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Locul specialistului în miezul producției;
acolo unde o cer interesele societății!

— iar greutățile inerente ale începutului 
stingheri. Mă uit la colegii mei și văd 
satisfacție de a se număra printre cei ce 
Ia dezvoltarea orașului în care ne-am

își sporesc

Ing. Ion ANGHEL
Institutul județean 
de proiectare Dîmbovița

mai largă a necesităților energetice ale 
naționale — ne-a spus ing. Ion Lăzărescu. 
comparativ cu anul 1950, producția de 
ajuns să fie în acest an de peste 7 ori 
De asemenea, producția de metale nefe-

nu s-a 
sarcina cui 
drumului ! 

agricole de 
valorifică

MĂR AL DISCORDIEI

ancheta „Scînteii" în județele Arad, Buzău si Mureș

(Continuare în paf. a III-a)
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CE FEL
de sămînță

CADENȚA
ÎNDEPLINIRII
PLANULUI!
îndeplinirea ritmică, la toți indicatorii, a planului de stat asi

gură, an de an, dezvoltarea susținută a forțelor de producție, creșterea 
eficienței economice, progresul neîntrerupt al industriei noastre so
cialiste. Fiecare produs industrial contează in mecanismul echilibrat al 
cerințelor și posibilităților economiei naționale! Fiecare întreprin
dere trebuie să-și aducă contribuția ei la satisfacerea acestor cerințe 
în condiții ireproșabile. Cu atît mai imperios se impune această nece
sitate în trimestrul IV, la sfirșitul căruia se va face bilanțul rezul
tatelor economice din acest al patrulea an al actualului cincinal. 
Nu este admisă irosirea a nici măcar unei ore din timpul de lucru, 
trebuie folosite din plin toate forțele pentru ca planul să fie 
realizat integral. Colectivele întreprinderilor care au întîm- 
pinat unele dificultăți — obiective sau subiective — în celelalte tri
mestre au îndatorirea să-și recupereze neîntîrziat restanțele. Orga
nele și organizațiile de partid, forurile de resort din ministere trebuie 
să vegheze la respectarea disciplinei de plan, in vederea îndeplinirii 
fiecărei sarcini stabilite. Practic, ce trebuie întreprins în unitățile 
industriale restanțiere ? Un răspuns la această întrebare îl dau 
investigațiile întreprinse în mai multe întreprinderi — pe care le 
publicăm in pagina a III-a a ziarului.

Convorbire cu ing. Ion LĂZĂRESCU,
adjunct al ministrului minelor

puneți
sub brazdă?

O multitudine de factori condițio
nează belșugul viitoarelor recolte ; 
însușirile productive ale soiurilor și 
valoarea biologică a semințelor, cali
tatea lucrărilor de pregătire a tere
nului și de însămînțare, încadrarea 
acestora în limitele timpului optim’ 
etc. Sînt probleme de maximă însem
nătate a căror rezolvare necesită o- 
perativitate și răspundere din par
tea organelor și unităților agricole, a 
organizațiilor de partid, a inginerilor 
agronomi. Acum cînd au mai rămas 
puține zile pînă la limita maximă a 
timpului optim este normal ca rit
mul și calitatea însămînțărilor, para
lel, cu intensificarea recoltării, trans
portului și depozitării produselor, în
deplinirea obligațiilor contractuale, 
să stea în centrul preocupărilor lu
crătorilor ogoarelor. Grăbirea recol
tatului este cu atît mai importantă cu 
cît o parte din terenurile eliberate 
urmează să fie însămînțate cu grîu.

La această ora s-ar fi cuvenit ca 
problema semințelor să fie de mult 
rezolvată, iar lucrările de semănat 
să se. efectueze în.toate unitățile sub 
directa îndrumare a inginerilor agro
nomi, cadre investite cu înalta răs
pundere de a asigura calitatea îrisă- 
mînțărilor la nivelul precizat de a- 
grotehnica modernă. Modul cum se 
materializează în practică aceste ce
rințe ale pîinii, constituie obiectul 
raidului întreprins în județele Arad, 
Buzău și Mureș.

Dacă „ceea ce semeni, 
aceea culegi", de ce 

puneți în pămînt sămînță 
necorespunzătoare ?

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe sa
vantul român Henri Coandă, care 
se află în țară.

La primire a participat tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte al

acest prilej, s-a desfășurat intr-â 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
După Întrevedere, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, a oferit un dejun în onoarea 
savantului Henri Coandă și a so
ției sale.

mină fără buletin de calitate, neselec
tată sau netratată. Aș putea spune că 
primul, deziderat a și fost îndeplinit : 
față de necesarul de 17 500 tone de 
semințe de grîu de înaltă productivi
tate au fost asigurate 18 210 tone — 
toate cu buletin de laborator, în or
dine. Nu am admis nici o excepție. 
Dacă cu o „centimă" nu a corespuns 
calitatea unor semințe (cazul coope
rativelor Țipari. Vladimirescu, Gron- 
ceni și altele) am făcut tot ce s-a 
putut pentru a le schimba. Avem 
certitudinea, fapt reieșit din controa
lele efectuate pe teren, că și cel de-al 
doilea deziderat va fi împlinit.

■Subscriem și noi, în cea mai. mare 
parte, acestui punct de vedere ex
primat de directorul adjunct. In 9 din 
cele 10 cooperative pe care le-am vi
zitat, sămînță aflată în semănători 
corespundea „caratelor" indispensa
bile pentru a obține producții mari. 
Garanția pe care o dau certificatele 
de calitate ale semințelor este du
blată în foarte multe cooperative din 
județ de competența și responsabili
tatea de care dau dovadă specialiștii. 
E'â 'cooperativa Sîmbăteni,- -inginerul 
Cornel Balif conducea personal pro
cesul de tratare a semințelor, cu in
teres și exigență, cu adevărată pa
siune profesională. Este un fapt fi
resc deoarece plusul de atenție, de 
răspundere din partea inginerului, 
într-un moment hotărîtor cum este 
campania de toamnă, se situează pe 
linia cerută de conducerea partidului 
de a face din eficiența muncii spe
cialistului un criteriu de bază al re
coltelor viitoare.

Dar, în unele cooperative, lucru
rile se prezintă invers. Am întîlnit 
situații cînd ingineri agronomi, pre
ședinți de cooperative se preocupă, 
e drept, de calitatea semințelor, dar 
numai pînă la un anumit punct : pînă 
cînd intră în posesia buletinului de 
analiză. împreună cu tovarășul loan

cointereseze mai puternic lucrătorii 
din acest important sector al econo
miei naționale în obținerea unor 
producții sporite de cereale, legume, 
plante tehnice, lapte, carne, ouă și 
alte produse atît în sectorul agricul
turii de stat cît și în cel cooperatist. 
Astfel se asigură o legătură mai 
strînsă a salariilor lucrătorilor din u- 
nitățile agricole de stat și ale spe
cialiștilor din cooperativele agricol® 
de producție cu rezultatele muncii 
lor și ale unității în care își desfă
șoară activitatea.

Noul sistem de salarizare prevede 
acordarea salariului corespunzător 
realizării sarcinilor de producție sta
bilite.

Ținî'nd seama de condițiile specific® 
din agricultură, unde rezultatele com
plete ale activității productive pot fi 
cunoscute abia la sfirșitul anului a- 
gricol, salariul tarifar al acestor lu
crători cuprinde două părți — par
tea cea mai mare de 80—90 la sută 
se acordă lunar, iar partea a doua 
la sfirșitul anului, în raport cu rea
lizarea planului de producție.

Pentru a cointeresa pe lucrătorii 
din fiecare fermă în obținerea unor 
rezultate cît mai bune, veniturile a- 
cestora vor fi nemijlocit legate da 
rezultatele fermei unde își desfășoa
ră activitatea, independent de rezul
tatele obținute pe ansamblul Între
prinderii agricole.

