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VIZITA IN IRAN
A TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER

GENERATOR ENERGII

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
părăsit joi dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Iran, unde, la 
invitația primului ministru al aces
tei țări, Amir Abbas Hoveida, va 
face o vizită între 21 și 25 octom
brie.

Președintele Consiliului de Mi
niștri este însoțit de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Ștefan Ga

bor, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
Ion Avram, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
și Valentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Cu același avion a plecat trimi
sul extraordinar și ministru pleni
potențiar al Iranului la București, 
Ahmad Eghbal.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Alexandru Drăghicl,

Gheorghe Rădulescu, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Ianos Fazekaș, Ilie 
Verdeț, precum și Constanța Cră
ciun și Ilie Murgulescu — vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, mem
bri ai Consiliului de Stat șl 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură, generali 
și ofițeri superiori. (Agerpres)

In Înfăptuirea hotărIrilor
CONGRESULUI AL IX-LEA

Problemele activității politico- ideologice 
în dezbaterea adunărilor de alegeri

Centrala elec
trică de ter- 
moficare Bucu- 
rești-sud. Se 
pregătesc pen
tru montare e- 
lemenții preîn- 
călzitorului u- 
nula din cazo
nele centralei
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Cînd se oprește
"'n * » voro t1 ț a 

in angrenajul 
cooperării industriale

Intr-o scrisoare trimisă recent redacției, corespondentul 
nostru voluntar Vasile Grigorescu ne-a sesizat că de la un 
timp uzinele de mașini agricole „Semănătoarea" din Bucu
rești nu-și mai respectă integral obligațiile contractuale iață 
de uzina „7 Noiembrie” din Craiova. „Consecințele sînt evi
dente — se arată în scrisoare. întreprinderea noastră nu-și 
poate realiza ritmic planul la unele sortimente“. Ne-am de
plasat la Craiova pentru a analiza starea lucrurilor.

In adunările de dări de seamă 
și alegeri ce au loc în prezent în 
organizațiile de bază ale partidu
lui, comuniștii, dezbătînd proble
mele muncii de partid, acordă o 
mare atenție și analizei activității 
politico-ideologlce menite să con
tribuie la însușirea temeinică a li
niei partidului de către membrii de 
partid și masele largi ale oameni
lor muncii, la dezvoltarea conștiin
ței socialiste, la educarea lor par
tinică în spiritul concepției de 
viață proprii constructorilor noii 
societăți.

Studiul documentelor 
Congresului

In centrul muncii ideologice a 
organizațiilor de partid se află stu
diul documentelor Congresului al 
IX-lea. Organizarea studiului a- 
cestor documente, măsurile luate 
pentru însușirea cit mai temeinică 
a bogăției de idei pe care o cu
prind acestea sînt probleme care 
preocupă în înalt grad adunările 
actuale ale comuniștilor.

Anul acesta, învățămîntul de 
partid ridică exigențe noi — âpu- 
nea tovarășul Vladimir Olariu, 
membru al biroului organizației de 
partid Nr. 11 a Uzinei „Grivița 
roșie“ din Capitală. Nu este 
vorba numai de parcurgerea unei 
anumite bibliografii, ci de studie
rea în adîncime, de însușirea unor 
documente care ne dau orientarea 
asupra tuturor problemelor dez
voltării României socialiste în e- 
tapa actuală, constituind îndrep
tarul sigur al întregii noastre ac
tivități de viitor. Va trebui să asi
gurăm ca, de la primele seminarii, 
învățămîntul ideologic să se desfă
șoare la un nivel înalt.

în cele mai multe organizații, 
dezbaterea nu rămîne la aspectele 
organizatorice ale învățămîntului, 
ci pătrunde în problemele de care 
depind calitatea și eticacitatea 
lui.

— Spre a avea certitudinea că

toți cursanții vor primi un ajutor 
substanțial și o îndrumare califi
cată în aprofundarea documentelor 
Congresului — spunea, de pildă, 
tovarășa Eugenia Sahabian, secre
tara comitetului de partid de la 
Țesătoria „Suveica“ din Capitală, 
în adunarea organizației nr. 6 Me- 
canic-șef — am antrenat la con
ducerea cercurilor de studiu oa
meni dintre cei mai pregătiți, prin
tre care inginerul șef și conducă
torii unor sectoare cheie. Comitetul 
de partid s-a îngrijit ca la punc
tul de consultații, cursanții să gă
sească materialul bibliografic ne
cesar și materiale ajutătoare, prin
tre care unele panouri înfățișînd 
principalele prevederi ale Congre
sului.

O cerință majoră exprimată în 
cuvîntul a numeroși participant! la 
adunările de alegeri este asigura
rea unei legături strînse a tezelor 
teoretice cu sarcinile și preocupă
rile concrete ale organizațiilor de 
partid, lichidarea tendințelor mar 
nifestate în trecut de schematism, 
de repetare mecanică a tezelor. 
Intr-adevăr, numai o asemenea o- 
rientare a învățămîntului îi confe
ră forță de convingere și de in
fluențare, eficacitate politică.

Dacă anul trecut învățămîntul de 
partid desfășurat la noi — arăta 
maistrul Stelian Butoi, propagan
dist în organizația de‘bază Echipă 2, 
Laminorul II, din Uzina „Lamino- 
rul“-Brăila — a avut o eficiență 
mai slabă, răsfrîngîndu-se în mică 
măsură asupra felului de a munci 
și de a se comporta al unora din
tre muncitori, aceasta s-a datorat 
și faptului că el nu a fost ancorat 
întotdeauna în miezul problemelor 
pe care le ridica producția, viața. 
La studiul documentelor Congre
sului va trebui să-i ajutăm pe 
cursanți să desprindă concluzii 
pentru activitatea practică.

C. GÄUCA 
Gh. ZAMFIR

(Continuare în pag. a III-a)

La sosire, pe aeroportul din Teheran

Sosirea la Teheran
TEHERAN. — De la trimișii spe

ciali Valeriu Pop și Nicolae Pui- 
cea : în aceeași zi, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc, au sosit la 
Teheran.

în întîmpinarea oaspeților ro
mâni, pe aeroportul Mehrabad au 
venit Amir Abbas Hoveida, prim- 
ministru al Iranului, dr. G. Rezai, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, dr. A. Alikhani, ministrul 
economiei, dr. N. Yeganeh, mi
nistru de stat însărcinat cu relații
le cu Parlamentul, J. Mansur, mi
nistru de stat, D. Gharid, subsecre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și alte persoane o- 
ficiale. Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice, acreditați la 
.Teheran. Erau de față, de aseme
nea, Valentin Vlad, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Socialiste România în Iran, și cei
lalți membri ai legației.

Pe aeroport se aflau reprezen
tanți ai presei iraniene și străine.

Este ora 14. Avionul oficial ate
rizează în fața aerogării. La co- 
borîrea din avion, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, este salutat călduros

de Amir Abbas Hoveida, primul 
ministru al Iranului. Apoi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
prezintă persoanele care îl înso
țesc. Primul ministru iranian pre
zintă la rîndul său oficialitățile ira
niene venite în întîmpinarea oas
peților.

Se intonează imnurile de stat ale 
României și Iranului. Comandan
tul companiei de onoare prezintă 
raportul, după care cei doi prim- 
miniștri trec în revistă compania 
de onoare.

După ceremonia primirii, pre
ședintele Consiliului de Miniștri și 
persoanele café îl însoțesc iau loc 
în mașinile oficiale, împreună cu 
primul ministru și celelalte oficia-

Vizita !a primul
La ora 18,00, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de Corneliu Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Alexan
dru Boabă, precum și de Valentin 
Vlad, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Republicii Socialiste Ro
mânia la Teheran, a făcut o vizită 
primului ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida.

Au fost de față D. Gharid, sub-

lități iraniene. Convoiul de mașini, 
însoțit de o escortă de motocicliști, 
se îndreaptă spre reședința rezer
vată oaspeților.

★
în după-amiaza aceleiași zile, 

Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, însoțit 
de Corneliu Mănescu și alte per
soane oficiale, a făcut o vizită la 
Palatul de marmură al Șahului 
Iranului, unde a semnat în regis
trele Curții imperiale.

După vizită, oaspeții români au 
depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Reza Shah. A fost vizi
tat apoi Muzeul din incinta Mau
soleului.

ministru al Iranului
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, Ahmad Eghbal, 
ministru plenipotențiar al Iranu
lui la Buchrești, și alte persoane 
oficiale.

Cu acest prilej, cei doi prim-mi- 
niștri au avut o convorbire cor
dială.

(In pag. a IlI-a — relatarea des
pre dineul oferit de primul minis
tru al Iranului).

Fără 
să punem 
degetul 
pe rană

Din dorința de a nu 
influența în nici un fel 
pe interlocutori, n-am 
precizat de la început 
obiectivul sosirii noa
stre în întreprindere. 
Directorul uzinei ’ „7 
Noiembrie“, ing. MI
HAIL STÎNGU, ne-a 
spus la un moment 
C’.t:

' — Mașina de îm
prăștiat îngrășăminte 
pe care o fabricăm 
este, după părerea 
mea, un utilaj agricol 

■ excelent, foarte bine 
conceput. Sintern si
guri că în anii viitori 
o vom produce in lo
turi tot mai mari. Nu 
putem decît să fim 
bucuroși la gîndul că 
.vom trimite agricul
turii din ce în ce mai 
multe mașini extrem 
de necesare și de bine 
apreciate. Ne ' intere
sează însă să livrăm 
ritmic mașinile solici
tate de unitățile agri
cole. Aceasta nu de
pinde numai de noi, 
ci și de uzina „Semă
nătoarea", cu care a- 
vem plan de colabo
rare. Ea ne trimi
te piesele, în cea mai 
mare parte, în ultima 
decadă a lunii. O 
astfel de colaborare, 
în loc să sprijine efor
turile noastre în rea
lizarea planului, ne 
pune bețe-n. roate. 
Sîntem împinși să lu
crăm „în usait" — și 
suportăm toate conse
cințele ce decurg din- 
tr-un asemenea, mod 
de a lucra.

La rîndul său, ing. 
TRAIAN CAZIMIR, 
șeful serviciului pro
ducție. a adăugat :

— Dacă uzina noas
tră ar fi dotată cu uti
lajele necesare fabri-

cării pinioanelor coni
ce și cuplajelor car- 
danice și n-am mai fi 
la cheremul altora, 
treaba ar merge mult 
mai bine...

N-a mai fost nevoie 
deci „să punem dege
tul pe rană“, să între
băm dacă sesizarea de 
care vorbeam la în
ceput este întemeiată 
sau nu. Dar să vedem 
mai detaliat despre ce 
este vorba.

Buturuga 
mică...

Potrivit planului de 
colaborare aprobat de 
direcția generală tu
telară din Ministerul 
Industriei Construcții
lor de Mașini — deci 
nu în baza unei înțe
legeri bilaterale — 
uzina „Semănătoarea“, 
care s-a achitat ire
proșabil de sarcina de 
a turna piese din fon
tă maleabilă a avut, 
începînd din trimes
trul II al acestui an, 
și obligația de a exe
cuta pentru uzina „7 
Noiembrie“ pinioanele 
conice și cuplajele 
cardanice pentru ma
șina de împrăștiat în
grășăminte chimice. 
Livrările s-au făcut 
însă incomplet sau cu 
mari întârzieri, pre- 
lungindu-se pînă în 
ultima decadă sau ul
timele zile ale lunii. 
Chiar luna aceasta, 
din; 800 de perechi de 
roți dințate conice și 
800 de cuplaje carda
nice, eșalonate prin 
graficul de livrări de-a 
lungul celor 31 de zile, 
pînă la 14 octombrie 
s-au primit doar cîte 
40. Adică la jumătatea 
lunii, doar 5 la sută 
din cantitatea planifi
cată.

încălcarea sistemati
că a graficului de li
vrare a pieselor res
pective, care pentru

„Semănătoarea“ pot 
părea de mică impor
tanță, are serioase 
consecințe negative 
pentru uzina „7 No
iembrie“ — și anume, 
perturbarea și întîr- 
zierea lucrărilor de 
montaj și de asambla
re a produsului finit, 
prelungirea ciclului de 
fabricație. în ultimă 
instanță, uzina este 
pusă în situația de a 
nu-și îndeplini ritmic 
planul la toate sorti
mentele și a nu reali
za beneficiile planifi
cate. în plus, tensiune 
dăunătoare la fiecare 
sfîrșit de lună, multă 
alergătură de prisos, 
muncă de dispecerat 
ad-hoc îndeplinită de 
cadre tehnice și de 
conducere a căror mi
siune este alta.

Timp de 3—4 luni 
situația n-a fost mai 
bună nici în privința 
livrării rulmenților a- 
gricoli pentru greblele 
rotative fabricate de 
întreprinderea craio- 
veană. „Avem uneori 
impresia, ne spune 
ing. Traian Cazimir, 
că tovarășii de la „Se
mănătoarea“ privesc 
prea puțin dincolo de 
gardul întreprinderii. 
Ei scapă poate din ve
dere că aceste piese 
relativ simple și puțin 
pretențioase, cu valoa
re absolută mică, dacă 
sînt livrate cu întîr- 
ziere țin pe loc un în
treg proces de fabri
cație. în acest an, o 
sută de greble rotati
ve au fost livrate cu 
întîrziere de o lună 
din lipsa unor rul
menți agricoli în va
loare de cîteva sute de 
lei. Din această cauză 
și beneficiile s-au di
minuat cu 40 000 lei“.

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare 
în pag. a 111-a)

Există un „inevitabil
in comerțul cuA

Să presupunem că într-o bună zi te întâlnești cu un cu
noscut, care te ia cam așa : „Știi, mi-am cumpărat in sfîrșit 
un televizor. Să vezi ce-am -pățit ! Intîi am fost programat, 
pe urmă am luat din televizor tranșa I, în altă zi am 
luat-o pe-a doua ; m-am învoit de la serviciu 14 zile, dar 
n-a fost chip să dau cu ochii de cei care mi-au adus tele
vizorul acasă : l-am găsit noaptea pe stradă, în fața porții". 
Ipoteza nu este decît pe jumătate inventată. Există un sector 
al comerțului în care chiar așa stau lucrurile. E vorba de de
pozitele de combustibil.

Un refren cu variante
Un asemenea depozit e în fond un 

fel de magazin. Diferă însă propor
țiile. Marfa se vinde cu miile de kg ; 
în loc de balanță se folosește bascu
la ; cumpărătorul nu pleacă acasă cu

sacoșa, ci cu camionul. Dar oare nu
mai proporțiile diferă ?

