației internaționale vă
dește persistența unor focare de în
cordare și conflict in diverse părți 
ale globului ; asistăm in continuare 
la acțiuni pe linia politicii îndrep
tate spre dominația altor state, a 
politicii de forță, de dictat și agre
siune ; se mențin vestigii ale robiei 
coloniale și practicile înjositoare ale 
apartheidului și discriminărilor ra
siale, se adâncește decalajul econo
mic și tehnico-științific intre țările 
avansate pe plan industrial și cele 
în curs de dezvoltare. Sînt proble
me mari, de importanță vitală, 
aflate de multă vreme sub o forma 
sau alta în atenția Organizației 
Națiunilor Unite și in rezolvarea 
cărora nu s-au făcut progrese pe 
măsura speranțelor omenirii. 
Impulsionarea activității O.N.U., ca 
forul cel mai larg existent al schim
burilor de păreri și idei, ca instru
ment al conjugării strădaniilor tu
turor statelor membre in vederea 
soluționării, în diversele lor aspec
te, a problemelor menționate, așe
zarea acestei activități pe baze mai 
eficiente, adaptarea organizației la 
cerințele și condițiile actuale ale 
lumii nu pot fi rezultanta simplei 
proclamări a bunelor intenții. In
cumbă fiecărui stat, mare sau mic, 
sarcina de a contribui la transpu
nerea deplină în viață a scopirilor 
și principiilor Cartei, de a depune 
eforturi efective în slujba 
țuirii pașnice, a înțelegerii și cola
borării. Cheia înfăptuirii acestor 
năzuințe este una singură : 
tai ea consecventă a normelor și 
rSgulilor legalității internaționale, 
asigurarea dreptului fiecărei na
țiuni de a-și alege de sine stătător 
calea dezvoltării economice și so
ciale, de a trăi liber și demn, la a- 
dăpost de amenințarea cu forța și la 
adăpost de războaie, bucurindu-se 
din plin de roadele pe care marile 
cuceriri ale științei și tehnicii le 
pot aduce vieții omului.

Afirmînd prin participarea repre
zentantului său cel mai autori- it la 
lucrările actualei sesiuni jubiliare 
voința fermă de a-și aduce și pe 
viitor neprecupețita contribuție la 
realizarea acestor mari sarcini, la 
împlinirea dezideratelor de pace și 
progres ale tuturor popoarelor, Ro
mânia iși manifestă încă o dată spi
ritul de înaltă responsabilitate față 
de destinele umanității.

convie-

respec-

1

WALTER ULBRICHT
BERLIN 14 (Agerpres). — Preșe

dintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, Walter Ulbrlcht, a adresat 
un mesaj sesiunii jubiliare a O.N.U., 
în care exprimă convingerea Repu
blicii Democrate Germane că pri
mirea ei în Organizația Națiunilor 
Unite și în organismele specializate 
ale acesteia a devenit o problemă in 
interesul păcii, ce nu mai poate fi 
aminată. In mesaj se arată că 
R. D. Germană a propus R. F. a 
Germaniei să ceară, la rîndul ei, pri
mirea în O.N.U. Admiterea în O.N.U. 
a R.D.G. și R.F.G. ar crea, fără în
doială, condiții mai favorabile pen
tru stabilirea unor relații de coexis
tență pașnică intre cele două state 
vecine și, prin aceasta, ar contribui 
la întărirea securității europene, în 
interesul tuturor popoarelor.

Prin politica sa de pace, orientată 
consecvent spre îndeplinirea princi
piilor și rezoluțiilor Națiunilor Uni
te, Republica Democrată Germană 
are dreptul incontestabil de a fi 
membră cu drepturi egale a O.N.U. 
și a organismelor specializate ale 
acesteia. Cu ocazia sesiunii jubiliare 
a O.N.U., Consiliul de Stat, guvernul 
și populația Republicii Democrate 
Germane iși reafirmă hotărîrea de 
a contribui și pe viitor la realizarea 
țelurilor O.N.U.