Veniturile lucrătorilor din între
prinderile de mecanizare a agricul
turii — I.M.A. — vor fi condițio
nate atît de îndeplinirea planului da 
lucrări exprimat valoric, cît șl de 
realizarea producțiilor planificate la 
principalele culturi în cooperativele 
agricole de producție deservite. In 
acest fel, ei vor fi cointeresați să exe
cute lucrări de calitate cît mai bună 
și la timpul optim în cooperativei® 
agricole de producție.

In afara salariilor tarifare, lucră
torii din unitățile agricole de stat vor 
beneficia de premii în cursul anului 
pentru rezultate deosebite în muncă 
și de gratificații la finele anului în 
funcție de depășirea venitului net pe 
fermă sau a beneficiilor planificata 
pe întreprindere. în cazul lucrăto
rilor din întreprinderile de mecani
zarea agriculturii, se pot acorda pre
mii pentru depășirea planului de ve
nituri al întreprinderii. Totodată, li 
se pot acorda premii pentru depă-

Consiliul de Miniștri a emis re
cent două hotărîri prin care aprobă 
cu începere de la 1 noiembrie a.c., 
generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea 
salariilor lucrătorilor din întreprin
derile agricole de stat, de mecaniza
re a agriculturii și din alte unități 
agricole dă stat, precum și a specia
liștilor din cooperativele agricole de 
producție.

Corespunzător acestor hotărîri, sa
lariile lucrătorilor din unitățile 
agricole de stat urmează să fie ma
jorate în medie cu 9 la sută ; împreu
nă cu majorarea salariilor mici efec
tuată în anul 1967, se asigură pe an
samblu o creștere medie de 12.6 la 
sută.

Pentru specialiștii care își desfă
șoară activitatea în cooperativele 
agricole de producție s-a acordat o 
creștere medie a salariilor de 20,6 
Ia sută, care asigură o corelare mai 
bună a salariilor lor cu ale celor 
care lucrează în întreprinderile a- 
gricole de stat.

De majorarea salariilor vor bene
ficia peste 425 000 de salariați din 
agricultură ale căror venituri anua
le vor fi cu aproximativ 725 milioa
ne lei mai mari față de cele reali
zate înainte de 1967.

Noul sistem de salarizare ține sea- 
de specificul condițiilor de lu- 
din agricultură, prevăzînd for- 
elastice de salarizare, care

Semințele din soiuri superioare, de 
înaltă productivitate, bine selectate 

•șși-;Arătate. ;șî:it: tm-.fel.de carte de. vi
zită a competenței și pasiunii agro
nomilor. a celor care răspund de 
cantitatea și calitatea recoltelor. 
„Ceea ce semeni, aceea culegi" spune 
o veche zicală din miezul înțelep
ciunii populare. Dacă institutele de 
cercetări agricole și stațiunile expe
rimentale nu ne-au oferit soiuri pe 
alese, potrivite variatelor condiții lo
cale, cu atît mai mult se impune a- 
cum să avem certitudinea însușirilor 
germinative, a purității semințelor 
din soiurile existente. în multe locuri 
așa se și procedează La direcția a- 
gricolă județeană Arad, ing. Petre 
Mateescu ne spunea :

— încă de la începutul lunii au
gust, direcția agricolă cunoștea, în 
amănunt, necesarul de semințe pen
tru campania de toamnă. Din capul 
locului se întrezăreau neajunsuri. De 
aceea am hotărît chiar de atunci 
două lucruri : 1) Sub nici un motiv 
să nu se folosească alte semințe de
cît cele din soiurile care se pretea
ză cel mai bine la solurile noastre ; 
2) Nici un kg de sămînță să nu ră- (Continuare în pag. a Il-a)

Nicolae BRUJAN 
Constantin CAPRARU 
Lorand DEAKImunca îti dă

In orice colt
5

de tară
9

mari satisfacții
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înființarea centralelor și grupurilor Industriale 
— investite cu largi competențe și răspunderi în 
vederea realizării planului — și redistribuirea cadre
lor de specialiști, sînt laturi inseparabile ale 
procesului de îmbunătățire a conducerii și pla
nificării economiei naționale. Ele își au izvorul 
în importantele sarcini stabilite în acest dome
niu de Conferința Națională și Congresul al X- 
lea al partidului. Cum se prefigurează realizarea 
acestor prevederi în unitățile industriei miniere ?

— An de an, producția industriei mineritului a
crescut într-un ritm impresionant, asigurînd satisfa
cerea tot 
economiei 
De pildă, 
cărbune a 
mai mare. ., ,
roase a crescut, numai în anii actualului cincinal, cu 
peste 32 la sută. Toate întreprinderile au luat o 
mare amploare. Direcțiile generale, încărcate exce
siv cu nenumărate și mărunte probleme ale activi
tății cotidiene ale întreprinderilor, deși erau înca
drate cu specialiști pricepuți, avînd o bogată expe
riență. nu mai reușeau să-și îndeplinească în mod 
corespunzător sarcinile ce le reveneau. Și nu numai 
din vina lor. Atît se putea face în vechea formulă 
organizatorică : întreprindere-direcție generală-mini- 
ster. Centralele industriale vin, deci, să simplifice 
această ierarhizare, să așeze pe un făgaș nou și 
eficient organizarea și conducerea producției. iar îm
bunătățirea repartizării cadrelor de specialiști este 
de natură să-i apropie de activitatea întreprinde
rilor, de miezul problemelor industriei mineritului.

— Cum s-a procedat în privința redistribuirii spe
cialiștilor ministerului ?

— După recenta reorganizare, numărul lucrători
lor din Ministerul Minelor s-a redus la circa jumătate. 
Ceilalți specialiști — bine pregătiți, cu practică în 
producție și cu îndelungată experiență în muncă — 
au fost repartizați în centralele industriale, combi
natele și trusturile miniere care au luat sau iau 
ființă pe teritoriul țării, în institutele de cercetări și 
proiectă-i miniere. Fără îndoială. inginerii șl 
economiștii din fostele direcții generale vor aduce 
un suflu nou. proaspăt în unitățile economice, vor 
contribui din plin la obținerea unui volum de pro
ducție din ce în ce mai mare, cu cheltuieli reduse,

Dan MATEESCU

Vreau ca aceste rînduri sincere, pe care simt că 
trebuie să le scriu în momentele cînd societatea ne 
cheamă să ne onorăm profesia, să mergem acolo unde 
este nevoie, unde ne cer nevoile producției, să im
pulsioneze pe acei colegi care stau încă pe gînduri. 
care se rup cu greu de Capitală sau de marile orașe.

Fac parte dintre acei ingineri și specialiști care, re
cent, au plecat dintr-un mare oraș al țării și s-au 
stabilit cu munca și casa la Tîrgoviște. Aș fi nesin
cer dacă aș spune că, la plecare, nu- unduia în mine o 
anumită părere de rău. Eram statornicit bine în orașul 
respectiv, aveam cunoștințe și legături trainice de 
muncă, aveam prieteni, duceam o viață de familie 
plăcută, confortabilă.

Iată însă că a venit noua împărțire administrativ- 
teritorială a țării. O dată cu ea s-a ivit „foamea" teri
bilă de cadre, de specialiști, de arhitecți, de proiectanți 
în județele nou înființate, în capitalele acestora. De 
la Tîrvogiște, capitala Dîmboviței, sau de la Buzău 
mai ales veneau... S.O.S.-uri insistente. „Veniți la noi 
să ne ajutați la început de drum". Intr-adevăr, în 
noile reședințe de județ, cadrele de specialiști erau 
puține și unele din ele aveau o mai mică experiență 
decît noi.