CRAIOVA. E dimineață. Cîteva zeci 
de oameni s-au învoit de la lucru și 
au venit la depozitul de combustibil 
nr. 4. Intrăm în vorbă cu ei. Mirare I 
Nici unul n-a venit să cumpere lemne. 
Cu toții au venit să fie „programați"

SCHIMB DE TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

La „Combusti
bilul" nr. 13 din 
Capitală lem
nele nu mai au 
loc în depozit. 
Stau din ianua
rie în stradă. O 
dovadă con
cretă a „efici
enței" progra
mărilor și vîn- 
zării în tranșe

Foto : M. Cioc
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pentru ziua în care să vină să cum
pere lemne...

Și lucrurile se petrec de cele mai 
multe ori cam așa : cumpărătorul se 
tnvoiește de la lucru o dată pentru 
programarea primei tranșe, a doua 
oară pentru a-șl ridica această tranșă, 
a treia oară pentru programarea ce
lei de-a doua tranșe și a patra oară 
pentru ridicarea el.

ALBA IULIA.
— De ce așteaptă afîfa lume în 

depozit? îl întrebăm pe responsabilul 
Nicolae Popa.

— Pentru că nu se respectă pro
gramarea.

■—Cine n-o respectă?
— Nici cetățenii, nici noi. N-avem 

lemne tăiate...
— Și de ce nu aveți lemne tăiate ?
— Fiindcă nu avem mașini. Dar ob- 

servînd că ne-am îndreptat privirea 
tocmai spre „dieselele" din depozit, 
care stăteau degeaba, responsabilul 
rectifică : „De fapt, mașini avem, dar 
n-avem mașiniști".

„N-avem lemne tăiate, n-avem ma- 
șirji, n-avem mașiniști"... Dar cine al
tul decît șeful depozitului trebuie să 
se ocupe de toate acestea ?

SUCEAVA. Depozitul de lemne e 
In... comuna Ițcani, la 7 km de oraș. 
Doar cîteva persoane.

— Ați terminat cu livrarea combus
tibilului ? îl întrebăm pe responsa
bil. „Da’de unde, ne răspunde. Nu 
avem mijloace de transport".

Același refren cu alte variante. Ce 
fac cetățenii ? Foarte simplu. Așteap
tă. Întîi programarea, apoi mărunți- 
rea lemnelor... Urmează transportul 
la domiciliu, cînd intră în rol cărăușii. 
La Suceava, bunăoară, se pretind 
șase lei pentru o sută de kg trans
portate. 2 000 de kg de combustibil 
costă 200 de 
120 lei.

lei, iar transportul —

Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. a IlI-a)

In drum spre Teheran, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a trimis de la bordul 
avionului special primului ministru al Turciei, Suat Hayri Ürgüplü, o 
telegramă în care spune : „Trecînd deasupra teritoriului Republicii Tur
cia adresez un salut cordial Excelenței Voastre și urări de prosperitate 
poporului turc“.

La bordul avionului s-a primit următoarea telegramă de răspuns 
din partea primului ministru al Turciei: „V.ă'mulțumesc sincer pentru 
mesajul pe care ați binevoit să mi-1 adresați trecînd deasupra teritoriu
lui țării noastre. Am plăcerea să vă adresez cele mai bune urări pentru 
fericirea dv. personală, pentru prosperitatea poporului român“.

Rio de Janeiro
■

a

IN
Ansamblul folcloric 

„Perinița" !și continuă 
cu succes seria de 
spectacole în Brazilia, 
prima etapă dinlr-un 
lung turneu prin ta
rile Americii Latine. 
După reprezentațiile 
de la Belo Horizonte 
și din alte orașe, ar
tiștii noștri apar acum 
în fața publicului din 
Rio de Janeiro.

„Perinita" a sosit la 
Rio cu cărți de vizită 
valoroase cucerite 
chiar în Brazilia : în 
fiecare centru unde a 
oferit spectacole, atit 
participarea publicu
lui cil și critica de 
specialitate s-au unit 
in a elogia măiestria 
mesagerilor artei unui 
popor numai geogra
fic îndepărtat de Bra
zilia Ovațiile ce răsu
nă in fiecare seară în 
sala Teatrului Munici
pal sint încă o dova
dă de prețuire entu
ziastă pentru valorile 
artistice ale români
lor. Muzicanții și dan
satorii noștri sînt bi
sați. aclamați îndelung 
după aproape fiecare 
număr, iar după pri
mul spectacol criticii 
principalelor ziare lo
cale au consacrat cro
nici elogioase „Peri- 
niței".

„Jornal do Brasil’

„PERINIȚA"
BRAZILIA
notează următoarele 
sub semnătura lut 
Renzo Massarani : 
„Continuînd drumul 
tradițional al artei 
populare românești, 
ansamblul și-a creat 
un reperloriu eviden
țiind cele mai carac
teristice trăsături ale 
poporului român, cin- 
lece/e, instrumentele 
sale muzicale, dansu
rile și ritmul. Avem 
aici o mostră pito
rească și colorată. 
Deosebindu-se de alte 
spectacole recente de 
acest gen. „Perinița" 
renunță la scenele ro
mantice, la clișeele 
facile de pastel, la a- 
mănuntele pitorești, 
pentru a se concentra 
asupra a două ele
mente ele bază : o or
chestră și un grup de 
balet. Orchestra și 
giupul de balet ofe
ră un „lindissimo es- 
petaculo" (spectacol 
toarte Irumos).

în alt ziar de mare 
Ura/ „Correio 
Manha", criticul 
co Nogueira 
semnează o
amplă din care cităm : 
..Ambianța este în în
tregime populară, se 
simte apropierea ime
diată a izvoarelor 
populare care. în Ro
mânia, sint din cele

da
Enri-

Franca 
cronică

mai.bogate din întrea
ga Europă... Găsim 
In spectacolele „Peri- 
niței" o artă francă, 
directă, plină de vita
litate. bogată in seva 
ce emană din popor, 
conservlnd caracteris
ticile istorice tradiția- 

' nale, arta ce incintă 
spectatorul de masă și 
care, totodată, are va
loarea sa ca element 
etnografic de rar pilo- 
lesc și forță sugesti
vă... Prin spectacolul 
său inedit. ..Perinița" 
a accentuat afinitățile 
care ne unesc cu țara 
lui Eriescu".

. Entuziasmul specta
torilor a atins culmile 
cind, spre sfirșitu) pri
mului spectacol dai la 
Municipal. întregul 
ansamblu a cintal, in 
limba portugheză, im
nul atașului Rio de 
Janeiro și „Aguarela 
do Brasil" de Ari Bar
roso. întreaga sală 
cinla împreună cu cei 
de pe scenă, acompa- 
niindu-se cu o avalan
șă de ovații. Cunoscut! 
cu care am stat de 
vorbă după spectacol 
mi au spus că de mult 
limp Municipalul nu a 
mai cunoscut o ase
menea atmosferă.

Vasile OROS



P Aï MA 2 bCiNTblA

Puncte
. • ■/■...•

DE

VEDERE

IE L E L O R
.?*1 ..- ■■ - ' * . ■ . ; • * - ; - ’ • ’ •

agricol superior 
cerințelor zootehniei ?J

Dupâ apariția în „Scînteia" nr. 6739 a articolului „Cum să 
se iacă specializarea ?', numeroși specialiști din agricultură 
au scris redacției, exprimîndu-și punctul de vedere cu pri
vire la perfecționarea învățămîntului superior zooveterinar. 
în numărul de față al ziarului publicăm cîteva scrisori pe 
această temă.

Zootehnia și medicina veterinară 

sînt ramuri distincte
Directivele trasate 

de Congresul partidu
lui pentru dezvoltarea 
agriculturii socialiste 
Și, tn Cadrul ei, a pro
ducției animaliere faa 
și mai vizibile deose
birile ce există intre 
sfera de preocupări și 
îndatoriri a ingineri
lor zootehniști și cea 
a medicilor veterinari.

Inginerul zootehnist 
are misiunea de a al
cătui planul anual de 
producție al unității 
respective privind 
creșterea animalelor, 
răspunde de realiza
rea lui și totodată ur
mărește : graficul de 
livrări, furajarea ani
malelor, pregătirea și 
conservarea furajelor, 
ridicarea nivelului 
productiv ai animale
lor prin selecție, crea
rea de rase noi ș.a. La 
rindui său, medicul

veterinar are îndato
rirea să ia măsuri 
pentru prevenirea și 
combaterea bolilor 
(prin vaccinări, trata
mente curative etc), 
în așa fel ca sta
rea sanitară a anima
lelor să fie Corespun
zătoare și compatibilă 
cu Un ridicat nivel 
productiv. Practica a- 
rată că este foarte 
greu, aproape imposi
bil, ca un singur om, 
oricît ar fi de bine 
pregătit, să se poată 
ocupa intens de toa
te aceste probleme și 
să le rezolve cu bune 
rezultate. De aceea mă 
alătur părerii expri
mate de cîțiva specia
liști în coloanele 
„Scinteii" de a se în
ființa în locul actualei 
facultăți de medicină 
veterinară două fa

cultăți : de zootehnie 
și de medicină veteri
nară.

tn ce privește pre
gătirea inginerilor 
zootehniști, consider 
că este necesar ca în 
anii de facultate aces
tora să li se predea 
îndeosebi anatomia și 
fiziologia animalelor, 
zootehnia generală și 
specială, botanica, zo
ologia, agricultura ge
nerală, pășuni și fi
nețe, tehnologia pro
duselor animale, eco
nomie agrară, meca
nizare, irigarea cultu
rilor furajere, repro
ducția animalelor, e- 
videnfă economică, 
patologie și în special 
genetică.

Ing. Mircea IONESCU 
Cooperativa 
agricolă de producție 
Pelinu, 
raionul Urziceni

Acum cîteva zile, la Teatrul Mic, 
după 49 de ani de cînd a fost așter
nută pe hîrtie prima versiune, „Jo
cul ielelor" de Camil Petrescu a vă
zut pentru întîia oară lumina rampei 
în București. înzestrat cu puterea de 
a nu îmbătrîni, pe care o au numai 
operele literare ieșite din comun, 
textul piesei sună pe scenă uimitor 
de actual, viguros și cuceritor, de 
parcă ar fi fost scris ieri. E în a- 
ceastă lucrare de tinerețe o explozie 
de talent și de pasiune, o profunzi
me a gîndirii care ne descoperă în 
esență întreaga personalitate frămîn- 
tată a scriitorului. Rnpind ferm cu 
melodrama dominantă pe atunci în 
teatrul european, opunînd sentimen
talismelor luciditatea și prejudecăți
lor adevărul, Camil Petrescu se nu
măra printre deschizătorii unui drum 
înnoitor și fertil în arta modernă: a- 
cela al dramei de idei. „Jocul iele
lor" anticipează îndrăzneț o proble
matică pe care, cu două sau trei'de
cenii mai tîrziu, autori celebri în lu
me —- Sartre, Camus — aveau s-o 
pună la temelia creației lor. Putem 
constata astăzi încă o dată că prin 
fervoarea și emoția cu care tratează 
raportul dintre conștiință și acțiune 
ea rezistă pe deplin unor comparații 
dintre cele mai prestigioase; iar iii 
ce privește soluțiile dezbaterii răs
colitoare pe care o prilejuiește, „Jo
cul ielelor" — mai cu seamă în 
forma definitivă pe care i-a dat-o 
dramaturgul în 1946 — vădește o în
țelegere a omului contemporan și a 
fenomenelor istorice care de multe 
ori lipsește autorilor occidentali 
preocupați de teme asemănătoare.

Spectatorul, poate puțin speriat de 
teorii prea savante și practici nu tot
deauna izbutite, va descoperi în fața 
acestei piese că „teatrul de idei' nu 
înseamnă un dans al abstracțiunilor 
golite de viață. Dragoste și gelozie, 
șantaj, sinucidere, elementele „pal
pitante" ale intrigii tradiționale sînt 
prezente și aci, mînuite de altfel cu 
un meșteșug remarcabil, dar ele nu 
se rezumă la latura facil-senzaționa- 
lă, devin expresia unei drame auten
tice și mistuitoare. Eroul piesei, Gelu

Ruscanu, e dintre cei care au „vă
zut idei" și din această cauză — ca 
într-un vers al lui Camil din aceeași 
epocă — el are „sufletul mărit": toa
te sentimentele și convingerile gă
sesc într-însul o rezonanță mai in
tensă. El crede nu numai cu rațiu
nea, ci cu inima în cauza clasei mun
citoare, căreia i s-a dedicat fără re
zerve, în calitate de director al zia
rului „Dreptatea socială". Cutremu
rat de nedreptățile societății Capita
liste, Ruscanu nu poale concepe 
compromisul așa cum nu poate ima
gina un cerc pătrat: a tăcea, a tole
ra nelegiuirea înseamnă a deveni tu 
însuți complice. De aceea, în campa
nia pe care o duce împotriva minis
trului criminal Sinești, el pune toate 
resursele sale umane și nici o ame
nințare, nici un tîrg, nici un argu
ment de ordin personal nu-1 vor pu
tea opri, Pentru intransigența sa 
morală fără cusur, pentru refuzul ca
tegoric al oricărui „aranjament" și 
al oricărei jumătăți de măsură, Gelu 
Ruscanu a devenit, încă înainte de 
a fi pășit pe scenă, erou favorit al 
multor generații de cititori.

Dar Camil Petrescu a înțeles, în 
același timp, că jocul ideilor „pure" 

. este la fel de amăgitor ca și jocul ie
lelor. Eroul său se zbate între voința 
de a impune o dreptate „inumană" 
(cu alte cuvinte a unor principii sta
bilite în mod abstract, fără a ține 
seama de condițiile social-istorice), 
și evidenta — pe care i-o dezvăluie 
militantul socialist Praida — că uni
cul criteriu al dreptății îl pot da in
teresele de clasă ale celor oprimați. 
Gelu Ruscanu se dovedește incapa
bil să facă pasul de la idealul „ab
solut" la realitate. Dramaturgul a 
intuit atît de adînc mecanismul des
prinderii ideii de viată, îneît a reu
șit să indice cu precizie și sursa el 
reală, trufia individualistă a intelec
tualului care nu reușește să se con
topească cu masele muncitorești, pă
răsește „terenul solid" al solidarită
ții de clasă și se aventurează pe „a- 
pele tulburi ale întrebărilor fără răs
puns".