DECLARAȚIA 
LUI ALDO MORO

ROMA 14 (Agerpres). — Luînd cu
vintul in fața Comisiei pentru afa
cerile externe a Senatului, ministrul 
de externe al Italiei, Aldo Moro, a 
arătat, printre altele, că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să se întă
rească pe plan structural și funcțio
nal — cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări de la constituire — confir- 
mînd astfel caracterul său intr-ade
văr universal. Ministrul italian a ex
primat apoi dorința ea' Republica 
Populară Chineză să-și poată asuma, 
în cadrul O.N.U., „răspunderile ce ii 
revin pe plan Internațional și să con
tribuie la consolidarea păcii" — arată 
agenția A.N.S.A. Moro a precizat că 
contactele pentru recunoașterea de 
către Italia a Republicii Populare 
Chineze și pentru stabilirea de re
lații diplomatice normale intre Roma 
și Pekin continuă.

Aspect din timpul demonstrației studenților din Johannesburg (Africa de 
Sud) împotriva apartheidului

z

După formarea noului guvern libanez
La capătul a opt zile de con

sultări, punctate de numeroase 
aspecte contradictorii și de ten
siune, premierul Saeb Salam a 
anunțat formarea noului ca
binet libanez, compus din 
12 membri. Vestea a surprins 
pe ziariștii prezenți la palatul 
Baabda, care nu mai sperau in
tr-o soluționare rapidă a crizei, 
cel puțin pentru moment, avînd 
în vedere divergențele acute 
dintre grupările politice consul
tate în prealabil. Tocmai aceste 
divergențe l-au determinat pe 
premierul Salam să recurgă, în 
ultimă instanță, la o formulă o- 
riginală, ocolind partidele și 
parlamentul. Ziarul „L’ORIENT" 
comentează astfel acest fapt : 
„Președintele republicii, Sulei
man Frangieh, formînd în afara 
cadrelor convenționale primul 
său guvern, a vrut să marcheze 
o ruptură cu trecutul". Noul ca

binet are o compoziție de tehno- 
crați, specialiști competenți — 
cum subliniază presa de miercuri 
— un publicist, trei ingineri, un 
profesor universitar, trei juriști, 
un doctor, doi economiști. El este 
condus de premierul Saeb Sa
lam, fost ministru al economiei 
în guvernele precedente, 
ritatea miniștrilor sînt 
noi pentru marele public, 
foliul externelor a fost 
dințat juristului Khalil 
hamad, în etate de 34 de am. 
Cabinetul s-a întrunit miercuri 
în primul consiliu pentru a pre
găti declarația-program pe care 
o va prezenta parlamentului in 
zilele următoare, cînd-va solicita 
învestitura. Potrivit primeloț, 
reacții ale partidelor politice a- 
părute în presă, dezbaterile se 
anunță furtunoase.

N. POPOVICI
Beirut, 14.
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In legătură cu starea sănătății tovarășului

PARIS 14 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat dat publicității 
miercuri la Paris de către Comitetul 
Central al P. C. Francez, starea sănă
tății secretarului general al P.C.F.,

Waldeck Rochet, s-a înrăutățit sim
țitor în ultimele săptămîni. Secreta
rului general al P.C.F., se arată în 
comunicat, i se acordă ajutorul me
dical necesar.