Să ne astupăm urechile și să stăm ciorchine- în acel 
mare oraș ? Nu, acest lucru nu se putea. $i atunci, și 
eu și încă mulți alți proiectanți ne-am oferit serviciile 
noastre județelor Buzău și Dîmbovița. Eu am plecat 
la Tîrgoviște împreună cu soția — și ea tehniciană. 
Ne-am întîlnit în vechea cetate de scaun a Tării 
Românești cu colegi de la Galați și de la Pitești, care, 
ca și noi, au înțeles nevoile stringente ale noilor ju
dețe. Ne-am apucat cu nădejde de lucru, căci la Tîr
goviște sînt multe de făcut. A luat aici ființă un insti
tut județean de proiectare în cadrul căruia noi. ingi
nerii, proiectanții. arhitecții, specialiștii trebuie să 
rezolvăm multe sarcini legate .de viitorul acestui oraș 
și al tuturor localităților și centrelor muncitorești din 
județul Dîmbovița.

In acest colț de țară au început și vor avea loc în 
viitor transformări remarcabile. După cum se știe, pe 
meleagurile dîmbovițene se vor amplasa obiective 
importante industriale : Uzina de oțeluri înalt aliate. 
Uzina de strunguri și alte unități care, în mod cert, 
vor atrage după sine o serie de transformări econo
mice și sociale în viața Tîrgoviștei. a întregului județ. 
Noi sîntem cei care trebuie să elaborăm documentații 
de proiectare pentru miile de apartamente, pentru 
clădirile de interes tehnico-edilitar, edificiile social- 
culturale, sistematizările rurale. O mînă de oameni, 
cîți sîntem, plini de elan, vrem să se observe că am 
venit la Tîrgoviște. Ne place munca noastră, o facem 
cu pasiune 
nu ne pot 
deplina lor 
contribuie 
stabilit.

Fructiera județului Bis
trița Năsăud este și în acest 
an plină, mai ales cu 
mere, in cantități și cali
tăți superioare celor din 
anii precedenți. în cele 
trei întreprinderi agricole 
de stat — Lechința, Bistri
ța și Teaca — cu pondere 
în „grădina" județului, re
coltatul este avansat. La 
Lechința, această operație 
va fi încheiată in cîteva 
zile. „Pînă acum — ne de
clară ing.Uie Volcov, di
rectorul întreprinderii — 
au fost recoltate cu mîna, 
pe soiuri și calități, 
bine de 900 
1.200 la cît 
recolta. Din 
tone au 
Spre deosebire 
precedenți, 
mai bine 
deserviți 
transport auto și vagoane". 
La I.A.S. Teaca însă, ope
rația de recoltare și valo
rificare a fructelor este 
stînjenită de starea sub 
orice critică a drumului 
județean Teaca—Șieu, unde 
se află ferma Pozmuș și 
pe unde trebuie transpor
tată o cantitate de peste 
500 tone de fructe. Mijloa
cele auto se aleg adesea cu 
osiile rupte, iar fructele de 
cea mai bună calitate 
ajung tocmai bune de 
marmeladă. Discuțiile in
terminabile duse de-a lun
gul ultimilor ani, între în
treprindere și consiliu) 
popular județean s-au sol
dat cu un eșec : 
putut stabili în 
cade repararea

Cooperativele 
producție își

mai 
tone din cele 
este evaluată 
acestea. 320 

fost exportate, 
de anii 

acum sîntem 
și mai ritmic 

cu mijloace de

fructele prin întreprinderea 
județeană de legume și 
fructe. Aceasta are sarci
na să preia de la unită
țile cooperatiste și produ
cătorii individuali peste 
10 000 tone de fructe, în 
majoritate mere. Posibilită
țile de sortare și păstrare 
a fructelor s-au îmbună
tățit ; a fost dat parțial 
în folosință depozitul mo
dern *’de valorificare și 
păstrare din orașul Bistri-

stabilite de comun acord 
— ne asigură interlocuto
rul nostru — de bună 
seamă că lucrurile ar 
merge mai bine“.

Sincer vorbind, după cele 
văzute pe teren, nu ne pu
tem declara mulțumiți de 
activitatea întreprinderii, 
cel puțin în problema 
fructelor. Dacă ar ti să 
exprimăm situația în ima
gini fotografice, apoi aces
tea ar fi identice cu ima-

In Județul Bistrița-Năsâud, două între
prinderi cu pretenții de seriozitate 
I.R.T.A. și O.L.F. — se învinuiesc 
ciproc, în timp ce mari cantități 
mere destinate exportului și pieței 

terne așteaptă să fie transportate

re
de 
in-

ța | au fost organizate 8 
centre de achiziție și, după 
cum ne declara tov. Zol- 
tan Nagy, director adjunct, 
s-au întocmit grafice ope
rative de preluare, trans
portare, expediere la ex
port și pe piața internă, la 
semiindustrializare. Rezul
tatele ? Totuși, nu sînt 
prea strălucite. „Din 1 125 
tone fructe, cîte ar trebui 
să preluăm zilnic, reali
zăm în medie 510 tone 
(deci mai puțin de jumă
tate). Dar dacă I.R.T.A.» 
și-ar respecta obligația de 
a ne pune la dispoziție 
mijloacele de transport

ginile surprinse în județul 
Argeș. Adică, de o parte 
grămezi de mere adunate 
în livezile cooperativelor 
agricole, iar de alta, u- 
riașe piramide de lăzi în 
depozitele I.L.F. din Bis
trița, ferecate cu 7 lacăte. 
La centrul de valorificare 
al I.L.F. din Teaca aștep
tau, de asemenea, care în
cărcate cu mere, venite de 
la cooperative sau de ia 
producătorii . individuali, 
fără să fie preluate ope
rativ. „Nu avem ambala
je — ne declară șeful 
centrului de achiziții, Teo
dor Nețeanu. Azi, toa-

tă ziua am dat telefoane 
Bistrița". . Unele cooperati
ve, cum' este cea din Pin- 
tic, au trimis camioanele 
proprii după lăzi, dar cu 
greu le-au obținut din cau
za formelor greoaie de 
circulație. Această situa
ție face ca, în multe coo
perative ritmul recoltării să 
nu fie accelerat, de teama 
de a nu le depozita în gră
mezi mari, unde se strică 
mai ușor.

După cum spuneam, di
rectorul adjunct al între
prinderii de legume și 
fructe vede tot răul în fap
tul că nu i se pun la dis
poziție, de către autobaza 
I.R.T.A., mijloacele de 
transport prevăzute în 
graficul întocmit. Intr-ade
văr. au fost zile cînd doar 
jumătate din aceste mijloa
ce au lucrat la transportul 
fructelor. C.A.P. Bistrița, 
care are nevoie zilnic de 
cel puțin patru camioane, 
nu primește decît unul- 
două. „Este adevărat, se 
justifică șeful autobazei, 
Emil Crișan, că nu ne-am 
respectat întrutotul angaja
mentul. Necesitățile de 
transport sînt foarte mari. 
Avem însă și noi preten
ția ca beneficiarii noștri să 
utilizeze cu randament mij
loacele de transport. Or. 
la întreprinderea de legu
me și fructe din Bistrița, 
nu se ține o evidență pre
cisă a activității acestor 
mijloace, se pierde foarte 
mult timp cu încărcatul și

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînfeîi"

COOPERATIVELE 
AGRICOLE

AU TERMINAT 
iNSĂMlNTAREA

GRIULUI
TULCEA (corespondentul 

„Scînteli").
Cooperativele agricole de 

producție din Județul Tul- 
cea au terminat miercuri 
seara însâmințarea griului 
șî orzului de toamnă pe su
prafața planificată de 44 000 
ha. S-au însămînțal tot
odată peste 5 000 ha cu 
grîu pentru masă verde. 
După cum ne Informează 
ing. Emil Cubleșan, directo
rul direcției agricole Jude
țene, lucrarea a fost efec
tuată în 12 zile bune de lu
cru. In prezent, mecaniza
torii șl țărani! cooperator! 
lucrează intens la recolta
rea porumbului.