Spectacolul realizat de Grin Teo-

dorescu pune puternic în lumină a- 
tît conflictul neîmpăcat al eroului 
cu lumea burgheză, cît și contradic
țiile lui lăuntrice. Gelu Ruscanu 
(interpretat de Gh. Ionescu-Gion) im
presionează prin pasiunea justiția
ră, prin conștiința propriei respon
sabilități. Cuvintele sale despre 
necesitatea unei dreptăți «inumane» 
cad tăios, ca o sabie necruțătoare, și 
un moment se așterne o tăcere grea 
pe scenă, ca și în sală Replicile lui 
Praida și ale lui Penciulescu expri
mă ceea ce simțim cu totii, și anume 
că în acest om noblețea de caracter 
se întîlnește cu o anume halucinare, 
cu o exacerbare intelectualistă a 
„eului", cu o logică strict formală 
care, dusă pînă la ultimele consecin
țe, îl va arunca inevitabil în „ma
rasmul incertitudinilor". Astfel, dra 
ma lui Ruscanu începe din prima 
scenă și e prezentă mereu, căci fie
care pas al său spre luciditate echi' 
valează cu o zguduire, cu o rupere 
interioară. Prin Gion în rolul lui 
Ruscanu și George Constantin în ro
lul lui Sinești, pe scenă se înfruntă' 
două personalități extrem de relie
fate și fundamental opuse. Sinești ni 
se înfățișează masiv și autoritar, dar 
viclean și slinos, are momente în ca
re e copleșitor, aproape magnific in 
calmul și răceala sa lipsită de 
scrupule, pentru ca apoi să-ți dai 
seama că ceea ce părea bloc de stîn- 
că este de fapt dezgustătoare impos
tură, mascaradă, calcul meschin. 
Compoziția lui George Constantin 
este de » bogăție a nuanțelor, de o 
precizie și o necruțare în care se re
varsă întreaga furie crîncenă a tex
tului lui Camil Petrescu. Alături de 
aceste două creații se situează acel 
secretar de redacție, Penciulescu, 
căruia Ion Marinescu a știut să-i 
dea o inteligentă scormonitoare, o 
amară ironie la adresa vieții 
politice din România de atunci ; 
actorul ne-a dezvăluit însă și o undă 
de căldură, care explică și prezenta 
sa în redacția unui ziar socialist. 
Praida, care la lectură putea să pară 
oarecum discursiv, a dobîndib fran
chețe și forță de convingere datorită

Să se adîncească specializarea
Am absolvit Facul

tatea de medicină ve
terinară în anul 1964 
și acum lucrez ca me
dic veterinar într-o 
gospodărie agricolă 
de stat. De Ia început 
vreau să menționez că 
pregătirea dobindită 
în facultate referitoa
re la creșterea și în
treținerea animalelor 
— in special la disci
plinele de zootehnie : 
taurine, porcine, ovi
ne și păsări — mi-a 
fost insuficientă fată 
de cerințele produc
ției animaliere. Cu
noștințele predate în 
facultate se rezumau 
la descrierea raselor 
șt a citorva procedee 
clasice de creștere și 
alimentație. Or, cu a- 
semenea cunoștințe 
sumare nu se poate 
conduce o unitate a- 
gricolă cu sector zo
otehnic. Experiența 
proprie și a altor co
legi, dobindită în pro
ducție, mă îndreptă
țește să afirm că me
dicul veterinar nu 
poate să se ocupe de 
zootehnie, iar zooteh

nistul cu greu face 
fată sarcinilor privi
toare la îngrijirea sub 
aspect medical a ani
malelor.

Am urmărit cu in
teres dezbaterile pe 
tema specializării vi
itoarelor cadre supe
rioare pentru dome
niul creșterii anima
lelor și consider că 
pregătirea ingineri
lor zootehniști și a 
medicilor veterinari în 
facultăți distincte ar 
fi în folosul aprofun
dării cunoștințelor, al 
însușirii celor mai 
moderne cuceriri ale 
științei. De asemenea, 
propun ca tinerii să 
cunoască întregul 
proces de producție 
și noile procedee teh
nologice de creștere, 
reproducție și exploa
tare a animalelor. 
Astfel, consider că ar 
trebui organizat un in
stitut de zooeconomie 
cu secții sau facultăți 
de tehnica creșterii și 
exploatării animalelor 
Haut ine, porcine, pă
sări, ovine), de spe
cializare pentru labo

ratoare veterinare din 
industria alimentară 
și de medicină ve
terinară. în cazul pri
melor secfii, ar fi ne
cesar să se studieze 
următoarele discipli
ne : tehnica creșterii 
și exploatării anima
lelor de producție, 
mecanizare, tehnica 
creșterii animalelor 
tinere, tehnica repro
ducției, selecției, cre
ării de noi rase', eco
nomie agrară, noțiuni 
generale de zooteh
nie. tn anii I și II 
consider necesar să 
se predea noțiuni de 
biologie generală, e- 
conomie, alimentație, 
acordîndu-se mai mul
tă atenție chimiei bio
logice. alimentației, 
fiziologiei — îndeosebi 
aparatului digestiv la 
taurine, porcine și pă
sări.

Gheorghe BAIA 
medic veterinar 
Gospodăria 
agricolă de stat 
Castelu, Trustul 
Gostat Constanța

Trebuie două profiluri
In prezent, cînd e- 

conomia noastră so
cialistă se dezvoltă 
impetuos, cînd în 
creșterea animalelor 
se impun a se intro
duce tot mai larg me
tode industriale de 
exploatare și a se a- 
plica ultimele cuceriri 
ale științei. învătă- 
mintului superior a- 
gronomic îi revine 
misiunea de a crea 
cadre cu pregătire te
meinică, aprofundată, 
și specializare preci
să. Necesitatea creării 
a două profiluri de 
specialiști — medic 
veterinar și inginer 
zootehnist — pe care 
o susțin și eu, rezultă 
și din următorul e- 
xemplu. Un proaspăt

medic veterinar este 
trimis să lucreze tn- 
tr-o cooperativă agri
colă de producție care 
deține, de pildă. I 000 
bovine, dintre care 
300 vaci cu lapte, 
2 600 ovine. 5 000 pă
sări. 2 000 porcine, in
cubatoare. moară de 
preparare a furajelor 
etc. Se va ocupa de 
zootehnie șl de me
dicină veterinară sau 
numai de una — și 
atunci de care anu
me ? Practic, se va o- 
cupa de zootehnie, 
pentru că progra
mul zilnic. începind 
de la 5 dimineața, o 
cere în permanentă. 
Dar cine se va ocupa 
atunci de aplicarea

măsurilor sanitar-ve- 
terinare ?

Socotesc că apro
fundarea, în anii de 
facultate, de către stu
denții care se pregă
tesc pentru zootehnie, 
a disciplinelor de ge
netică și biochimie, a- 
limentație, mecanizare 
și construcții, zooteh
nie generală și specia
lă, biologie generală, 
științe economice, ș.a.. 
le va asigura pregăti
rea de care au nevoie 
pentru a contribui cu 
succes la dezvoltarea 
agriculturii socialiste.

Ing. Vasile BUBLEA 
vicepreședinte 
al Consiliului agricol 
raional Oravița

CUM E VREMEA
Ieri tn tară : Vremea a fost re

lativ rece, cu cerul variabil, mai 
mult noros în Oltenia, Moldova 
și Dobrogea, unde izolat a plouat 
slab. In regiunea de munte a nins 
local. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări în Muntenia și Do
brogea și în sectorul nord-ëstic. 
Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 2 
grade la Joseni și 12 grade la 
Satu Mare, Oradea, Lugoj, Vără- 
dia, București, Turnu Măgurele, 
Alexandria și Hîrșova. în Bucu
rești : Vremea a fost relativ rece, 
cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări din sec

torul estic. Temperatura maximă 
a atins 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 octombrie a.c. în 
țară : Vreme relativ rece, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul estic. Tempera
tura în creștere ușoară către sfîr- 
șitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 
grade, iar maximele între 8 șl 18 
grade. Ceață locală. în București: 
Vreme relativ rece la începutul 
intervalului, apoi în încălzire u- 
șoară. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit din est. 
Temperatura în creștere ușoară.

Pe Valea Oltului, Ia Călimânești

interpretării firești, sincere, pe care 
i-a dat-o Constantin Codrescu. A fost 
nevoie de o actriță înzestrată cu ma
rea simplitate a Leopoldinei Bălănu
ță, pentru a neutraliza, în mare par
te, balastul dulceag-lacrimogen de 
care suferă rolul Măriei Sinești, un
de se resimt cel mai mult și stîngă- 
ciile debutantului din 1916 și re
miniscențele unui anume stil al e- 
pocii. Florin Vasiliu — excelent, plin 
de umor și de naturalele în rolul u- 
nui ziarist începător — evocă ală
turi de N. Pomoje, Al. Lungii, N. 
Ifrim și alții atmosfera febrilă a unei 
redacții de ziar cotidian. Din acest 
spectacol, construit cu grijă pentru 
detaliu, nu pot fi omise contribuții 
actoricești de mică întindere, dar de 
calitate, cum ar fi aceea foarte sub
tilă a lui Dinu Ianculescu (Kiriac), a 
Eugeniei Eftimie (mătușa Irena), a 
lui FI. Nicolaide (agentul), a Măriei 
Comșa-Potra (Elena Boruga), a lui 
Nicolae Motoc (Primul procuror) ș.a. 
Dar apariția luptătorului încarcerat 
Petre Boruga (interpretat de Andrei 
Codarcea) ni s-a părut ireală, mult 
prea teatrală, probabil din pricina 
machiajului și luminii stridente.

Decorul unic, realizat de Teodor 
Constantinescu, a permis trecerea 
aproape nemijlocită de la un tablou 
la altul, într-un ritm viu care crește 
continuu și atinge tensiunea maximă 
în actul ultim. întreg cadrul scenia 
— inclusiv costumele, lumina, miș
carea personajelor a fost gîndit 
cu mult simț plastic, oferind un spa
țiu limpede și concentrat, neîncărcat 
cu detalii inutile, favorabil dezbate
rii grave, de înaltă factură intelec
tuală. în această ambiantă simplă dar 
substanțială, galeria de portrete, în
locuite apoi cu oglinzi care străju
iesc permanent scena, mi s-a părut 
un simbol superflu. Valoarea spec
tacolului stă în marea încărcătură de 
gîndire, de caracter și frămîntare o- 
menească, pe care simți că o conțin 
replicile rostite. Regia și-a putut 
îngădui să prelungească momentele- 
cheie printr-o durată de tăcere so
lemnă, în care ascultam parcă în 
noi înșine rezonanța unor adevăruri 
majore, întruchipate în imagini de o 
rară frumusețe literară. Ce inspirat 
se vorbește în această piesă, de e- 
xemplu, despre demnitatea clasei 
muncitoare, care respinge bineface
rile și filantropia burgheză, luptînd 
să-și cucerească drepturile ce i se 
cuvin ! Ce sfîntă ură și ce superb 
dispreț sînt adresate practicilor îm
păciuitoriste, mercantiliste, acelei 
societăți cinice în care excrocii erau 
„acostați cu familiaritate și tandre
țe". Cu cîtă artă sintern conduși prin 
hățișul celor mai complicate idei fi
lozofice, exprimate în metafore de 
o fulgerătoare elocvență, cum este 
chiar aceea care dă tema de bază a 
piesei: „jocul ideilor este jocul ie
lelor" ! Toate aceste însușiri ale tex
tului — așa cum se dovedește acum 
fără putință de tăgadă — sînt prin 
excelență dramatice; asistînd la 
spectacolul pe care publicul îl urmă
rește cu încordare, îti pare de necre
zut că o asemenea piesă a putut fi 
considerată atîta vreme „nescenică".

Prin însemnătatea și valoarea ope
rei înfățișate spectatorilor, ca și prin 
dăruirea cu care ea a fost servită, 
premiera „Jocului ielelor" constituie, 
după părerea mea, un adevărat eve
niment artistic. Pe cînd un „Dan
ton"? Pe cînd alte spectacole de ți
nută cu marile piese ale lui Camil 
Petrescu ?

TEATRE
• Teatrul de Operă șl Balet : CĂ
LĂREȚUL DE ARAMA — 19,30.
• Teatrul de Stat de Operetă : TARA 
SURISULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : VEDERE de PE 
POD — 19,30, (sala Studio) : INTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : FIZICIENII 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE — 
19,30 (sala Studio, str. Al. Sahia nr. 
76 A) : INTRIGA ȘI IUBIRE — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : LUNA DEZMOȘTENIȚI
LOR — 19,30, (sala Studio) : ZIZI 
ȘI... FORMULA EI DE VIAȚA — 20. 
e Teatrul ,,Barbu Delavrancea“ : 
ȘCOALA NEVESTELOR — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR 
— 20.
© Teatrul evreiesc de stat : IDEI 
PENTRU O REVISTA — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala Victo
ria) : KATIA ȘI CROCODILUL — 16 
(sala Academiei) : UMOR pe SFORI 
— 9,00 ; BĂIATUL ȘI VÎNTUL — 16. 
® Teatrul satiric-muzlcal ,,C. ••'Băna- 
se" (sala Victoria) : CU MUZICA... E 
DE GLUMIT — 20. /■
• Circul de stat : O SEARA LA 
CIRC — 20.

IELE VI lIU NE
O 19,00 — Jurnalul televiziunii (I)
O 19,20 — Ascultați, judecați, dezle- 
sați-'. « 19,50 — Avanpremieră e 20,00
— Săptămîna © 21,00 — Parada vede
telor © 21,50 — Știați că... (film do
cumentar) o 22,00 — Recitalul pia
nistului Valentin Gheorghiu © 22,30
— Jurnalul televiziunii (II) șl Buleti
nul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
• CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : Pa
tria — 10; 12,45; 15,45: 18,30; 21,15.
0 CARTIERUL VESELIEI : Bucu
rești — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
0 DULCEA PASARE A TINEREȚII
— cinemascop : Festival — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Excelslot — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Grivița — 
10,30; 12,45; 15,15; 17,45; 20.
• MARILYN — cinemascop : Repu
blica — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;19; 21,15.
« JUDEX : Luceafărul — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30, Capitol — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Floreasca
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, Fla
mura — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Sta
dionul Dinamo — 18.
0 La ORA 5 DUPA-AMIAZÄ : Vic
toria — 10; 12; 14: 16,15; 18,30; 20.45, 
Buzești — 11; 15,15; 17,45; 20,15.
• CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Central — 9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30, înfrățirea între popoare
— 10; 15,30; 18; 20,30, Bucegi — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la toate com
pletare Știați că...),
• OMUL MAFIEI : Lumina (comple
tare Simetrie) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Unirea (completare Sport 
nr. 4/1965) — 11 ; 16; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
• UNORA LE PLACE JAZUL : Doi
na — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
Progresul — 15.30; 18: 20,15, Crlngașl
— J.0,30; 16; 18,15; 20,30.
© AMERICA, AMERICA (ambele se
rii) : Timpuri Noi (completare 
Soclul) — io—20 în continuare.
© HATARI (ambele serii) : Glulesti 
(completare Totul pentru viață) — 10; 
14,30; 17,30; 20,30,
a OCOLUL PAMÎNTULUI IN 80 DE 
ZILE — cinemascon (ambele serii) : 
Dacia (completare Gura lumii) — 9,45;
— 20 în continuare.
a ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Tomis — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Melodia — 9,30; 
11.45; 14; 16,30; 18,45; 21. Modern — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la toate 
completare Prima zi).
© UN CARTOF, DOI CARTOFI ! 
Vitan (completare Lecție în infinit) t 
15; 17; 19; 21.
0 CAMERA IN FORMA DE „L“ : 
Miorița — 10; 12,30; 16; 18,30; 21.
© CARAMBOL: Viitorul (completare 
Casa cetate) — 16; 18,15: 20,30.
© LALEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Colentina (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamenta
le a Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.) — 10; 14; 17; 20, Drumul
Sării (completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România în R. P. 
Bulgaria) — 11; 15; 17,30; 20.
0 RUNDA 6 : Volga (completare 
Vizita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S.) — 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30, Pacea (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste România 
în R. P. Bulgaria) — 16; 18; 20.