GENEVA: sesiunea comitetului U.N.C.T.A.D

MĂSURI ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR
ÎN CURS DE DEZVOLTARE

(Agerpres). — Comi- 
de preferințe al 

adoptat, după lungi 
proiect de concluzii,

GENEVA 14 
tetul special 
U.N.C.T.A.D. a 
dezbateri, un 
prin care se constituie sistemul gene
ralizat de preferințe în favoarea ță
rilor în curs de dezvoltare. N-a fost 
instaurat un sistem uniform de prefe
rințe, cum se prevedea inițial, ci fie
care țară sau grup de țări va acorda 
preferințele conform propriilor prin
cipii. Elementul comun constă în scu
tirea de taxe vamale a produselor cu
prinse în sistemul de preferințe. li
nele țări acordă aceste scutiri neli
mitat, altele în limita unor plafoane 
sau condiții. Beneficiarii sistemului 
generalizat de preferințe urmează să 
fie stabiliți, în general, pe baza prin
cipiului autoselecției. în ședința fi
nală, reprezentantul României, Mir
cea Petrescu, a prezentat o declara
ție în care sînt expuse temeiurile 
pentru care România face parte din 
rîndul țărilor beneficiare. Declarații 
similare au prezentat apoi reprezen
tanții Bulgariei. Cubei, Turciei, Gre
ciei și altor țări. O hotărîre finală 
urmează a fi luată de fiecare țară

care acordă preferințe, cu ocazia pre
zentării sistemului spre aprobare par
lamentelor respective.

Luind cuvintul în încheierea dezba
terilor, președintele Comitetului epe 
cial de preferințe, ambasadorul i 
dian T. Swaminathan, și secretari, 
general al U.N.C.T.A.D., M. Perez- 
Guerrero, au subliniat importanța a- 
doptării sistemului generalizat de pre
ferințe, care constituie începutul u- 
nei noi etape în relațiile economice 
internaționale. Principiul clauzei na
țiunii celei mai favorizate și recipro
cității încetează de a mai fi regula ex
clusivă a relațiilor economice dintre 
state, instaurîndu-se principiul nere- 
ciprocității în favoarea unor țări în 
curs de dezvoltaj-e, în vederea spri
jinirii eforturilor acestor țări de a 
ajunge la nivelul economic atins de 
țările dezvoltate.

In ședința de marți, Consiliul 
U.N.C.T.A.D. a aprobat raportul Co
mitetului special de preferințe și a 
decis ca el să fie prezentat Adunării 
Generale a O.N.U. spre a fi încorpo
rat în strategia generală a celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării.

agențiile de presă transmit
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Uniunii So
vietice, Alexei Kosîghin, a primit 
miercuri, la Kremlin, grupul de re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
și științifice din Franța, care face o 
vizită în U.R.S.S. După cum mențio
nează agenția T.A.S.S., In timpul în
trevederii au fast discutate unele pro
bleme privind dezvoltarea în conti
nuare a legăturilor de colaborare e- 
conomică și tehnioo-științifică tn 
spiritul declarației sovieto—franceze 
din 13 octombrie a.c., adoptată în 
urma vizitei în Uniunea Sovietică a 
președintelui Franței, Georges Pom
pidou.

La Budapesta au înce?ut 
miercuri lucrările consfătuirii secre
tarilor generali ai academiilor de 
științe din unele țări socialiste, la 
care participă reprezentanți ai acade
miilor din Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R.D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România. Ungaria și U- 
niunea Sovietică. Consfătuirea dez
bate probleme actuale ale colaborării 
academiilor de științe din țările res
pective. Din țara noastră participă o 
delegație condusă de Radu Voinea, 
secretar general al Academiei.

Delegația Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini al Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de ministrul Ioan 
Avram, a sosit, miercuri într-o vizită 
în R. P. Chineză. Delegația a l’ost in- 
timpinată de Li Cian, membru al 
C.C. al P. C. Chinez, ministru adjunct 
al comerțului exterior, Ciu Tu-kiem, 
ministru adjunct, la Ministerul pen
tru Construcții de Mașini nr. 1, șefi 
de departament.

Lucrările sesiunii Comi
tetului pe întreaga Indie al 
partidului Congresul Națio
nal Indian 86 desfășoară la 
Patna — capitala statului Bihar. La 
deschiderea sesiunii, Jagjivan Ram, 
președintele partidului, a rostit o cu- 
vîntare in care a reafirmat intenția 
guvernului indian și a partidului de 
guvernămînt de a promova în rela
țiile externe o politică de nealiniere 
bazată pe principiile libertății, păcii 
și securității. Guvernul Indiei, a spus 
el, se pronunță pentru reglementarea 
politică pașnică a tuturor probleme
lor litigioase.