fel.de
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De trei ori
vinovat

Restaurantul din Borsec. Con
ducătorul auto loan Ardeleanu, 
de la autobaza Reghin, făcea 
un chiolhan in lege, împreună 
cu niște prieteni. Noaptea tir- 
ziu, direct de la șpriț, s-a urcat 
la volanul mașinii. N-a făcut 
decit citeva sute de metri și 
l-a accidentat grav pe Gheor
ghe Pataki, care mătura stra
da. Fapta următoare a lui Ar
deleanu este și mai gravă. El 
a tirit rănitul, din stradă, pe 
trotuar și... a plecat mai depar
te, lăsindu-l in stare de in
conștientă. Victima a fost gă
sită mai tirziu de un paznic și 
transportată la spital. In a- 
ceeași noapte, organele de 
milifie l-au arestat pe făptaș. 
El va suporta rigorile legii. 
O merită cu prisosință.

Ce se petrece | 
în Dîmbo-

! vita »
Recent, lucrători de miliție 

din inspectoratul județean Dîm
bovița au efectuat un control 
pe linia verificării legalității 
transporturilor de produse a- 
gricole și asigurării pazei pe 
cîmp a recoltei. Dintre consta
tări reținem : în 24 cooperati
ve agricole, produsele se trans
portau de pe cîmp la magazie 
sau la baza de recepție fără 
nici un fel de acte ; la 25 coo
perative agricole și două fer
me ale I.A.S. nu exista nici un 
fel de preocupare pentru paza 
bunurilor recoltate și rămase pe 
cîmp ; atelajele și autocamioane
le aparținînd unui număr dc 7 
cooperative agricole efectuau 
transporturi pentru diferite per- 
" Tot

------  —__ , sur
prinse 72 de persoane care fu
raseră produse agricole de pe 
cimp sau din incinta coopera
tivelor agricole și întreprinde
rilor agricole de stat. Ce se în- 
timplă In Dîmbovița — curge 
apa la deal 7 Se cară nuci cu 
furca ? E limpede că lucrurile 
merg de-a-ndoaselea.

soane, fără taxare legală, 
cu această ocazie au fost

Procesul
conștiinței

9 9

cînd
se judecă?

Tntorcîndu-se acasă, Gy. 
din Tîrgu-Mureș a simțit

D.
„ -- _ __ ... gol

în jurul său. Soția lipsea. (Lip
sește și azi, după aproape doi 
ani). A anunțat miliția, priete
nii — nimic. După 6 luni a aflat 
că fugise cu un altul. Cine este 
acest „altul" 7 Ioan Kovări din 
Rodna, județul Bistrița-Năsăud 
(de a_ cărui urmă a dat miliția) 
în vîrstă de 50 de ani, bunic, 
om care a mai abandonat 3 
soții și tot atîția copii, tehni
cian stomatolog. Ce face însă 
Eva, fetița de 3 ani și ju
mătate, pe care mama, concu
bină, a părăsit-o de aproape doi 
ani 7 Este la vechiul cămin 
părintesc, împreună cu tatăl ei. 
bine îngrijită. Din interese... 
materiale, mama și-a adus a- 
minte că are și o fetiță. Așa au 
început procesele. 15 la număr. 
Autoritatea tutelară, comisia de 
cetățeni, judecătoria ajung la 
convingerea că locul fetiței este 
la căminul tatălui. A urmat un 
nou proces — recursul. Spre stu
pefacția tuturor, copilul este 
încredințat de tribunalul jude
țean Mureș, pentru educare, așa- 
zisei familii a concubinilor. A- 
cum tatăl așteaptă un proces 
al conștiinței și adevărului Și 
al legii, am adăuga noi. Pentru 
că legea trebuie să țină seama 
de interesele reale, materiale și 
morale, ale copilului.

A cui ești,» 3

soro?

Azi,

In i oWetivul 

fotografic

Un rald-fulger prin Bărăgan, și anume in județele Ilfov, 
Ialomița și Brăila, oferă numeroase aspecte privind des
fășurarea lucrărilor agricole de sezon. Pot fi consemnate 
multe lucruri pozitive. Ne-am oprit însă asupra modului 
cum se fac recoltarea, transportul și depozitarea po
rumbului. Și nu întîmplător. Recolta este bună și de 
aceea trebuie efectuat un mare volum de lucrări. La Slo
bozia, tov. Vasile Marin, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, spunea : „Avem de strîns un volum 
uriaș de produse agricole. Este o muncă colosală". Spre 
convingere, tovarășul prim-secretar ne prezintă și cifre. 
Trebuie transportate 600 000 tone porumb, 300 000—400 000 
tone sfeclă, iar dacă se adaugă și subprodusele rezultă două 
milioane tone. Este intr-adevăr nevoie de multă muncă, 
de capacitate organizatorică pentru ca, alături de semă
nat, să se facă și transportul din cimp al produselor. în 
multe locuri recoltatul porumbului este avansat. La coo
perativa agricolă Scînteia — Ialomița, din cele 1 860 ha 
cultivate cu porumb au fost recoltate 1 200 ha și a fost 
obținută o recoltă de 4 600 kg la hectar. Pînă acum s-au 
livrat la contract 2 700 tone și s-a hotărît de către coope
ratori să se livreze suplimentar alte 1 500 tone, pentru care 
vor Incasa 1 700 000 lei. Iată o treabă de buni gospodari, 
pentru care merită toate laudele 1 Bune rezultate au șl 
cooperatorii din Iazu. Dar în unele cooperative agricole 
și întreprinderi agricole de stat recoltarea, transportul și 
livrarea porumbului decurg anevoios. Exemplificăm.

De ce la numărat boabe de fasole

La baza de recepționară a... timpului pierdut

La bazele de recepție nu are ecou Îndemnul de a 
folosi din plin fiecare zi, fiecare oră pentru termi
narea recoltării 7 întrebăm, pentru că iată, miercuri 
dimineața, la ora 6,15, în fața basculei de la baza 
de recepționare din Călărași se adunaseră șir de 
camioane. Dar nu avea cine să... cîntărească. Nu 
era cantaragiul. Dumnealui începe programul după 
ora 7. E nevoie să mai explicăm ce pagube aduce, 
acum, în plină campanie, imobilizarea mijloacelor 
de transport printr-o asemenea atitudine' irespon
sabilă 7

Că cei de la baza de recepție nu au respect pen
tru munca și efortul altora, este limpede ! Dar „șefi" 
care să-i cheme la ordine au 7 Socotim că în zilele 
care au mai rămas pînă la încheierea recoltării, acolo 
unde situația o cere, bazele de recepție trebuie să 
lucreze fără întrerupere zi și noapte.

La cîțiva kilometri mai departe, la pătulele fa
bricii de nutrețuri combinate, alt șir de camioane

care aduceau porumb de la I.A.S. Roseți-Luncă. De 
ce stăteau 7 Aici nu erau oameni care să facă descăr
catul. Iată care este timpul de încărcare-descărcare 
a camioanelor. Camionul 21 B 5044 a plecat din cîmp 
la 6,30 și a sosit la bază la 7. Pleacă înapoi la cîmp 
la 9,30 și sosește la ora 10. Abia la ora 12, din 
nou spre bază, unde rămîne imobilizat pînă la 15,20. 
Deci, tn 9 ore, două transporturi pe o distanță de 
7—8 kilometri. Să te miri atunci că auzi mereu plîn- 
geri : „nu avem mijloace de transport" 7

Baza de recepție Bărăganu, județul Brăila : șir de 
camioane și remorci. Aici era și cine să cîntărească 
și cine să descarce. Insă silozul nu avea decît un 
elevator și de aceea descărcatul se făcea In ritm de 
melc. „Am venit la ora 7 și, vedeți, este trecut de 
10 și n-am descărcat" — spunea Gh. T. Bibicu, din 
cooperativa agricolă „23 August’-Viziru. Ar trebui 
un elevator și pentru ridicarea răspunderii.