La un an șl mai bine de 
la cele întîmplate, profe
soara Mariana R. se în
treabă și azi cum de 1 s-a 
putut cîștiga atît de repede 
încrederea. S-au cunoscut 
în tren. Erau vecini de 
compartiment, au stat de 
vorbă. El s-a recomandat: 
inginer Gheorghe Eană. Era 
un bărbat înalt, uscățiv, cu 
ochii albaștri deschiși, să 
tot fi avut 36—38 de ani. 
Un singur amănunt deranja: 
îi fugea privirea, nu se ui
ta în ochii celui cu care 
vorbea. Din buzunar îi ie
șea neglijent capătul unei 
rigle de calcul. Servieta 
„diplomat" era ticsită cu 
„situații" de șantier. De la 
Brașov la București i-a po
vestit toată viața lui. La 
capitolul „amintiri din uni
versitate' i-a arătat fotoco
pia diplomei de inginer, e- 
liberată de o facultate din 
Iași. La capitolul „proiecte 
de viitor", două puncte;

— doresc sincer să mă 
căsătoresc

— doresc să-mi iau o 
mașină.

In legătură cu primul 
punct, să-i dăm cuvîntul 
profesoarei : ...,,într-un timp 
relativ scurt, mi-a propus 
căsătoria. Influențată de 
comportarea sa, am accep
tat, deși nu-1 cunoșteam în
deajuns".

In ceea ce privește ma
șina :

„Prima dată mi-a arătat 
carnetul CEC cu o depune
re de 34 000 lei și spunea că 
dorește să-și ia o mașină. 
Mi-a cerut să-i dau 3 000 lei 
pentru ca să mai ia obliga
țiuni CEC. Aceasta încă de 
la prima vizită".

Cunoștința aceasta întîm- 
plătoare, de voiaj, s-a 
transformat repede într-o 
legătură durabilă. Se pu
neau la punct detaliile cu 
privire la căsătorie, turis
mul urma să fie cumpărat 
(trecut pe numele ei), se va 
muta cu șantierul, vor trăi 
fericiți. Cum dînsul era veș
nic în delegație, venea me
reu pe la ea acasă. Ace
leași purtări alese, aceeași 
nedesmințită seriozitate. 
Dar...

Andrei BALEANU

„a venit șl i-am dat 5 000 
lei pentru mașină. La o 
nouă revenire, mi-a cerut
1 000 lei ca să facă înscrie
rea la circulație"...

„la o săptămînă... mi-a 
cerut să iau de la mama
2 500 lei pentru a face ac
tele mașinii; mama mea, 
bătrînă, și-a scos de pe 
carnet banii și mi i-a dat".

Investițiile în viitoarea fe
ricire conjugală s-au cifrat 
la 13 800 iei. Bani dați cu 
inima ușoară. Avea încre
dere. Omul avea o compor
tare ireproșabilă. De cu
noscut mai bine, Mariana 
R. l-a cunoscut după ce a 
terminat de ridicat toți ba
nii pe care i-a avut la 
C.E.C. Gheorghe Eană s-a 
dus la București în delega-

buiau ? Era seriozitatea în 
persoană 1 Un bărbat se
rios și, pe deasupra, cu 
perspective ! Ce-ți puteai 
dori mai bun ? Dragostea, 
prietenia — dacă se simte 
nevoia, bineînțeles 1 — pot 
veni pe parcurs. Principalul 
sînt posibilitățile materiale, 
„situația" — cum se spunea 
pe vremuri. Cu această op
tică, venea — se pare — 
Emilia S. în căsătorie. Și nu 
numai ea. Părinții gîndeau 
la fel. Gheorghe Eană s-a 
dus și pe la ei — să le cea
ră mina fetei oficial.

O dată cu mîna a primit 
și 5 500 lei. Cît mai lipsea 
pentru a întregi suma des
tinată FIAT-ului. Și atunci 
să vezi..

După asta, cum era de

fel de a gîndi asupra căsă
toriei. Am stat de vorbă cu 
cîteva din cele nouă cuce
riri ale lui Eană.

— L-ați iubit mult, de
sigur ? am întrebat-o pe 
Sultana P., funcționară, ab
solventă a unei facultăți.

— între noi n-a fost 
vorba de dragoste. N-am 
fost nici măcar atașată de 
el. Nu s-a pus chestiunea 
atașamentului.

— Și atunci ?
— Dacă n-am putut fa

ce o căsătorie din dragos
te, m-am gîndit să fac una 
din conveniență.

— Nu înțeleg bine ter
menul. Dacă vreți să-1 ex
plicați...

— Era, de fapt, o parti
dă care mi s-a propus. Eu

pretează tinere chiar dintre 
cele cu o pregătire intelec
tuală deosebită. Este tribu
tul unei mentalități întîrzi- 
ate, o tristă concepție moș
tenită din trecut despre 
căsnicie, care subordonea
ză tot ce e omenesc și înăl
țător banului, „situației", 
posturilor, turismelor.

Elena B. ne-a și declarat 
deschis acest lucru :

„Intre noi, relațiile nu 
s-au pus în termeni de a- 
fecțiune, de dragoste. Mi-a 
promis altă viață".

Anii tinereții sînt frumoși, 
dar și plini de imprudențe. 
In timp ce fetele se gîn
deau la căsătoria încheia
tă fulgerător ca în poveste 
și la autoturismul din care 
vor descinde în pragul unei

IMPLICAȚIILE FILOZOFIC
ALE UNUI CAZ PENAL

ție și dus a fost pentru tot
deauna.

Pentru a reapare... în via
ța altei femei : jurisconsulta 
Emilia S.

A cunoscut-o tot în tren. 
(In accelerate, în parcuri, 
pe plajă, iată sectorul în 
care opera Eană printre su
fletele slabe).

„Intr-o perioadă relativ 
scurtă, de două zile (subi, 
ns.), am acceptat să mă că
sătoresc cu el" — spunea 
Emilia S.

Cum s-a întîmplat ? A 
fost un „coup de fou
dre" ? Nu.

„El a început să vorbeas
că despre posibilitățile lui 
materiale (subi, ns.) și a 
reușit oarecum să mă con
vingă*.

Avea un titlu, un carnet 
la CEC, un turism la vamă 
— ce alte garanții mai tre-

așteptat, n-a mai fost ni
mic de văzut; Eană a de
venit invizibil.

Nouă fete, mai toate cu 
studii superioare, unele cu 
funcții în diferite instituții, 
prin urmare independente, 
au căzut victimă acestui 
bărbat serios care căuta o 
fată serioasă. Formula cla
sică, arhicunoscută, îți vine 
imediat sub condei: „Spe- 
culînd naivitatea..." Incon
testabil, materia primă 
principală e furnizată de 
fetele naive, care socotesc 
că tot ce lucește e aur și 
de vreme ce pasărea zboa
ră e și musai bună de mîn- 
cat. Dar numai naivitatea, 
credulitatea, nu explică 
ravagiile pe care le fac 
astfel de „bărbați serioși". 
Ei exploatează nu numai 
credulitatea, dar și o anu
mită concepție, un anume

n-aveam nimic în vedere în 
momentul acela.

Cine i-a propus „parti
da", bărbatul cu „situație", 
care căuta o fată „cores
punzătoare" ?

— Am o colegă de birou 
care a auzit de la cumna
tul el că inginerul Gheor
ghe Eană vrea să se însoa
re. Ea i-a spus cumnatului: 
— Am o colegă, o fată bu
nă, care caută să se mărite.

Așa au făcut cunoștință. 
Restul a venit de la sine.

Pe Maria B. din Capitală 
a cunoscut-o la sora ei.

„Ulterior — spune ea — 
am aflat că scopul acestei 
prezentări era dorința lui 
Eană de a se căsători".

Cum se vede, în multe 
cazuri era vorba de aranja
rea unei „partide", de „ve
dere* — în fapt o penibilă 
tranzacție, la care se mai

case luxos mobilate, să ve- 
dèm la ce se gîndea 
Gheorghe Eană.

Sîntem la anchetatorul 
penal. Ascultăm declarația 
lui. Scurt, concis :

„Începînd din luna iulie 
1963 am umblat prin toată 
țara ca să găsesc femei pe 
care să le înșel".

întrebare : Mai aveți de 
făcut completări ?

Răspuns : Declar că nu 
am locuit la adresele ce le 
dădeam, nu am avut ser
viciu unde spuneam, nu in
tenționam să mă căsătoresc 
cu ele sau să-mi cumpăr 
autoturism și tot ce spu
neam era în scopul de a le 
determina să-mi dea bani 
sau obiecte ce le aparți
neau.

Avem în față fișa cu an
tecedente penale a omului 
cu o comportare ireproșa

bilă, manierat, cu unghii în
grijite, etc, etc.

S-a născut în 1926 în co
muna Vitomirești, raionul 
Drăgășani. Studii : 9 clase 
de școală generală. N-a a- 
juns nici la maturitate, dar 
mi-te la Facultatea de con
strucții. Cu ce s-a ocupat 
înainte de iulie 1963 ? 
Reproducem:

1950 — furt ; 1953 — de
lapidare ; 1955 — furt în
aglomerație ; abuz de în
credere ; 1957 — înșelăciu
ne ; 1958 — furt ; 1959 — 
înșelăciune și furt în dau
na avutului obștesc ; 19S2 
— eliberat după executa
rea ultimei condamnări /o 
6 ani închisoare corecfiu- 
nală. Are la activul său 16 
infracțiuni și un număr a- 
preciabil de ani de pușcă
rie

Acesta e omul căruia 
nouă femei i-au acordat în
crederea cea mai înaltă.

★

Pentru uzurpare de titluri 
(calitatea falsă de inginer), 
pentru fals în acte publicp 
(„diploma" și libreluj 
C.E.C. cu un sold fictiv de 
35 000 lei — în loc de 5 lei), 
pentru înșelăciuni (total 
45 000 de lei) în dauna „vii
toarelor soții" și a altor 
cetățeni, a fost condamnat 
la 5 ani închisoare corec- 
țională și 6 ani interdicție 
corecțională înșelătorul a 
făcut recurs.

A făcut recurs și Procu
ratura :

„Față de multiplele in
fracțiuni comise de incul
pat, pedeapsa care i s-a 
aplicat e prea mică".

Tribunalul Capitalei, ți- 
nînd seama de pericolul 
social al activității pe ca
re a desfășurat-o, a ad
mis recursul Procuraturii. 
Gheorghe Eană a fost con
damnat la 7 ani închisoare 
corecțională și 6 ani inter
dicție corecțională.

Iar nouă tinere au un su
biect asupra căruia merită 
să mediteze îndelung. Și 
nu numai cele nouă...

V. SEBASTIAN
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VIZITA IN IRAN A TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER

Dineu oferit de primul ministru 
al Iranului

Joi seara, primul ministru al 
Iranului, Amir Abbas Hoveida, a 
oferit un dineu în saloanele Mi- 
nisterului Afacerilor Externe în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe MaUrer. 
Au participat persoanele oficiale 
care însoțesc pe președintele Con
siliului de Miniștri.

Din partea iraniană au fost de 
față Pasha Babaduri, Nikpey 
Gohlam Reza, Nasser Yegarekh, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Î.îiniștri, A. Alikhani, ministrul 
economiei, Sharif Emani, președin
tele Senatului, Reazi, președintele 
Medjilisului, dr. Egbal, președin
tele Societății naționale iraniene a 
petrolului, generali, deputați și se
natori. Au fost prezenți membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Teheran.

Evocînd tradiționalele relații 
culturale statornicite de secole în
tre Iran și România, Amir Abbas

Hoveida, primul ministru al Ira
nului, a toastat pentru continua 
dezvoltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, 
a urat ca vizita în Iran a oaspe
ților români să fie cît mai agrea
bilă și a transmis guvernului și 
poporului român salutul cordial al 
națiunii iraniene.

în toastul său, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a exprimat gratitudinea 
delegației române pentru invitația 
de a vizita Iranul și dorința ca 
această vizită să constituie o con
tribuție la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre cèle ' două 
țări. Sîntem două țări, a spus el, 
care au decis să atace frontal pro
blema progresului. Vorbitorul a 
toastat pentru sănătatea Majestății 
Sale Imperiale, Șahul Iranului, 
pentru sănătatea primului minis
tru al Iranului, pentru prosperi
tatea poporului iranian.

Cronica zilei
SOSIREA MINISTRULUI 

AFGANISTANULUI 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
Joi seara a sosit în Capitală Mo

hamed Aref, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Afganis
tanului în Republica Socialistă Ro
mânia.

★
Joi dimineața s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Belgrad, 
delegația Uniunii Tineretului ' Co
munist, condusă de tov. Petru

Enache, prim-secrétar al C.C. al 
U.T.C., care, la invitația Uniunii 
Tineretului Iugoslav, a vizitat 
R.S.F. Iugoslavia.

★
Renumitul violonist american 

Isaac Stern, unul din cei mai va
loroși reprezentanți ai artei vio
lonistice contemporane, și-a în
ceput joi seara turneul bucureș- 
tean cu un recital extraordinar 
susținut la sala mare a Palatului 
Republicii.

(Agerpres)

Generator 
de energii 
in înfăptuirea 
hotăririlor 
Congresului 
al IX-lea

portanța acestei munci se lipsesc 
de o puternică pîrghie de influen
țare și mobilizare a oamenilor.