La Ministerul Afacerilor 
Externe din Praga au avut loc 
convorbiri cu caracter informativ

Lucrările întîlnirii consultative a „Comitetelor na
ționale de solidaritate cu lupta antiimperialistă a popoa
relor din Africa și Asia" din BulSaria> cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. au început la Praga. întîlnirea are drept 
scop efectuarea unui schimb de experiență cu privire la acțiunile de solidari
tate cu lupta antiimperialistă a țărilor în curs de dezvoltare. Din partea ro
mână participă o delegație condusă de Stanciu Stoian, secretar general al 
Ligii române de

Electrotehnice al U.R.S.S., 
condus de ministrul A. K. Antonov, 
a făcut o vizită în S.U.A., la invitația 
societății „General Electric". Subli
niind, intr-o declarație făcută presei 
la plecare, că scopul vizitei a constat 
în stabilirea de contacte cu „General 
Electric", ministrul sovietic a relevat 
că vizita in S.U.A. a oferit specialiș
tilor sovietici posibilitatea de a se 
convinge de interesul, manifestat de 
cercurile economice americane față 
de stabilirea unor relații de afaceri cu 
U.R.S.S.

prietenie cu popoarele

Alten, șef de secție 
F. a Germaniei, și 
secție în M.A.E. a!

intre Jurgen von 
în M.A.E. al R.
Jiri Hec, șef de
R. S. Cehoslovace. în zilele de 13 și 
14 octombrie, informează agenția 
C.T.K. In Încheierea convorbirilor, 
Jurgen von Alten a fost primit de 
Milan Klusak, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Polone, stefan 
Jedrychowski, și-a Încheiat vizita o- 
ticială tn Canada. Cu prilejul unei 
conferințe de presă, răspunzînd la 
întrebările ziariștilor, ministrul de ex
terne polonez a amintit că țara sa 
s-a pronunțat pentru participarea 
Canadei și a Statelor Unite la proiec
tata conferință europeană tn proble
mele securității, tn legătură cu aceas
ta, Ștefan Jedrychowski a exprimat, 
de asemenea, părerea că în prezent

din Africa și Asia.

pregătirea conferinței ar trebui să de
pășească stadiul consultărilor bila
terale.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație 
in care arată că, în zilele de 7, 8 și 
10 octombrie, partea americană, în
câlcind acordul de armistițiu în Co
reea. a comis provocări armate repe
tate, deschizînd foc de artilerie spre 
R.P.D. Coreeană în zona peninsulei 
Kimpho. Guvernul R.P.D. Coreene și 
poporul coreean, se spune în declara
ție, condamnă cu hotărîre și cer să se 
pună capăt acestor provocări împo
triva poporului coreean, iar trupele 
americane să fie retrase neîntîrziat 
din Coreea de sud.

Un grup de reprezentanți 
ai Ministerului Industriei
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Funeraliile fostului mi
nistru de externe al Polo
niei în perioada 1956—1968, Adam 
Rapacki, au avut loc miercuri la Var
șovia. Au luat parte Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, și alți conducători de 
partid și de stat.

Vizita oficială în Iugosla
via a ministrului afacerilor 
externe al Danemarcei, Poul 
Hartling, ca invitat al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț, a luat sfîrșit. încă din pri
ma rundă a întrevederilor oficiale 
danezo—iugoslave, presa țării-gazdă 
a relevat că în centrul acestor între
vederi s-au situat problemele colabo
rării și securității europene. Cele 
două părți au înfățișat puncte de 
vedere comune cu privire la necesi
tatea organizării unei conferințe eu
ropene consacrată securității țărilor 
de pe continent
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