De ce, tovarăși directori?

La întreprinderile agricole de stat Slobozia și Dragalina, ieri, 
pe la ora 8, combinele de recoltat porumb nu porniseră. De ce. 
tovarăși directori ?
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Nu-i pentru 
prima oară 
cînd, în raidu
rile noastre, 
semnalăm lipsa 
de organizare 
a muncii. Iată 
încă un exem
plu :

Cînd ar tre
bui să se lucre
ze cu toate 
forțele la recol
tat și la trans
portul porum
bului, care stă 
în grămezi pe 
cîmp,’ la coope
rativa agricolă 
Grivița Roșie 
din însurăței — 
Brăila, s-a găsit 
un alt mod de 
a pierde tim
pul. Fasolea 
culeasă din po
rumb este bă
tută păstaie cu 
păstaie, la mar
ginea șoselei.

Text: 1. HERȚEG 
Foto :
M. ANDREESCU

Dacă ar ciuguli doar găinile...

Că ciugulesc găinile, 
nu e mare pagubă ! Dar pe 
o tablă, afișată la intrarea 
în cooperativa agricolă din 
Movilița-Ilfov, citim că 
trei cooperatori, dînd 
cinstea pe rușine, au „ciu
gulit" ei din porumb. Erau 
trecute și sancțiunile. 
Ne-am zis: iată un pre
ședinte gospodar și cu 
răspundere. Cînd colo... 
Priviți fotografia. Știulețil 
vraiște, iar pe jos boabele 
risipite prin praf. Cînd se 
va constata că s-a mal 
„dijmuit" din grămadă, con
siliul de conducere va da 
vina pe găini 7

EH 83 18 @ 10 0^80
De vreo două săptămînt, tîm- 

plarul de la D.S.A.P.C. Argeș lu
crează de zor. Nu la uri proiect 
deosebit de important (cum s-ar 
crede), ci la o bibliotecă. Cu raf
turi, răftulețe, ca toate bibliote
cile. Dar in plus, ca o particula
ritate esențială, biblioteca e... 
particulară. Și n-ar fi nimic rău 
in asta dacă n-ar fi — așa cum 
este — lucrată în timpul pro
ducției și, firește, pe banii sta
tului. Ce „carte" de vizită o fi 
prezentind viitorul ei posesor 
(după informația noastră e 
vorba de tovarășul director, Va- 
leriu Mânu), de-și poate permite 
o asemenea parte (citiți ilegali
tate !). înseamnă că cineva nu 
stă in... raftul lui. Reașezați-l !

Pe foc !
Ni se semnalează de mai mulți 

corespondenți ai rubricii că în 
blocurile racordate la sistemul 
de termoficare din Capitală, ra
diatoarele continuă să rămînă 
reci și după primele 8 (opt) zile 
ale lui octombrie. La fel de reci 
cum continuă să rămînă funcțio
narii consiliului popular la sem
nalele locatarilor din complexul 
„Miciurin", bunăoară, cărora li 
s-a inclus în calculele de 
întreținere pe septembrie costul 
încălzirii pe luna în curs. Le re
comandăm cu căldură : puneți 
birocrația și nepăsarea pe foc. Ce 
ne-am mai încălzi 1

Rubrică redactată de
Ștefan 7JDARÎTA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențilorCU 
„Scînteii'

(Urmare din pag. I)
Stolz, președintele cooperativei agri
cole din comuna Vladimirescu, am 
mers la o tarla de 80 hectare, pre
gătită pentru grîu. „Să vă arătăm să- 
mînța — ne invită președintele. Este 
în cealaltă parte a tarlalei".

— Bună 7
— Bună ! Ne-au venit pentru ea și 

buletinele
Desfacem cîțiva saci, luăm rite un 

pumn de boabe, pe care le vînturăm 
în mină Nenumărate boabe sînt. 
sparte ; se adaugă prezența nedorită 
a multor semințe de orz. măzăriche, 
buruieni etc Să fie o eroare 7 Ne 
adresăm inginerului agronom al coo
perativei. Tudor Alexandrescu :

— Nu vă face impresia că griul a- 
cesta, deși are buletinul de calitate, 
deține mult prea multe impurități 7

— Impresia aceasta o am și eu. Ce 
pot spune sigur este că sîntem în 
posesia buletinului roșu al calității

Tn aceeași zi eram la laboratorul 
de control al calității semințelor din 
Arad, de pe lingă direcția agricolă 
Cerem buletinele de analiză ale ce
lor 100 tone semințe de grîu. trimise 
de cooperativa Vladimirescu Rezul
tă că atît puritatea, cît și alte însu
șiri calitative se află la limitele in
ferioare. dar... totul este bine Cerem 
și pungile cu sămînța de probă Mi
racol 1 Grîu curat, ici-colo cîte o 
impuritate. Să fie oare alt grîu ? Să 
se fi încurcat pungile? Inginerul 
Emil Marin, șeful laboratorului, ex
clude această posibilitate „Noi mer
gem adesea pe teren, facem contra- 
probe î s-ar teme să schimbe cineva, 
la față, probele".

— La cooperativa Vladimirescu ați 
fost. 7

— Acolo nu, dar vom merge.
Poate că probele au fost „recolta

te" de un nepriceput Dar o între
bare se impune : cum este posibil ca 
tntr-o problemă-cheie, legată riguros 

de știință, cum este aceea a calități! 
semințelor, să se meargă pe impre
sii 7 Și altceva : de ce, ulterior, cînd 
s-a convenit, ca operația de selectare 
să fie făcută de către baza de recep
ție Curtici, nu s-a cerut refacerea 
acestei lucrări 7 Cooperativa a arun
cat în vînt 10 000 lei, cît a costat a- 
ceastă operație făcută de mîntuială 
Dar acești zece mii sînt doar un ml-

S3

Ce fel de sămînță 
puneți sub brazdă?

zilic pe lingă paguba cea mare, de 
sute de mii de lei, determinată de 
calitatea necorespunzătoare a semin
țelor Cine a „mistificat" probele de 
semințe, de ce s-a ajuns la această 
situație intolerabilă 7 în interesul 
cooperativei, al cooperatorilor se im
pune ca adunarea generală și desigur 
organele agricole să stabilească cine 
poartă vina pentru acest „caz de dij- 
muire a plinii", sg stabilească dau
nele, iar vinovății să plătească

Cele relatate arată că în județul 
Arad mai sînt cazuri de toleranță 

față de calitatea slabă a semințelor. 
Întrucît, tn județ, există Încă mari 
suprafețe neînsămînțate, direcția a- 
gricolă să organizeze, în cel mai scurt 
timp, controale sistematice și contra- 
analize cu, privire la calitatea semin
țelor.

Și în unele cooperative din jude
țul Buzău, unde Insămînțările sînt 
mai avansate, se fntîlnesc cazuri cînd

E=3

Inginerii agronomi continuă „să În
chidă ochii" față de calitatea slabă 
a semințelor La cooperativa Săhă- 
teni, bunăoară, s-au semănat circa 
90 hectare cu grîu, deși sămînța pri
mise buletine negative de la labora
torul din Ploiești Iată ce ne declară 
contabila Evdochia Rafira :

— Președintele nostru este plecat 
la Mizil, la bază, să vadă ce facem 
cu sămînța. Am primit, de două 'ori 
buletine negre și nu mai putem băga 
în pămînt sămînță cu germinație 
slabă.