Sînt și cazuri în care, în loc să 
analizeze conținutul învățămîntu- 
lui, contribuția lui la realizarea 
sarcinilor organizației, dările de 
seamă prezentate în adunările de 
alegeri, dezbaterile se mărginesc 
să înregistreze cîteva aspecte de 
suprafață. Aceasta face ca și în 
planurile de măsuri adoptate, pro
blemele muncii ideologice să-și gă
sească loc doar sub forma unor 
recomandări generale, ca de pildă 
— la atelierul Laminor II de la 
uzinele LaiÂirioruP’Brăila — „noul 
birou ales va lua toate măsurile 
pentru buna desfășurare a învăță- 
mîntului de partid“. Cui folosește 
o asemenea abordare formală a 
problemelor muncii ideologice ?

(Urmare din pag, I)

Pentru tema industrializării so
cialiste, de •pildă, pe care o vom 
dezbate zilele acestea, m-am do
cumentat în mod special asupra 
dezvoltării uzinei in viitorul cinci
nal, asupra sarcinilor de ordin ca
litativ ce-i revin.

într-un mod asemănător, propa
gandistul Liviu Călin, inginer șef 
la Țesătoria „Suveica“ din Capi
tală, sublinia, în adunarea de ale
geri, necesitatea ca în seminariile 
despre politica partidului de in
dustrializare socialistă să li se 
arate cursanților perspectivele des
chise de această politică propriei 
lor întreprinderi, în curs de radi
cală modernizare, sarcinile ce le 
revin pentru ridicarea calificării la 
nivelul tehnicii noi, cu care va fi 
înzestrată fabrica.

Relevînd însemnătatea legării 
strînse a învățămîntului de viață, 
de sarcinile concrete ale construc
ției socialiste, numeroși vorbitori 
au atras totodată atenția asupra 
tendințelor ce se mai fac simțite 
în unele cercuri de studiu, de alu
necare în practicism îngust, de con
centrare a dezbaterilor asupra u- 
nor probleme mărunte de producție. 
Or, rolul studiului Ideologic nu 
este acela de a rezolva proble
mele profesionale, ci de a asigura 
ridicarea nivelului politic și Ideo
logic al membrilor de partid, al 
oamenilor muncii, dezvoltarea con
științei lor socialiste, înarmarea 
-u linia politică a partidului, de a 
contribui, pe această cale. Ia îm
bunătățirea muncii în sectorul res
pectiv.

Grija membrilor de partid pen
tru îmbunătățirea calității și efi
cienței învățămîntului își găsește 
întruchiparea cea mai vie în pla
nurile de măsuri adoptate de adu
nările generale. Adunarea generală 
a organizației nr. 11. secția a IV-a 
mecanică mijlocie de la Uzina 
„Grivița roșie“, de pildă, a stabilit 
măsuri pentru organizarea siste- 
.matică a consultațiilor — pe 
cercuri de studiu — pentru analiza 
periodică. în adunările generale, a 
nivelului de desfășurare a învăță- 
mîntului de partid, precum și obli
gația noului birou de a repartiza 
comuniști cu mai multă expe
riență să se îngrijească îndea
proape de felul în care studiază 
documentele Congresului uteciștii 
și cei din activul fără de partid.

Este firesc ca în adunările de a- 
lègeri să se discute aprofundat 
despre sarcinile economice ce re
vin organizațiilor de bază în anul 
viitor. Realizarea planului la timp 
și la toți indicatorii constituie prin
cipalul obiectiv al activității co
muniștilor. Tn unele adunări însă, 
aceste sarcini sînt despărțite arti
ficial de munca politico-ideologică. 
Analizînd diferite probleme legate 
de îndeplinirea planului, comuniș
tii din unele secții ale țesătoriei 
„Suveica“, de pildă, nu s-au ocupat 
și de munca politică ideologică în 
sprijinul producției. Practica ara
tă că nici cele mai bune măsuri 
luate in domeniul economic nu pot 
da întregul efect dorit, dacă nu 
sînt însoțite de o muncă politico- 
ideologică vie. bine orientată. Or
ganizațiile care subapreciază im-

Propagandâ tehnică 
operativă, eficientă

Eforturile partidului și statului 
nostru pentru înzestrarea tuturor 
ramurilor economiei cu tehnica 
modernă fac să sporească rolul 
propagandei tehnice — importantă 
latură a muncii politico-educative. 
Dezbaterile din adunările de ale
geri dovedesc preocuparea a nu
meroase organizații de partid pen
tru intensificarea și creșterea efi
cienței propagandei tehnice, grija 
cu care ele îndrumă în acest sens 
comitetele sindicale. O experiență 
bună în organizarea diferențiată a 
propagandei tehnice în raport cu 
specificul locului de muncă a evi
dențiat adunarea organizației de 
partid de la sectorul Mecanic șef 
uzina „Progresul“-Brăila. La un 
moment dat, aici se punea proble
ma cunoașterii de către muncitori 
a principiilor constructive și ale 
funcționării unor mașini noi insta
late în uzină. Propaganda tehnică 
a fost axată tocmai pe această pro
blemă vitală, specialiștii cei mai 
buni primind sarcina să elaboreze 
conferințe cu privire la funcționa
rea fiecăruia din noile mașini și uti
laje. Organizația de partid a cerut 
comuniștilor din comitetul sindical 
să meargă și mai departe în dife
rențierea propagandei tehnice, ini
țiind acțiuni și pentru cadrele de 
specialiști, de exemplu sesiuni teh- 
nico-științifice în care să se dez
bată probleme ale îmbunătățirii 
proceselor tehnologice din uzină.

Un criteriu esențial de apreciere 
a calității propagandei tehnice 
este concordanța ei cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
De ce însă la unele adunări de 
alegeri nici dările de seamă și nici 
comuniștii nu s-au ocupat de acest 
aspect ? Fără îndoială că ar fi fost 
mult mai util ca In loc să se 
înșire numărul și titlurile conte la
țelor ținute să se fl făcut aprecieri 
asupra conținutului lor, să se ii 
criticat situații de felul celei exis
tente la Uzina Lamlnorul-Brăila, 
unde propaganda tehnică nu ține 
pasul cu noua înzestrare tehnică a 
uzinei și nici cu perspectivele în
zestrării ei în viitor.

Sub raza de acțiune 
a opiniei colectivului

Munca politico-ideologică a or
ganizațiilor de partid are drept 
scop, o dată cu mobilizarea mase
lor la realizarea îndatoririlor ce le 
revin în opera de construcție so
cialistă, cultivarea trăsăturilor mo
rale proprii omului nou. înrîurirea 
muncii politico-ideologice asupra 
comportării oamenilor nu numai 
la locul de muncă, dar și în so
cietate, în familie, stă la inima co
muniștilor care iau cuvîntul în a- 
dunările de alegeri.

Comunistul Mihai Caradima, de 
pildă, relata în adunarea organi
zației nr. 11 de la Uzina „Semănă
toarea“ cazul unor tineri care lu
crau neglijent, aveau abateri de 
la disciplină. Comuniști cu expe
riență și prestigiu i-au luat sub 
oblăduirea lor, s-au ocupat timp 
îndelungat de fiecare, ajutîndu-i

Primirea la C. C. al P. C. R.
a delegației de activiști ai P.S.U.G.

Tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al.,C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit ieri delegația de activiști 
ai P.S.U.G., condusă de tovarășul 
Karlheinz .Schäfer, șeful secției in
dustrie grea a C.C. ai P.S.U.G., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită în țara noastră. La primire, 
care a decurs într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, au participat 
tovarășii Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion

Bucur, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. A fost de față 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, Ewald Moldt.

în cinstea delegației a fost ofe
rită o masă tovărășească la care 
au participat tovarășii Simion Bu- 
ghici, Dumitru Lazăr, Ion Bucur, 
activiști ai C.C. al P.C.R.

Seara, ambasadorul R.D.G. la 
București, Ewald Moldt, a organi
zat o întîlnire prietenească cu pri
lejul vizitei în țara noastră a de
legației de activiști ai P.S.U.G.

Simpozion consacrat celei de - a 20-a

aniversări a Conferinței Naționale a P.C.R.
Joi după-amiază, în sala de fes

tivități a Muzeului de istorie a 
P.C.R., a avut loc un simpozion 
consacrat aniversării a 20 de arii de 
la Conferința Națională a P.C.R. 
Simpozionul a fost organizat de 
Școala superioară de partid „Ște
fan Gheorghiu“ și Institutul de 
istorie a partidului de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R.. director 
al Institutului de istorie a parti
dului. în continuare au fost pre
zentate comunicările : „Rolul Con
ferinței Naționale a P.C.R. în desă- 
vîrșirea revoluției burghezo-demo- 
cratice și trecerea la revoluția so
cialistă“ ; „Politica Partidului Co
munist Român — program de luptă

a poporului nostru pentru trans
formarea revoluționară a țării“, 
„Industrializarea socialistă a țării 
— verigă centrală a politicii eco
nomice a partidului“, „Ridicarea 
alianței muncitorești-țărănești pe 
o treaptă superioară în etapa ac
tuală de dezvoltare a țării noas
tre“ ; „Victoria deplină și definiti
vă a socialismului în România. 
Congresul al IX-lea al P.C.R. des
pre continuarea pe o treaptă su
perioară a procesului de desăvîrși- 
re a construcției socialiste“.

Au participat activiști de partid 
și de stat, cadre didactice și aspi
ranți ai Școlii superioare de partid, 
cercetători ai Institutului de istorie 
a partidului și institutelor Acade
miei, propagandiști, ziariști;

(Agerpres)

sjiA Lanț de manifestații
împotriva intervenției în VietnamA

Ziarul francez „LE FI
GARO“ publică o cores
pondență din New York 
semnată de Léo Sauvage 
în legătură cu manifesta
țiile- care au loc în ultima 
vreme în S.U.A. pentru 
încetarea agresiunii ame
ricane în Vietnam.

„Pentru prima oară de la 
interven|ia Statelor Unite în 
Vietnam, scrie ziarul, mani
festații organizate pe teri
toriul american pentru a 
protesta contra acestui 
război — și mai ales contra 
acestei intervenții — au a- 
tins o amploare suficientă 
pentru ca să se poată vorbi 
cu adevărat de manifestații 
de masă. Dar faptul nou nu 
este dear că numărul lor a 
depășit cu mult așteptările 
cele mai optimiste ale orga
nizatorilor și temerile cele 
mai pesimiste ale autorită
ților. Faptul nou constă mai 
ales, și anume la New York, 
în atitudinea privitorilor de 
pe străzi care se arătau în 
ansamblu mai degrabă bine
voitori, acte de ostilitate 
provenind de la grupuri i- 
zolafe și clar definite, în ge
neral de extremă dreaptă.

Atenjia a fost concentrată 
înfîi asupra Universității din 
Berkeley (California), deoa
rece studenții se remarcase
ră în trecut prin spiritul lor 
combativ și deoarece își 
propuneau de data aceasta, 
în plus, .să se îndrepte spre 
una din cele mai importante 
baze militare de pe coasta

Pacificului, în orașul vecin, 
Oakland.

Lovindu-se de polițiști — 
cu căști pe cap, înarmați și 
înzestrați cu măști de gaze 
— studenții de la Berkeley 
au format un baraj la intra
rea în Oakland, dar nu s-au 
lăsat provocați și au făcut 
cale întoarsă. Autoritățile au 
trecut prin emoții : polițiștii 
la urma urmelor nu erau de
cît cîteva sute în timp ce 
manifestanții erau mai mult 
de zece mii. In ce privește 
mulțimea care s-a strîns pe 
terenul universității pentru 
a participa la manifestație a 
fost apreciată la aproape 
cincisprezece mii. Nu este 
mai puțin impresionant de 
aflat că printre profesorii 
care s-au alăturat marșului 
studenților se aflau perso
nalități ca Owne Chamber- 
lain, laureat al Premiului 
Nobel pentru chimie.

Totuși succesul cel mal 
neașteptat a fost cel al ma
nifestației de la New York. 
Ca și la Berkeley, comitetul 
de organizare a prevăzut 
ca un maximum cifra de 
10 000 de participanfi.

Dar, după aprecierile ofi
ciale ale poliției, un număr 
de 13 000 de persoane au 
coborît pe Fifth Avenue, 
de la strada a 94-a pînă la 
a 68-a. Conform aprecieri
lor observatorilor imparțiali 
care i-au privit defilînd în 
rînd.uri de cîfe opt și cîte 
zece, timp de peste două 
ore, trebuie să fi fost cel

pufin 20 000 de participanfi. 
Cît despre mulfimea de pe 
trotuare, ea nu era deloc 
ostilă și au fost chiar și a- 
plauze.

Manifestajii au avut loc 
și în numeroase alte orașe 
americane, inclusiv în fața 
universității „John Hopkins" 
din Baltimore, unde secre
tarul Dean Rusk tocmai pro
nunța un discurs.

Aproximativ cincizeci de 
sfudenți de la universitatea 
din Wisconsin au organizat 
un marș asupra bazei aerie
ne de la Truax și au anunțat

postului de gardă că au ve
nit să-l aresteze pe coman
dantul bazei, locotenent-co- 
lonelul Lester Arasmith, ca 
fiind complice la „crimele 
de război și genocid". Cînd 
au refuzat să se împrăștie, 
poliția din Madison a pro
cedat la arestări (11 mani- 
festanfi au fost arestafi). 
Solda)ii de gardă nu au tre
buit să intervină.

La Washington, oficialită
țile se arată foarte încurcate 
de aceste manifestații și de 
răsunetul pe care ele pot 
să-l aibă în lume".

să se evidențieze în producție, să 
devină ogmeni de nădejde.

In adunarea organizației de bază 
din secția a IV-a mecanică mijlocie 
a Uzinei „Grivița roșie", membrul 
de partid Petru Orșa a scos în evi
dență prin propriul lui exemplu ro
lul pozitiv al unei munci educative 
stăruitoare. Bun meseriaș, bun 
organizator, el ajunsese, totuși, la 
un moment dat, un „caz“. Influ
ența unui anturaj din afara uzinei 
îl împinsese la o atitudine irespon
sabilă față de familie. Biroul or
ganizației de bază, membrii de 
partid au stat rriult de vorbă ci; 
el, l-au ajutat cu răbdare și tact 
să-și dea seama de greșeala pe 
care o săvîrșea.

„Ajutorul tovarășilor mei a 
venit la timp, spunea el în. adu
nare, datorită lor mi-am recîștigat 
liniștea căminului.“.

Comuniștii de la uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila, „Semănătoarea“- 
BUcurești, „Grivița roșie“ din Ca
pitală au arătat în cadrul adună
rilor marea forță educativă pe 
care o au opinia publică înain
tată, formele obștești de influen
țare; ei au arătat, de asemenea, 
contribuția pe care o aduc la în
tărirea răspunderii față de înde
plinirea sarcinilor de partid și 
obștești, față de comportarea în 
societate și în familie expunerile 
care se țin în adunările de partid 
despre înaltul titlu de membru de 
partid, despre critică și autocritică, 
despre respectarea normelor vieții 
interne de partid etc.

*
Marile sarcini puse de Congres 

în fața organizațiilor de partid, a 
întregului popor impun folosirea 
din plin și cu mai multă efica
citate a mijloacelor variate ale 
muncii politico-educative. Dezbate
rea aprofundată în adunările de a- 
legeri a acestei activități poate a- 
juta considerabil la îmbunătățirea 
ei, contribuind totodată la ridicarea 
nivelului adunărilor de alegeri, la 
creșterea rolului lor ca școală a e- 
ducării partinice.

Există 
un „inevitabil“ 
in comerțul 
cu lemne ?

(Urmare din pag. I)

justificat atunci, în urmă cu 10-15 ani. 
Dar acum I Duceji lipsă de combus
tibil ?

— Priviți în depozite, ni s-a spus.
Am privit în depozitele regiunii Ol

tenia. Ca și cele ale altor regiuni, ele 
gem de combustibil. Mai mult. In 
unele orașe spațiul de depozitare de
vine uneori neîncăpător și” lemnele 
trebuie înălțate în stive. Un amănunt : 
pentru stivuire se cheltuiește.

Dacă există suficient combustibil 
iar vînzarea „în rate" se păstrează 
numai în virtutea inerției, de ce nu se 
renunjă definitiv la ea ? La întrebare, 
interlocutorul ne-a răspuns „Uneori 
ni se dă dezlegare în acest sens, alte
ori nu".
■~Să vedem și al doilea canon — 
„programarea". Este ea cu adevărat 
necesară? Părerile directorilor de 
întreprinderi „Combustibilul", ale șe
filor de depozite, sînt împărțite. Unii 
spun că „programarea" și-a trăit tra
iul, alfii că ea ar mai fi încă în putere. 
Care este adevărul ?

—- De .fapt, ne explică tovarășul 
Toader Magopăf, directorul I.R. 
„Combusfibilul’-Suceava, ■ programa
rea nu s-a practicat și nu se practi
că pe temeiul vreunei prevederi 
speciale. Este o metodă a noastră, 
internă. Firește, depozitul e o unita
te comercială și cumpărătorul se poa
te întreba : cum se face că la orice 
magazin te pofi duce să cumperi cînd 
vrei, pe cîfă vreme la depozitele de 
lemne fi se „dă oră" ca la dentist I 
Și pe noi ne leagă de mîini și de pi
cioare.

De ce ? Cine ? Părerea tovarășului 
Magopăf și a altor directori de între-

Demonstrația de la Berkeley

11 Relații încordate intre Piața comună
și țările africane asociate“

Sub acest titlu, publicația „THE 
FINANCIAL TIMES“ publică un 
articol consacrat nemulțumirilor 
ce se manifestă în rîndul celor 

I 18 țări asociate la Piața comună.
„Preferințele comerciale acor- 

I date de țările Pieței comune unui 
număr—de 18 foste colonii qfrica- 

I ne în baza convenției de la Yao
undé — se spune în articol — 
sînt supuse din nou criticilor. De 
data aceasta țările presupuse a 
bénéficia de. pe urma lor — și nu 
acelea rămase în afară — con
duc asaltul. în ultimele luni, a- 
sociații africani, cum sînt numite 
aceste țări, s-au folosit de orice 
prilej' pentru a convinge Comisia 
'de la Bruxelles și guvernele mem
bre, deopotrivă, că exporturile lor 
în țările Comunității cresc mai în
cet decît acelea ale restului lumi; 
în curs de dezvoltare și sînt mult 
inferioare așteptărilor inițiale. 
Comisarul responsabil al C.E.E., 
Rochereau, a fost nevoit acum să 
recunoască că tarifele preferen
țiale singure sînt un mijloc in
adecvat pentru a spori vînzările 
acestor țări în Piața comună.

Adevărul este că scutirea de 
tarife vamale acordată semna
tarilor convenției de la Yaoundé 
s-a dovedit lipsită de o semnifi
cație comercială deosebită și, în 
mod cert, insuficientă pentru a 
produce o. schimbare remarca
bilă în structura comerțului lor 
cu C.E.E, — structură care conti
nuă să fie determinată în mare 
măsură de experiența colonială. 
Cele 14 teritorii care erau odi
nioară departamente de peste 
mări ale Franței continuă să facă 
parte din zona francului șl rămîn 
dependente în mod zdrobitor de 
piețele ei, în timp ce Somalia 
continuă să furnizeze aproxima
tiv 80 la sută din cantitatea de 
banane importată de Italia. Ger
mania (occidentală — n.r.) însă, 
lipsită de posesiunile ei coloniale 
după primul război mondial, 
cumpără majoritatea produselor 
de care are nevoie« din America 
de Sud și zona Caraibilor. A- 
tunci cînd țările asociate se plîng 
de creșterea insuficientă a ex
porturilor lor, ele înțeleg de fapt 
prin aceasta că șe dovedește a

fi mult mai greu de obținut piețe 
noi în Germania și Olanda, de 
pildă, decît presupuneau ele ini
țial.

în ce o privește, Comisia de la 
Bruxelles este dispusă să recu
noască că se poate aduce un 
argument puternic în favoarea 
măsurilor suplimentare de pro
movare a comerțului în cadrul 
Comunității, cerute recent de a- 
sociații africani. Dificultatea este 
însă, în parte, că producția de 
mărfuri tinde să fie mai puțin 
eficientă în Africa de limbă fran
ceză, ocrotită multă vreme de 
condițiile pieței mondiale prin 
prețuri și piețe garantate, decît 
în vechile colonii britanice sau 
olandeze. Și, fără să ai de oferit 
un avantaj hotărîtor, este greu să 
schimbi peste noapte structura 
comercială existentă de gene
rații".

în continuare, recunoscînd 
implicit că țările asociate n-au 
realizat progresele sperate în 
domeniul dezvoltării economice 
și, ca urmare, raporturile de 
schimb cu țările Pieței comune 
nu puteau să se îmbunătățească, 
autorul articolului încheie : „Pen
tru actualii asociați ai Pieței co
mune lupta în vederea obținerii 
unei părți mai mari a pieței de 
produse tropicale a C.E.E. va de
veni mai grea".

sa

Ca sS nu mai spunem că 
„transportul la domiciliu’ înseamnă 
uneori aruncarea lemnelor în mijlocul 
străzii. Dorești pe trotuar ? Se poate 
— dar e mai scump. Aruncate chiar 
în curte — e „lux’. Plătești tarif spe
cial.

Aici e locul să facem și o preci
zare. Depozitele de lemne au obli- 
gajia să asigure transportul lemnelor 
la domiciliu, iar costul transportului e 
inclus în pref.

Ca la dentist!
Nu trebuie să fii specialist în co

rner! «a să-ți dai seama că tn deser
virea cu lemne se încalcă uneori re
guli comerciale elementare și se ne
socotesc în mod flagrant interesele 
cumpărătorilor. Cum se explică a- 
ceasta ? De ce la cumpărarea com
bustibilului „ești tranșat și progra
mat” I Sînt aceste procedee inevi
tabile !

Să le luăm pe rînd : pentru ce se 
vînd lemnele în „tranșe" ? l-am între
bat pe tov. Alexandru Bărdeanu, di
rectorul întreprinderii regionale 
„Combustibilul’-Oltenia.

Din cele spuse de interlocutorul 
nostru rezultă că „tranșele" sînt o 
moștenire din urmă cu 10-15 ani, cînd 
aprovizionarea depozitelor de lemne 
se desfășura neritmic, livrările înfîr- 
ziau etc.

— Bine, înfelegem, procedeul era

— Nici n-am cumpărat lem
nele și m-am și încălzit.

Desen de EUGEN TARU 

prinderi „Combustibilul* este urmă
toarea : în depozitele de lemne nu 
se practică un comerț civilizat. Cum
părătorii, în loc să vină să-și ridice 
combustibilul pe rînd, vin toți o dată 
— toamna. Și, se înțelege, mijloacele 
de transport, tăietoarele de lemne, în
cărcătorii, descărcătorii nu pot pridi
di... Dar oare te convine oamenilor 
să se îmbulzească la depozite, să se 
aprovizioneze pe timp de ploaie și 
zloată și pe deasupra să cumpere 
lemne ude ? Firește că nu. Cetățenii 
ar fi dispuși să se aprovizioneze din 
timp. Cît privește unitățile de desfa
cere, ele declară că sînt gata să li
vreze combustibilul în orice lună a a- 
nului. Fără programări, fără tranșe. 
Atunci de ce combustibilul se vinde 
și se cumpără mai ales toamna ? Pen
tru că în acest sector nu domnește o 
bună gospodărire, iar solicitudinea 
față de public este foarte scăzută. 
Nu se iau măsurile organizatorice ne
cesare pentru o deservire continuă și 
cît mai comodă pentru cetățeni.

Foruri

cutați cu noi problema întreprinderi
lor de combustibil ?" El ne pune la 
curent cu ultimele „noutăți" : între
prinderile de combustibil nu mai au 
for tutelar. Sau, mai exact, depind de 
3 foruri netutelare — Ministerul Eco
nomiei Forestiere, Ministerul Comer
țului Interior și sfaturile populare re
gionale. M.E.F. le trimite planul eco
nomic, M.C.I. — planul de investiții, 
iar sfaturile populare regionale înca
sează beneficiile...

Acum totul devine mai clar : și dé 
ce la depozite supraviețuiesc „sfin
tele tranșe" cu întregul lor cortegiu 
de „programări’ și tergiversări, și de 
ce diferiți responsabili de unități pro
cedează după cum îi taie capul, ne
socotind interesele cetățenilor, și de 
ce în acest sector nu se exercită, 
cum ar fi normal, îndrumarea și con
trolul necesar.

Ce se cere pentru viitor ? Ca res
pectivele foruri „netutelare* să hotă
rască în cele din urmă care dintre 
ele va înfia depozitele de combus
tibil — acest băfrîn copil orfan.

Cînd se oprește 
o rotită 
in angrenajul 
cooperării 
industriale

direcția noastră generală care, de
sigur, cunoaște exact situația, nu 
i-ar fi încredințat această sarcină.

Nu există obligații 
„de mai mică 
importanță“

Pentru întregirea concluziilor, 
am căutat totodată să aflăm și pă
rerea tovarășilor de la uzinele 
„Semănătoarea“.

Inginerul șef de producție 
GHEORGHE OPRIȘ socotește că 
tovarășii de la uzinele „7 Noiem
brie“ au dreptate : graficul de li
vrări n-a fost respectat. Dar care 
sînt motivele ? Ce măsuri 'se im
pun pentru îmbunătățirea relații
lor de cooperare dintre cele două 
uzine ?

Nu s-ar putea spune că uzina 
desconsideră „din principiu“ obli
gațiile din planul de colaborare, 
așa cum înclină să creadă tovară
șii de la Craiova. Cum se explică, 
în cazul de față, întîrzierile în li
vrări ? Răspunsul îl primim 
tot de la inginerul șef Gheorghe 
Opriș : „Noi am avut anul acesta 
sarcina de a realiza combina de 
recoltat porumb CT2R, utilaj de 
excepțională importanță pentru 
agricultură Aceasta a solicitat 
eforturile întregului colectiv. Din 
cauza supraîncărcării unor uti
laje am fost puși în situația de a

nu ne putea respecta obligațiile 
față de uzinele „7 Noiembrie". In 
privința rulmenților agricoli, însă, 
am fi putut evita măcar o parte 
din greutățile pe care le-am pri
cinuit tovarășilor de la Craiova“.

— Toate acestea țin de o pe
rioadă mai îndepărtată. Cum expli
cați totuși că și în această lună ați 
continuat să livrați piesele cu în- 
tîrziere ?

— Cum se știe, îmbunătățirea 
cooperării nu depinde numai de 
noi, ci și de minister. Comenzile 
în colaborare trebuie să țină sea
mă' întotdeauna de capacitățile dis
ponibile și de specializarea uzine
lor care contribuie la realizarea 
unui anumit produs. Aș adăuga că 
ele ar putea fl repartizate mult 
mai puțin dispersat decît pînă în 
prezent, dacă anumite utilaje s-ar 
redistribui uzinelor în acest scop. 
Eu cel puțin așa văd rezolvarea 
problemei.

Cu toate insistențele noastre, in
terlocutorul a ocolit să dea un răs
puns precis la întrebare. Desigur, 
în legătură cu propunerea făcută 
își poate spune părerea forul de 
resort. Dar se pare că unele cadre 
de conducere nu s-au debarasat 
încă de obiceiul de a găsi felurite 
justificări cînd se află în fața unei 
situații criticabile, ceea ce duce la 
automulțumire. le împiedică să 
descopere la timp adevăratele cau
ze ale neajunsurilor.

(Urmare din pag. I)

„netutelare"
In încheierea anchetei noastre, ia- 

fă-ne la Ministerul Economiei Fores
tiere. Tov. Mihai Hanganu, din 
Direcția generală de aprovizionare și 
desfacere a combustibilului, ne întrea
bă surprins : „De ce ați venit să dis-

După cum se ■ vede, procedeul 
uzinei „Semănătoarea“ ainintește 
de proverbul : „Buturuga mică 
răstoarnă carul mare“...

Desigur că pentru nerespectarea 
obligațiilor contractuale se pot găsi 
motive mai mult sau mai puțin 
plauzibile. Dar faptele rămîn fapte. 
Credem că merită reținut punctul 
de vedere al directorului uzinei din 
Craiova :

— Dacă. „Semănătoarea" n-ar fi 
.putut să execute piesele de care a- 
vem nevoie, din lipsă de capaci
tate sau din alte motive, credem că

Cele de mai sus subliniază încă o dată necesitatea de a 
se combate orice tendință de nesocotire a obligațiilor în an
grenajul general al industriei. în condițiile adîncirii speciali
zării și lărgirii cooperării între întreprinderi, acest angrenaj 
va deveni în anii viitori din ce în ce mai complex. întreprin
derile care colaborează la realizarea unui produs trebuie să 
acționeze ca un singur organism, să funcționeze ireproșabil, 
asemenea rotițelor unui ceasornic. Orice defecțiune ivită în 
acest angrenaj, orice întîrziere în livrarea comenzilor în coo
perare pune întreprinderea care fabrică produsul finit — cum 
arată exemplul de față — într-o situație dificilă, o împiedică 
să realizeze la timp și în mod ritmic produsele de care are 
nevoie economia națională Este cu totul greșită mentalitatea 
acelor conducători de întreprinderi care consideră că s-au 
achitat de sarcinile de plan în ciuda faptului că o serie de 
obligații în cadru] relațiilor de cooperare n-au fost respec
tate O asemenea mentalitate, care se traduce într-o nepă
sare față de interesele generale ale economiei naționale, nu 
are ce căuta în nici una din întreprinderile noastre socialiste. 
Comenzile în colaborare fac parte Integrantă din planul de 
producție al întreprinderilor și, ca atare, ele trebuie să fie în
deplinite ritmic, cu aceeași rigurozitate ca și toate celelalte 
prevederi de plan.