— Dar, totuși, spuneați că s-au se
mănat 90 de hectare.

— Este adevărat, însă președintele 
a dat dispoziție să se mărească canti
tatea de sămînță la hectar.

Oare indicațiile privind schimba
rea din timp a semințelor necores
punzătoare nu au ajuns pînă la Să- 
năteni 7

Cazuri de încălcare a regulilor ele

ata

mentare ale agrotehnicii se tntîlneso 
și în județul Mureș La cooperativele 
agricole din Simionești, Tărcești și 
altele solicitările privind calitatea 
soiurilor și a semințelor de grîu nu 
au fost onorate Deși se cunoaște că, 
In condițiile locale, soiul de grîu 
existent nu corespunde, direcția a- 
gricolă a lăsat cooperativele amintite 
să se descurce cum pot. Dar care 
est.e răspunderea specialiștilor direc
ției agricole județene și rațiunea ac
tivității lor dacă nu-i preocupă a- 
ceastă problemă 7 Ținînd seama de 

timpul înaintat este Imperios necesar 
și urgent ca organele agricole să con
troleze calitatea semințelor și să ia 
măsuri urgente pentru schimbarea 
celor care nu corespund normelor.

In bulgări de pămînt 
și de azotat 
nu crește grîul

Viitoarea recoltă de grîu depinde 
In foarte mare măsură de pregătirea 
corespunzătoare a patului germina
tiv. în unele județe, din cauza insu
ficientei umidități a soiului, pregăti
rea terenului este îngreunată. Deși 
insemnătatea pregătirii unui pat ger
minativ corespunzător pentru recolta 
viitoare este cunoscută specialiștilor, 
această importantă problemă este, 
uneori, tratată cu ușurință nepermi- 
să La cooperativa agricolă din Clon- 
diru, județul Buzău, grîul se tnsă- 
mînțează pe un teren bolovănos, care 
nu oferă condiții minime pentru re
partizarea uniformă și la adîncimea 
necesară a semințelor.

Este de neînțeles de ce unii Ingi
neri agronomi nu aplică în practică 
propriile cunoștințe sau experiența 
unităților fruntașe Inginerul coope
rativei din Ulmeni s-a mulțumit să 
dea indicații pentru sfărîmarea bo
lovanilor de pe tarlale. Dar deși 
ineficienta indicațiilor date este vi
zibilă pe teren, el asistă impasibil la 
trecerea discurilor de cîte trei ori pe 
aceeași direcție Pe tarlaua situată 
la punctul „Grind-Soc“ pe circa 12 ha 
se lucrează la fertilizarea solului. 
Se „fertilizează" terenul este un mod 
de a spune, deoarece azotatul de a- 
moniu, păstrat în condiții necores
punzătoare, s-a transformat tn bul
gări, care în loc să fie sfărimați sînt 

tmprăștiați cu lopata la nimereală. 
Ce fac inginerul și președintele coo
perativei 7 De ce nu iau măsuri pen
tru a curma această risipă 7 Dacă ei 
nu se simt răspunzători de o aseme
nea treabă făcută de mîntuială ar 
trebui ca cineva să-i aducă la rea
litate. S-ar cuveni ca adunarea gene
rală a cooperatorilor să-i pună să 
plătească din buzunarul propriu mă
car o parte din bulgării de azotat de 
amoniu aruncați vraiște.

Situația de la Ulmeni nu este sin
gulară. La cooperativele din Amaru, 
Greceanca, Stîlpu etc, pe zeci 
și sute de hectare grîul a fost Insă- 
mînțat tot pe bolovani. Culmea esta 
că lucrările au fost recepționate cu 
seninătate de inginerii agronomi și 
consiliile de conducere ale acestor 
unități.

In județul Mureș, însămînțarea 
griului s-a executat pe 55 la sută 
din suprafețele prevăzute în coope
rativele agricole, iar terenul a fost 
pregătit in proporție de 62 Ia sută. 
Deși, in majoritatea cazurilor, spe
cialiștii trimiși pe teren acordă un 
sprijin substanțial cooperativelor a- 
gricole la organizarea lucrărilor da 
recoltare și însămînțare se mai în- 
tîlnesc destule cazuri cînd aportul 
lor nu se face simțit. Se constată 
multe deficiente privind organizarea 
muncii. La cooperativa agricolă 
Dealu, la ora prînzului, sediul era 
plin de brigadieri veniți de la mari 
distanțe să primească sarcini pentru 
a doua zi. Oare președintele și ingi
nerul cooperativei nu ar fi cazul să 
catadicsească să se deplaseze în bri
găzi, să stabilească ce este de făcut 
la fața locului 7 Tendința de a chema 
de pe cîmp oamenii care au de lucru 
pînă peste cap se întîlnește adesea. 
Este timpul să se înțeleagă că spe
cialiștii organelor agricole și cadrele 
din cooperative trebuie să mun
cească direct pe teren, acolo unde 
se hotărăște soarta producției.
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Trimestrul IV în întreprinderile industriale specialistului —

m miezul producției?

acolo unde p, cer

interesele societății!

în cursul trimestrului trecut in
tre Industria ușoară și comerț 
au apărut simptomele unei încor
dări nefirești în relațiile contrac
tuale — cu implicații negative asu
pra îndeplinirii planului — ca ur
mare a nefabricării unei importante 
cantități de încălțăminte și produse 
de marochinărie din înlocuitori de 
piele. De aceea, am solicitat secretari
lor comitetelor de partid din cîteva 
întreprinderi restanțiere explicațiile 
cuvenite pe care, împreună cu propri
ile noastre cercetări, le prezentăm 
opiniei publice.

„Vă comunicăm că întreprinderea 
noastră — ne serie Nieoară Gbeorglie, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid al fabricii de încălțăminte 
„Modern" din Timișoara — a avut 
în tot cursul trimestrului III greu
tăți în aprovizionarea cu materie pri
mă, care ne-au obligat să lucrăm 
sub capacitate și au generat o serie 
de stagnări în procesul tehnologic". 
In capătul listei de... greutăți figu
rează neonofarea de către fabrica 
„Victoria" din aceeași localitate a 
policloruril de vinii expandate, ma
terial din care se confecționează li
nele sortimente de încălțăminte. A- 
celași aspect a putut fi sesizat și la 
celelalte întreprinderi producătoare 
de încălțăminte din înlocuitori. Ceea 
ce este mai grav, aprovizionarea a- 
ceasta neritmică, sub necesități, a 
provocat la „Străduința" Suceava, în 
iulie și august, consemnarea unui 
volum de 13 000 om/ore stagnări, pen
tru ca în luna septembrie să se re
curgă la oprirea generală pe timp de 
trei săptămîni a unei secții. La fa
brica „8 Mai" din Mediaș nu 
s-au lucrat din aceleași motive peste 
20 mii de om/ore. Nu este de mirare, 
deci, că totalul restanțelor de plan 
la sfir.șitul trimestrului III, la cele 
trei fabrici amintite, cărora li se 
adaugă „Libertatea" din Arad, însu
ma un sfert de milion de perechi în
călțăminte.