La Santo Domingo 
se menține 
tensiunea
Noi trupe americane
debarcate în portul Haina

SANTO DOMINGO 21 (Ager
pres). — Situația din capitala Re
publicii Dominicane rămîne încor
dată, ca urmare a incidentelor ce 
s-au produs la Santo Domingo în 
cursul zilei de marți și au conti
nuat pe alocuri miercuri. Preșe
dintele guvernului provizoriu do
minican, Hector Garcia Godoy, în- 
tr-o emisiune televizată, a făcut 
apel miercuri seara la toți cetă
țenii din Santo Domingo de a păs
tra calmul și de a preda armele. 
Predarea armelor de către toți ci
vilii, a spus Godoy, este o condiție 
pentru evitarea de noi incidente 
sîngeroase și restabilirea climatului 
necesar revenirii la ordinea consti
tuțională. Observatorii politici din 
capitala dominicană relevă că nu 
este exclus, în condițiile actualei 
tensiuni, ca la Santo Domingo să 
izbucnească noi incidente.

Pe de altă parte, se anunță că 
miercuri, în portul Haina, situat 
la 15 kilometri vest de Santo Do
mingo, au fost debarcate noi trupe 
americane împreună cu 22 de 
tancuri și 50 de tunuri. Oficial, 
s-a anunțat că aceste efective vor 
înlocui un batalion al celei de-a 
82-a divizii aeropurtate americane, 
care a revenit săptămîna trecută 
la baza sa din S.U.A.

ȘEDINȚA COMUNĂ A C. C. AL P. C. B,
Șl A CONSILIULUI UE MINIȘTRI
AL R. P. BULGARIA

torii români și iugoslavi și față de 
rezultatele utile ale întîlnirilor. 

Participanții la ședință au apre
ciat cele două vizite ca o contribu
ție la opera de întărire a unității 
comunității socialiste și a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, la dezvoltarea înțelegerii 
reciproce și a relațiilor de bună 
vecinătate în Balcani, la cauza pă
cii, democrației și socialismului. 
Comitetul Central al P.C. Bulgar 
și Consiliul de Miniștri au confir
mat necesitatea ca Bulgaria să 
promoveze în continuare o politică 
de dezvoltare a colaborării multi- 

x__ laterale și a legăturilor prietenești
neâscă a convorbirilor cu conducă- cu România și Iugoslavia.

SOFIA 21 (Agerpres). —■ După 
cum anunță agenția B.T.A., la 20 
octombrie a avut loc la Sofia o 
ședință comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, în cadrul căreia 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
o informare despre vizita în Bul
garia a delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și despre vizita președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito.

La ședință a fost exprimată sa
tisfacția față de atmosfera priețe-

LA O. N. U.
Ef

Dezbaterile din comitetele
Adunării Generale

NEW YORK 21. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionesçu, 
transmite : în principalele comite
te ale Adunării Generale a O.N.U. 
continuă discuțiile asupra puncte
lor înscrise pe ordinea de zi.

® Pierderi suferite de trupele saigoneze la Piei Me 
• Bombardarea unor regiuni populate 
din R. D. Vietnam

SAIGON 21 (Agerpres). — Pa
trioții sud-vietnamezi au atacat 
din nou miercuri noaptea tabăra 
forțelor speciale guvernamentale 
de la Piei Me (din apropierea ora
șului Pleiku), unde, începînd de 
marți, continuă să se desfășoare 
lupte grele. Potrivit declarației u-

SUDAN SPRE 0 NOUĂ

CRIZĂ GUVERNAMENTALĂ ?
KHARTUM 21 (Agerpres). — La 

Khartum s-a anunțat oficial că 
Pjartidul național-unionist a hotărît 
să părăsească coaliția guverna
mentală sudaneză. Liderul acestui 
partid, Ismail Al Azhari, a cerut 
tuturor miniștrilor, membri ai 
partidului său, să-și prezinte ime
diat demisia din guvern.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, această hotărîre a fost luată 
în urma unei dispute dintre liderii 
celor două partide care formează 
coaliția guvernamentală — primul 
ministru Mohamed Ahmed Mah- 
goub, liderul partidului Umma și 
președintele Consiliului Suprem, și 
Ismail Al Azhari, liderul Partidu
lui național unionist — asupra 
persoanei care trebuie să reprezin
te Sudanul la conferința africană 
la nivel înalt de la Accra. în ciuda 
opoziției Partidului național unio
nist, Consiliul suprem și guvernul 
au hotărît ca Sudanul să fie re
prezentat la Conferința de la 
Accra de primul ministru Mah- 
goub. Aceasta a determinat retra
gerea Partidului național unionist 
din coaliția guvernamentală, ceea 
ce marchează de fapt începutul u- 
nei crize guvernamentale.

nui purtător de cuvînt militar a- 
merican, patrioții au reușit să 
înainteze pînă în imediata apro
piere a pozițiilor trupelor saigone- 
ze, provocîndu-le pierderi. Aviația 
americană continuă să sprijine 
trupele guvernamentale sud-viet- 
nameze. Ea a efectuat miercuri 100 
de zboruri în scopul aprovizionării 
cu muniții a trupelor încercuite. 

Joi dimineața patrioții sud-viet- 
namezi au atacat postul guverna
mental de la Bao Cong (48 km 
nord-vest de orașul Hue), din 
provincia Quang Tri. După cum 
relatează agenția Associated Press, 
ei au reușit să pătrundă în pozi
țiile unei unități de artilerie dislo
cate în această regiune și au 
aruncat în aer un depozit de mu
niții. Un 
de la La 
mortiere.

HANOI 
tombrie, formațiuni de avioane de 
luptă cu reacție americane, venind 
din Tailanda, după ce au trecut 
prin spațiul aerian al Laosului, au 
pătruns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam 
populate 
și Thanh 
Hon Me, 
fost doborîte patru avioane, prin
tre care un avion fără pilot.

★
WASHINGTON 21 (Agerpres).

— Stephen Young, senator din 
statul Ohio, din partea Partidu
lui democrat, anunță agenția 
Associated Press, a declarat în 
fața reprezentanților presei că 
Agenția centrală de investigații 
(C.I.A.) „comite atrocități în 
Vietnam pentru a. discredita Viet- 
congul" (Frontul Național de Eli
berare). Senatorul a declarat că 
un membru al C.I.A. i-â adus la 
cunoștință că agenția își deghi
zează oamenii în partizani și a- 
ceștia comit crime.

Miercuri au reținut atenția dezba
terile din Comitetul economic și 
financiar, unde au luat cuvîntul 
pentru a-și expune pozițiile de 
principiu, reprezentanții Algeriei, 
Maliului, Marii Britanii și Maro
cului. Ei au abordat principalele 
aspecte ale colaborării economice 
internaționale, arătînd, între altele, 
„necesitatea ca țările în curs de 
dezvoltare să acorde o atenție deo
sebită problemei industrializării“ 
(reprezentantul Algeriei), impor
tanța pe care o are pentru aceste 
țări „stabilirea unor prețuri profi
tabile și constante la materiile pri
me“ (delegatul din Mali) și atră- 
gînd atenția asupra faptului că „în 
ciuda eforturilor Națiunilor Unite 
s-au realizat progrese lente în 
atenuarea inegalității economice 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare“ (reprezentantul 
Marocului). In discursul său, re
prezentantul Marii Britanii a ple
dat pentru stabilirea sediului or
ganului de conducere al Conferin
ței pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.D.) la Londra.

In atenția Comitetului de tutelă 
se află, 
situația 
Angliei 
în care
că represiunile din Aden și din alte 
teritorii ale Arabiei de sud ar fi 
îndreptate împotriva „terorismu
lui“ și ar urmări „asigurarea con
dițiilor pentru acordarea indepen
denței“. Delegații Libanului, Tan
zaniei și Yemenului, care au luat 
cuvîntul în continuare, au arătat 
că mișcarea de eliberare nu poate 
fi confundată cu terorismul și că 
toate măsurile luate de Anglia 
atestă intenția ei de a acorda teri
toriilor din Arabia de sud o ase
menea „independență“ care să asi
gure perpetuarea dominației 'brita
nice în această regiune.

Toate cele șapte comitete prin
cipale ale Adunării Generale a 
O.N.U. s-au întrunit joi pentru 
a-și continua lucrările. Comitetul 
economic și financiar a ascultat în 
această zi declarațiile reprezen
tanților a 10 țări — cifră record 
în lucrările sale de pînă acum. 
Acest „asalt final“ sé explică și 
prin faptul că vineri urmează să 
se încheie discuțiile generale din 
comitet. Săptămîna viitoare, dele
gații vor trece la dezbaterea con
cretă a problemelor înscrise pe 
agendă.

după cum s-a mai relatat, 
din Aden. Reprezentantul 
a rostit un lung discurs, 
a încercat să demonstreze

alt post guvernamental 
Vaog a fost atacat cu

21 (Agerpres). La 20 oc-

și au bombardat regiuni 
din provinciile Bac Thai 
Hoa, precum și insulele 
Hon Mat și Con Co. Au

ia

despre poziția
Franței față deC.E.E.

PARIS 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
După adoptarea în Adunarea Na
țională Franceză a legii financiare, 
care cuprinde ansamblul bugetului, 
a început discuția pe capitolele bu
getare.

La încheierea dezbaterii, Couve 
de Murville, ministrul afacerilor 
externe, a răspuns la problemele 
puse în discuție de deputați, în
deosebi în ce privește poziția Fran
ței față de Piața comună. în esen
ță, el a arătat că nu se pune pro
blema ca Franța să părăsească 
C.E.E. El a răspuns, astfel, la afir
mațiile mai multor deputați, care 
arătau că criza de la Bruxelles 
provocată de nereglementarea pro
blemelor financiare ale Pieței co
mune, ar oferi „guvernului ocazia 
de a părăsi o organizație născută 
din tratatul de la Roma și care nu 
este opera celei de-a cincea repu
blici“ (A.F.P.). Totodată, ministrul 
de externe francez a criticat faptul 
că în cadrul Comisiei C.E.E. se 
preconizează ca hotărîrile să se ia cu 
majoritate de voturi și nu în una
nimitate. Nu este normal, a subli
niat el, ca dacă unul dintre parte
neri nu este de acord cu repre
zentanții celorlalte țări membre, a- 
cesta să fie constrîns să acționeze 
împotriva propriei sale voințe.

ACCRA. Clădirea în care, începînd de joi, își desfășoară lucrările Confe
rința șefilor de state și guverne africane, membre ale O.U.A.

Conferința șefilor de state și guverne 
ai țărilor membre ale O.U.A.? - -

ACCRA 21 — Trimisul special 
Agerpres, Aurel Dumitrescu, trans
mite : Joi seara, la Accra au în
ceput lucrările celei de-a treia Con
ferințe a șefilor de state și guver
ne ai țărilor membre ale Organi
zației Unității Africane. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de pre
ședintele țării gazdă, Kwame Nkru- 
mah. Dezbaterile propriu-zise pe 
marginea punctelor înscrise pe or
dinea de zi încep, de fapt, vineri.

Pînă în dimineața zilei de joi, 
timp de 6 zile, tot la Accra, a avut 
loc sesiunea Consiliului Ministe
rial al O.U.A. la care miniștrii de 
externe ai statelor membre au dez
bătut diferite probleme ce vor fi-

gura pe ordinea de zi a reuniunii 
șefilor de state și guverne africane. 
Deși nu a fost dată publicității în 
prealabil, ordinea de zi va cuprin
de, printre altele, situația pericu
loasă ce s-a creat în Rhodesia de 
sud, o serie de probleme interna
ționale importante, cum ar fi cea 
vietnameză, situația din Congo, 
precum și unele probleme ale Afri
cii și ale 
Africane.

Tot joi, 
O.N.U., U 
cipanților
al cărui. ' text a fost difuzat la 
O.N.U.

Organizației Unității

secretarul general al 
Thant, a adresat parti- 
la conferință un mesaj

Ulan-Bator

Delegația
parlamentară română
a plecat spre patrie

ULAN-BATOR 21. — Trimisul 
special al Agerpres, L. Duță, 
transmite : La 21 octombrie dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, 
care a făcut o vizită în Republica 
Populară Mongolă, a părăsit 15?<an- 
Bator, îndreptîndu-se spre pa.-le.

La aeroport delegația a fost 
condusă 
membru 
litic al 
ședințe 
Hural Popular, 
președintele Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, șl de alte per
soane oficiale.

György Kovâcs, conducătorul 
delegației române, șl B. Altanghe
rel au rostit cuvîntări.

de N. Luvsanravdan, 
supleant al Biroului Po- 
C.C. al P.P.R.M., vicepre- 
al Prezidiului Marelui 

B. Altangherel,

Demonstrații și greve

de protest in Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). 

— în Argentina au început joi pri
mele demonstrații și greve de pro
test organizate la chemarea Con
federației Generale a Muncii din 
această țară în semn de protest îm
potriva măsurilor represive ale gu
vernului față de organizațiile sin
dicale.

După cum transmite agenția 
Associated Press, 7 000 de docheri 
au paralizat activitatea în portul 
Buenos Aires.

Conflictul anglo-rhodesian

O încercare de ceasul al 11-lea
LONDRA 21 (Agerpres). — La 

Londra a fost dat publicității tex
tul mesajului adresat joi de primul 
ministru britanic, Wilson, șefului 
guvernului rhodesian, Ian Smith, ca 
răspuns la scrisoarea acestuia. în 
mesaj premierul Wilson declară 
că va 
desia, 
ranța 
se
te persoanele care l-ar putea ajuta 
în „soluționarea actualei proble-

pleca zilele acestea în Rho- 
exprimîndu-șl totodată spe- 
că va avea posibilitatea să 

întîlnească acolo cu toa-

me grave“. Potrivit agenției France 
Presse, printre acestea s-ar număra 
Garfield Todd, fost prim-ministru 
al Rhodesiei de sud, care se află 
cu domiciliu forțat la ferma sa, 
precum și cu unii conducători ai 
populației africane, în prezent in- 

. ternați în lagăre.
Observatorii politici consideră 

că aceasta reprezintă o „încercare 
de ceasul al 11-lea“ a guvernului 
englez de a prelungi discuțiile în 
problema rhodesiană pentru sal
varea situației create.