Deși la prima vedere furnizorul 
policlorurii de vinii expandate, 
fabrica „Victoria" din Timișoara, ar 
părea vinovat, firul cauzelor rfimî- 
nerii în urmă la îndeplinirea inte
grală a planului duce mai departe. 
Această întreprindere nu a putut 
produce la capacitatea sa (a înregis
trat și o stagnare de 115 ore) din lipsa 
cantitativă și sortimentală a unor 
plastifianți ce trebuiau să fie li
vrați de fabrica „Solventul" din Ti
mișoara. Iar „Solventul" a rămas 
dator beneficiarilor săi din indus-, 
t.ria ușoară și din chimie, în lunile 
iulie-august, cu plastifianți în va

întreprinderea „Steaua electrică" 
din Fieni s-a dezvoltat și moderni
zat radical în cursul ultimilor ani. 
In majoritatea secțiilor de fabricație 
s-au amplasat utilaje de mare produc
tivitate, au fost montate sau re
organizate peste 15 linii tehnologice. 
Efectele economice ale acestei în
noiri tehnice și organizatorice nu 
s-au făcut totuși simțite și în ritmul 
realizării planului. Deși sarcinile au 
fost restructurate, în sensul dimi
nuării lor, după 9 luni colectivul în
treprinderii nu poate raporta înde
plinirea lor integrală. Puternio afec
tate sînt planul la producția marfă, 
unde au rămas nerealizate 323 000 
becuri, sarcina de reducere a prețu
lui de cost și planul la beneficii, 
care se găsesc „descoperite* cu 
2.21 milioane lei și. respectiv, cu 
4,35 milioane lei. Care este explica
ția acestei stări de fapte ?

Spre surprinderea noastră. tov. 
Alexandru Pascale, directorul între
prinderii, a manifestat o predispo
ziție vădită pentru discreție. De la 
început., ne-a spus: „Lucrurile sînt 
mult mai complicate decît în apa
rență și mă îndoiesc că ar putea 
face obiectul unui articol...". Am in
sistat, totuși.

— Neîndeplinirea planului la prin
cipalii indicatori e fost generată în 
mod hotărîtor de aprovizionarea 
tardivă cu unele materiale din im
port de strictă necesitate — a pre
cizat interlocutorul. Este vorba, mal 
ales, de aprovizionarea cu wolfram 
pentru filamente, care s-a făcut. în 
asalt, spre sfîrșit de lună. Pentru ulti
mul trimestru a) anului, de abia a- 
cum cîteva zile au fost încheiate con
tractele.

S-a ajuns în situația ca marfa la 
„pachet" să constituie modalitatea 
cea mai frecventă de aprovizionare 
tehnico-materială a acestei între
prinderi. Deseori se Intîmplă ca 
unele secții să-șl oprească acti
vitatea, In timp ce o mașină por
nește în „mare viteză* la București 
și așteaptă la aeroport sosirea mi
cului colet cu materialul livrat de 
furnizor. In permanență, de la înce
putul anului, s-a folosit acest bizar 
mod de aprovizionare. Chiar în adu
narea generală a salariaților din în
treprindere, directorul condiționa 
recuperarea rămînerilor Tn urmă de 
sosirea în ziua următoare a unui 
nou colet „par avion* De ce au 
existat contracte neîncheiate ? De ce 
nu se urmărește îndeaproape promp
titudinea livrărilor din partea fur
nizorilor externi ? Tov director ne-a 
explicat : „Furnizorii n-au mai făcut 
oferte, iar contractele încheiate de 
întreprinderea „Metalimport" nu 
prevăd o livrare eșalonată a măr
furilor. Nu este vorba de o vină și, 
cu atît mai puțin, de o responsabi
litate tn această privință* Cu cîtâ 
ușurință se transferă răspunderea pe 
factori din afară, care serveso eu 

loare de peste 15 milioane lei. Și 
toate acestea, deoarece Combi
natul chimic Rîmnicu-Vîlcea nu 
onorase pînă la data de 11 septem
brie a.c., decît ceva mai mult de 
15 la sută din cantitatea de materie 
primă contractată.

Față de această situație, afirmația 
din scrisoarea semnată de secreta
rul comitetului de partid al combi
natului în cauză, ing. Constantin 
Girbotă, ne-a surprins. In ea se 
spune : „La o>-a actuală, procesul 
tehnologic este practic pus la 

Redresarea trebuie să înceapă 

de b furnizorul principal:

Combinatul chimic Rm. Vîlcea

punct, nu se mai întrevăd greu
tăți deosebite în funcționarea insta
lațiilor, nivelul producției depinzînd 
în primul rînd de asigurarea cu 
materii prime — propilenă și hidro
gen". Rezultă că, în contradicție cu 
cele semnalate de beneficiari. în 
trimestrul III la Combinatul chimic 
Rîmnicu-Vîlcea producția a fost 
practic pusă Ia punct Atunci de ce 
nu au putut fi fabricați plastilianții ? 
Tot din aceeași scrisoare se subînțe
lege că aprovizionarea cu propilenă 
și hidrogen ar constitui o proble
mă Iată însă că ing. Ion Marinescu, 
director tehnic al Direcției generale 
petrochimice din M.I.Ch., ne-a ga
rantat că combinatul din Rîmnicu- 
Vîlcea a fost asigurat cu propilenă 
necesară. „Iar hidrogenul, tot dînșii 
și-l produc : de aceea, cu cît va func
ționa mai repede instalația de fabri
care a P.V.C.-uluî, cu atît vor avea 
și cantitatea optimă de hidrogen" — 
a precizat directorul tehnic.

atîta consecvență ca paravan defi
ciențelor proprii I

Am întrebat . cînd s-au în
cheiat contractele de aproviziona
re tehnico-materială pentru acest 
an. „Prin noiembrie anul trecut", 
a fost răspunsul. Dacă comenzi
le se fac cu atîta intîrziere, cum 
să fie posibilă impunerea unor con
diții ferme de contractare ? Din pă
cate. pentru I.S.C.E. „Metalimport". 
lipsa unor contracte și apoi larghe- 
țea cu care se stabilesc termenele 
de livrare constituie un lucru firesc. 
Tov. Gheorghe luhasz, șef de serviciu, 
ne-a fădut o amplă demonstrație a- 

în catlriliil lipsei de răspundere 

se schimbă partenerii
(iar centrala industrială de resort 
se remarcă prin pasivitate)

supra naturii contradictorii a pieței 
externe, ne-a vorbit de protocoale și 
acorduri. Și, în concluzie ne-a dat 
a înțelege că nu se poate face nimic. 
Poate fi mulțumitor un asemenea 
răspuns ? Pentru unii specialiști 
de la „Metalimport", da I Curios 
este că există și alte păreri. 
Ce folos că e.le nu sînt îm
părtășite de cadrele de conducere 
ale întreprinderii. Controversele 
continuă, în timp ce aprovizionarea 
tehnico-materială a fabricii din Fieni 
se face cu „țîrîita* Nu pretindem 
că am descoperit „oul lui Columb" 
în această problemă, dar nu putem 
admite respingerea apriorică a ori
căror posibilități de investigație a 
pieței externe.

Neajunsurile în aprovizionarea 
tehnico-materială s-au multiplicat 
datorită lipsei de răspundere exis
tente pe întreaga filieră care leagă 
furnizorul de beneficiari Recent 
avionul a sosit în țară numai cu 
facturile, în timp ce „pachetul* a 
rămas la „expeditor*. Tov. lunian 
Buzatu din „R'imtrans", întreprin

Comparînd cele două răspunsuri, 
se desprinde faptul că în scrisoarea 
amintită s-a ocolit tocmai esența în
trebărilor noastre. Intrucît cunoș
team că în primul semestru al anu
lui fabricația de plastifianți a mers 
într-un ritm aproape normal, am fi 
dorit să aflăm care au fost cauzele 
'care au generat neîndeplinirea obli
gațiilor contractuale, cu deosebire în 
perioada de după terminarea pro
belor tehnologice, de după intrarea 
din plin în producție a instalației, 
precum și consecințele acestui fapt 

asupra activității economice a com
binatului. Nu am putut afla, de a- 
semenea, din punctul de vedere al 
comitetului de partid, care sînt per
soanele vinovate de această situa
ție, precum și sancțiunile materia
le ce se cuvin acestora.