Rezoluția
Comitetului permanent 
pentru pregătirea 
conferinței de la Alger

ALGER 21 (Agerpres). — Comi
tetul permanent pentru pregătirea 
Conferinței afro-asiatice de la Al
ger a dat publicității, după o nouă 
ședință de lucru, care a avut loc 
în capitala Algeriei la 19 și 20 oc
tombrie, o rezoluție în care printre 
altele se recomandă guvernului al- 
gerian să ia contact pe cale diplo
matică sau pe orice altă cale ar 
considera util cu țările afro-asia
tice în legătură cu participarea lor 
la data prevăzută (5 noiembrie a.c.) 
la Conferința afro-asiatică. Comi
tetul permanent se va întruni în- 
tr-o nouă ședință la 24 octombrie, 
cînd guvernul algerian va comuni
ca rezultatele demersurilor între
prinse pe lingă țările Asiei și 
Africii.

CONGRESUL SINDICAL MONDIAL
Tovarășul Constantin Drăgan

ales membru titular in Comitetul executiv al F. S. M
VARȘOVIA 21. — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : La 21 octombrie, la Var
șovia, în sala Seimului R.P. Polone, 
au continuat lucrările celui de-al 
6-lea Congres Sindical Mondial. .

Ședința a fost prezidată de Re
nato Bitossi, președintele Federa
ției Sindicale Mondiale. Au luat 
cuvîntul membri ai delegațiilor sin
dicale din Albania, Arabia Saudi- 
tă, Ceylon, R. P. Chineză, India și 
U.R.S.S.

De asemenea, a luat cuvîntul to
varășul Dumitru Bejan, secretar al 
C.C.S. din Republica Socialistă Ro
mânia, care, răspunzînd interven
țiilor făcute în ziua precedentă de 
către unii delegați, a reafirmat po
ziția delegației sindicatelor noastre 
în problema modalității de adop
tare a hotărîrilor și documentelor 
Federației Sindicale Mondiale.

După încheierea discuțiilor pe 
marginea rapoartelor prezentate, 
a luat cuvîntul Louis Saillant, se
cretar general al F. S. M., care a 
tras concluziile dezbaterilor la 
primele trei puncte ale ordinii 
de zi.

în ședința de după-âmiază, Con
gresul a ascultat raportul finan
ciar al comisiei de cenzori. Proiec
tul de rezoluție cu privire la acti
vitatea financiară a F.S.M., în pe-

unani- 
Fede- 

format 
partea 
Socia- 

în con-

rioada ce a trecut de la cel de-al 
V-lea Congres Sindical Mondial și 
pînă în prezent, a fost aprobat cu 
majoritate de voturi, delegațiile 
sindicatelor din R. P. Chineză și 
R. P. Albania abținîndu-se de 
la vot. ’

Delegații au ales apoi în 
mitate Consiliul general al 
rației Sindicale Mondiale, 
din 165 de membri. Din 
sindicatelor din Republica 
listă România au fost aleși
siliul general tovarășii Constantin 
Drăgan, președintele C.C.S., și Du
mitru Bej an, secretar al C.C.S., ca 
membri titulari, și Teodora Serșun, 
membru al Prezidiului C.C.S., și 
Ion Vîlsan, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor Dobrogea, 
ca membri supleanți.

S-au făcut apoi propunerile pen
tru Comitetul executiv al Federa
ției Sindicale Mondiale. După dis
cuții, lista propusă de comisia de 
candidaturi pentru Comitetul exe
cutiv al Federației Sindicale Mon
diale a fost adoptată cu majori
tate de voturi. în Comitetul exe
cutiv al Federației Sindicale Mon
diale, format din 76 de persoane, a 
fost ales ca membru titular și to
varășul Constantin Drăgan. Lucră
rile congresului continuă.

Situația din
DJAKARTA 21 (Agerpres). — 

Agențiile de presă străine trans
mit în continuare știri cu privire 
la campania îndreptată de către 
grupări de extremă dreaptă, mili
tare și civile, împotriva forțelor 
democratice din Indonezia. Din 
Djakarta se anunță că în urma 
unei decizii a ministrului planta
țiilor, a fost suspendat sindicatul 
muncitorilor din plantații — cu
noscut prin lupta sa îndelungată 
pentru naționalizarea plantațiilor 
aflate în stăpînirea colonialiștilor 
străini.

în diferite localități și regiuni 
ale Indoneziei continuă să fie luate 
măsuri privind suspendarea acti
vității Partidului comunist și a al
tor organizații democratice. La 
Djogdjakarta toate bunurile imo
biliare și arhivele Partidului comu
nist și ale unor organizații demo
crate au fost puse sub controlul co
mandantului districtului special.

Indonezia
Agenția Associated Press anunță 

că a fost ridicată interdicția im
pusă cu mult timp în urmă activi
tății unui grup de dreapta din Par
tidul național din Indonezia. Mem
brii acestui grup, care fuseseră ex
cluși de conducere, au fost acum 
reprimiți in partid printr-o decizie 
a comandamentului operațional su
prem. Liderii grupului au cerut 
după reprimire înlăturarea preșe
dintelui partidului Aii Sastroamid- 
jojo, fost prim-ministru, pe care îl 
acuză de simpatii față de forțele de 
stînga.

După cum a anunțat joi agenția 
Antara, prezidiul cabinetului indo
nezian s-a întrunit în aceeași zi sub 
președinția lui Sukârno și a emis 
ordinul ca „toate instituțiile gu
vernamentale și toți miniștrii din 
cabinet să epureze departamentele 
respective de elementele implicate 
în tentativa de lovitură de stat de 
la 1 octombrie“.

KEH3
RUNDA FINALĂ"

ÏN afacerea C-5

DJAKARTA. Conferința interna
țională pentru lichidarea bazelor 
militare străine, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Djakarta, a luat 
sfîrșit joi. în ședința plenară finală 
au fost adoptate o declarație cu- 
prinzînd un apel la lupta pentru 
lichidarea bazelor militare străine 
și rezoluții în care este condam
nată agresiunea americană în Viet
nam.

SCURTE ȘTIRI
segregației. Intr-una 

ares-
xlncl Împotriva
din școli poliția a Intervenit 
tind 200 de tineri.

PEKIN. Agenția China Nouă
vlcepremier

a-
al

ATENA. Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, un purtător de cu- 
vînt al guvernului grec a anunțat 
joi că președintele Ciprului, Ma
karios, l-a informat pe primul mi
nistru al Greciei, Stephanopoulos, 
că va aduce problema cipriotă în 
fata Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite. Purtătorul 
de cuvint al guvernului grec a a- 
dăugat că Grecia va 
jin deplin cauzei 
O.N.U.

acorda spri- 
Ciprului la

ANKARA. într-un 
cordât ziarului „Hurriyet 
trul afacerilor externe al Turciei, 
Hasan Isik, a subliniat că, după 
părerea sa, problema cipriotă nu 
va putea fi rezolvată decit prin 
tratative.

interviu a- 
“ minis-

ATENA. După cum informează zi
arul „To Vima", în februarie 1966 
submarine atomice americane, pre
văzute cu rachete „Polaris“, vor 
participa împreună cu navele flotei a 
Vl-a americană la manevrele ce vor 
avea loc în apele grecești, în apropi
ere de Insula Creta.

STOCKHOLM. Premiul Nobel 
pentru fizică pe anul 1965 a fost 
decernat savantului japonez Sin 
Itlro Tomonaga, profesor la Uni
versitatea din Tokio, și savanților 
americani Julian Schwinger, pro
fesor la Universitatea Harvard, șl 
Richard Feynman, profesor la 
Institutul de tehnologie din Cali
fornia, pentru lucrări fundamen
tale în domeniul electrodinamicil 
cuantice șl al fizicii particulelor 
elementare. Laureatul Premiului 
Nobel pentru chimie pe anul 1965 
este profesorul Robert Burns 
Woodward, profesor la Universi
tatea Harvard, pentru contribuția 
pe care cercetările sale au adus-o 
în domeniul sintezelor organice.

HAVANA. La 20 octombrie, la 
Havana, Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Cuban, 
prim-ministru al Guvernului Re
voluționar al Cubei, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, președintele repu
blicii, și alți conducători de partid 
și de stat ai Cubei au primit pe 
Andrei Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de pă
reri in probleme prezentind inte
res pentru ambele părți.

WASHINGTON. în orașul Washing
ton din 
avut loc marți o demonstrație 
care 
negri în sprijinul integrării rasiale în 
școli. Ei au ocupat clădirile a trei 
colegii din localitate, scandînd io-

statul Georgia (S.U.A.) a 
la 

au participat sute de tineri

SIMFEROPOL. Cometa Ikeîa 
descoperită la 18 septembrie de 
nomii japonezi, a fost fotografiată la 
Observatorul de astrofizica din Cri- 
meea în timp ce se îndepărta de 
Soare. Sub influența Soarelui, co
meta s-a dezintegrat în inare parte 
Iar în prezent, considerabil micșo
rată, se îndepărtează în spațiul cos-

Seki, 
astro-

nunță că Cen I,
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a primit un grup de oameni 
de afaceri japonezi, printre care 
se află Soichiro Ohara, director ge
neral al companiei „Kurashiki Spin
ning Co Ltd. of Japan", și Kojiro 
Ymada, director administrativ al 
societății „Nishi Nippon Trading 
Company*.

Un sat congolez incendiat de mercenari

A- ....'

A'? ' ? 'A’J'“

BRASILIA.
Universitatea __ ___ __
dat demisia, iar alți 200 au decla
rat o grevă de solidaritate în 
semn de protest față de demiterea 
colegului lor, Roberto Las Casas, 
acuzat de a fi desfășurat 
taie subversivă".

15 profesori de la 
din ' Brasilia și-ah

„activi-

FRANKFURT PE
Ministrul afacerilor 
al R.F.G., 
a vizitat standul 
cadrul Tirgului Internațional 
al cărții de la ~ 
Main. Oaspetele 
de activitatea editorială desfă
șurată în România, făcînd a- 
precieri elogioase cu privire la 
varietatea tematică și la nive
lul artistic, al lucrărilor pre
zentate. In aceeași zi, televi
ziunea din Frankfurt pe Main 
a transmis un reportaj de la 
standul românesc, iar două 
posturi de radio au transmis 
interviuri cu membrii delega
ției române la Tîrg.

MAIN. 
externe 

Gerhard Schröder, 
românesc din

Frankfurt pe 
s-a interesat
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2 miliarde de dolari 
pentru o comandă de 
avioane militare. Desi
gur, monopolurile a- 
mericane de armament 
obfin necontenit co
menzi masive. Dar a- 
semenea afaceri nu 
pică în fiecare zi.

Contractul încheiat 
recent de Pentagon cu 
firma „Lockheed Air
craft' a stîrnit senzafie. 
De ce ? Pentru că el a 
marcat „runda finală a 
unui meci" — expresia 
aparjine săptămînalului 
francez „L’Express” — 
jucat între trei giganji 
ai industriei aeronau
tice americane : „Lock
heed”, „Douglas”
„Boeing”. Respectivele 
monopoluri n-au pre- 
cupefif dolarii și efor
turile pentru a pune 
mîna pe comandă. 
„Douglas”, de pildă, a 
cheltuit în acest scop 
12 milioane de dolari 
și a folosit 2 000 de 
specialiști. „Boeing” a 
alocat proiectului său 
16 milioane de dolari 
și a angajat 1 600 de 
specialiști pentru fabri
carea modelului pre
zentat la Pentagon. 
„Lockheed" — compa
nia cîșfigătoare — a 
fost mai „modestă", 
cheltuind doar 11 mi
lioane de dolari pen
tru cercetările necesi
tate de punerea la 
punct a avionului C-5A. 
Dar modelul său a fost 
prezentat la Ministerul

forțelor aeriene al 
S.U.A. cu ajutorul unei 
echipe de „experji”, 
numărînd nu mai pu
țin de 500 de per
soane !

Așadar, Pentagonul 
a ales : „Lockheed" a 
primit comanda și va 
fabrica 58 de avioane 
C-5A, primul urmînd să 
intre 
1969.
News and World Re
port" dă unele carac
teristici ale avionului 
— un tip de avion de 
transport de mare ca
pacitate, capabil să 
îmbarce un număr de 
soldafi și o cantitate 
de echipament militar 
mai mari și într-un 
timp mult mai scurt de- 
cît alte avioane. Dar 
C-5A posedă o altă ca
litate : „acest avion cu 
reacfie — precizează 
revista — va fi capabil 
să aterizeze pe piste 
rudimentare, noroioa
se, situate în regiuni 
îndepărtate din jun
glele vietnameze", 
ceasfă precizare, 
privire la modul 
care urmează să fie 
losife niște avioane 
vor fi gata la sfîrșitul 
deceniului în curs do
vedește, o dată mai 
mult, cît de pujine ilu
zii își fac chiar unii 
conducători ai Penta
gonului în ce priveșfe 
posibilitatea unei „vic
torii ușoare" în agre
siunea întreprinsă îm-

în serviciu în 
Revista „U. S.

A- 
cu 
în 

fo- 
ce

potriva poporului viet
namez.

Care este Insă soarta 
concurenfilor lui „Lock
heed” ? Au rămas oare 
cu buzele umflate ? Cî- 
tuși de pujin. Directo
rul general al compa
niei cîșfigătoare s-a 
grăbit să anunțe că a- 
proximativ jumătate 
din valoarea comenzii 
va fi furnizată de... 
„Douglas" și „Boeing", 
în calitate de firme 
subcontracfante.

De altfel, revista 
„Time" mai oferă un 
amănunt : „întrucîf
Lockheed a objinul 
C-5A, iar „Douglas" 
are garanjia unui con
tract in valoare de 1,5 
miliarde de dolari pen
tru Laboratorul orbital 
cu 
de 
lit 
lui 
perji din industria ae- 
rocosmică sînt de pă
rere că au crescut mult 
șansele companiei 
„Boeing" de a căpăta 
contractul pentru fabri
carea unui avion de 
transport supersonic". 
După cum se vede, 
concurîndu-se înfre 
ele, marile monopoluri 
de armament ale S.U.A. 
participă în fapt cu 
toate la „împărțirea 
plăcintei", adică a ma
rilor profituri rezultate 
de pe urma cursei înar
mărilor.

Laboratorul orbital 
echipaj (esfe vorba 
proieclul unui safe- 
militar al Pămîntu- 
— n.r.), mulfi ex-

r
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