Neajunsurile tn livrarea ritmică a 
plastifianților se natoresc și altor 
cauze. Comitetul d- Stat al Planifică
rii a transmis Ministerului In
dustriei Chimice o cifră globală care 
reprezintă în tone necesarul total 
de plastifianți pentru întreprinde
rile Ministerului Industriei Ușoare. 
In continuare, Ministerul Industriei 
Chimice a repartizat acest to
tal pe sortimente de plasti
fianți. O defalcare cît mai realistă 
a sortlmentației era absolut necesară, 
intrucît fabricarea P.V.C.-ului ex
pandat Impune înglobarea în pro
dus, în anumite proporții, a două- 
trei sorturi de plastifianți, care să-i 
confere caracteristicile calitative ur

dere care are datoria să urmăreas
că și să asigure livrările de la fur
nizorii externi, și-a cerut scuze. 
Apoi a adăugat „Ani ruga ca și 
întreprinderea din Fieni să ne pre
vină cînd se ivește vreo urgență, 
pentru a evita pe viitor asemenea 
încurcături neplăcute". Are nevoie 
conducerea „Romtrans“-ului de invi
tații speciale pentru a-și face dato
ria ?

In adunarea generală a salariați- 
lor din întreprindere, la intervenția 
Consiliului Economic, s-au stabilit 
termene și răspunderi precise pen
tru găsirea celor mai adecvate căi 

de rezolvare a problemelor legate 
de aprovizionarea tehnico-materia- 
lâ din acest an și asigurarea necesa
rului de materiale pentru 1970. 
Ne-am interesat atît la „Metalim
port* cît și la Centrala industrială 
pentru electronică și automatizări, 
forul de resort al fabricii, ce pro
grese s-au făcut în acest domeniu. 
Pînă acum, nici unul mai evident. 
Si în anul care vine există amenin
țarea reeditării tergiversărilor în a- 
provizionarea cu materiale. Nu a 
fost contractat întregul necesar de 
wolfram și molibden, iar termenele 
de livrare stabilite nu garantează 
continuitatea desfășurării procesului 
de producție Cum este posibil să se 
perpetueze astfel neajunsurile, să se 
tergiverseze la nesfîrșit luarea u- 
nor măsuri hotărîte pentru asigu
rarea ta timp a materialelor din im
port ? Iată o întrebare la care aș
teptăm neîntîrziat răspunsul foruri
lor de resort din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Dar se mai pune o întrebare : 
comitetul de direcție, cadrele din în- 

mărite. Ministerul Industriei Ușoare, 
în baza planului său de producție 
de Încălțăminte și marochinărie, a 
studierii cerințelor consumatorilor, 
a solicitat o anumită structurare a 
sortimentației de plastifianți. Re
partițiile date de Ministerul Indus
triei Chimice au diferit însă 
substanțial de necesitățile in
dustriei ușoare. Din acest mo
ment a început între cele două mi
nistere un schimb de adrese, note, 
explicații care au dus la unele mo
dificări în repartiții, dar aspectul pe 

care l-am arătat se menține tn linii 
mari și astăzi. Intr-o recentă adresă, 
semnată de ministrul industriei 
ușoare, ing. Ion Crăciun, către mi
nistrul industriei chimice, ing. Ale
xandru Boabă, sînt din nou sublinia
te necorelațiile în cauză. De ce s-au 
dat repartiții cart: nu răspund necesi
tăților producției? Nu se știe oare 
că producția trebuie să fie corelată 
cu resursele, cu materia primă dis
ponibilă ?

Este adevărat că plastifianții defi
citari sint fabricați într-o mare pro
porție din materie primă importată 
Dar. din moment, ce s-a stabilit să se 
fabrice up anumit tip de produse? 
firesc era ca să se aibă în vedere 
și fondurile valutare aferente. 
Ministerul Industriei Chimice se 
poate disculpa : am repartizat Minis
terului Industriei Ușoare integral can
titatea dată de C.S.P Dar prin fuga 
de răspundere problemele nu se re
zolvă Cum se va ieși totuși din im
pas ? Se pare că acum. în al doispre- 

treprindere au fructificat deplin re
zervele producției, au asigurat con
dițiile propice unei superioare uti
lizări a potențialului tehnio și uman 
de care dispun secțiile de fabrica
ție î Răspunsul la această întrebare 
este negativ în primul rînd, pen
tru că în întreprindere există risi
pă. o proastă gospodărire tocmai a 
materialelor deficitare Consumurile 
au creseut, în acest an, exagerat de 
mult Numai la wolfram depășirile 
față de normele de consum specifio 
au atins valoarea de 700 000 lei. Ce 
are de spus comitetul de direcție al 
întreprinderii ? Prea puține lucruri.

pentru că el poartă responsabilitatea 
deficiențelor existente în acest dome
niu. Controlul, care trebuie exerci
tat pe întregul flux de fabricație, 
este ca și inexistent. Colaborarea în
tre compartimentele întreprinderii 
este slabă. Dintr-o secție într-alta se 
strecoară prin „ciurul* controlului 
tehnic de calitate semifabricate ne
corespunzătoare. Măsurile întîrzie și 
rebuturile au devenit obiect de „mică 
înțelegere”, iar cei vinovați de men
ținerea lor împart cu dărnicie pro
misiuni în stînga și-n dreapta. Și 
lipsurile persistă. Secția sticlărie 
continuă să dea drumul. în circuitul 
procesului de producție, unei însem
nate cantități de baloane defecte.

Dacă nu s-au luat măsuri, în 
schimb există păreri De tot felul 
De pildă, ing Gheorghe Măcriu. din 
serviciul C.T.C., nu poate Ieși din 
dilema : „Să resping o bună parte 
din aceste prcduse sau să „închid 
ochii" și să facem planul ?• Față de 
atîta indulgență din partea celui 
care coordonează activitatea servi
ciului cu maxime responsabilități în 
domeniul îmbunătățirii calității pro

zecelea ceas, lucrurile vor Intra pe 
un făgaș normal. Pentru acoperirea 
în parte a restanțelor de dioctilfta- 
lat, Ministerul Industriei Chimice 
a prevăzut să importe 400 tone 
de octanol — care trebuia să 
fie livrat de Combinatul chimic 
Rîmnicu-Vîlcea. Iar, la ultima șe
dință ' ținută la Departamentul a- 
provizionării tehnico-materiale din
C. S.P. cu reprezentanții ministerelor 
interesate s-a ajuns la un acord și 
în privința înțelegerii de cătțp 
Ministerul Industriei Chimice a ne
cesității de a se importa o 
anumită cantitate de acid adi
pic, pentru a permite suplimentarea 
fabricării unui plastifiant deficitar.

Am întrebat pe tov. Ștefania Po
rumb, director adjunct al Direcției 
generale de aprovizionare din 
Ministerul Industriei Ușoare, dacă 
această soluție mulțumește industria 
ușoară.

— Știți și dv. — ni s-a răspuns 
— de la un datornic e bun și un 
pumn de mălai. Sperăm totuși să 
punem în flux normal fabricația pe 
bază de înlocuitori de piele.

— Cine va da fonduri pentru Im
portarea acidului adipic ?

— Bineînțeles, industria chimică I 
întîmplător am adresat aceeași în

trebare și tov. Ghcorghe Ungureanu. 
șeful serviciului desfacere din
D. G.A.D. al Ministerului Industriei 
Chimice, și ni s-a răspuns

— Eineînțeles, industria ușoară I 
Ei vor trebui să găsească resursele 
valutare necesare.

Ce s-a hotărît atunci la Departa
mentul aprovizionării tehnico-mate
riale, dacă nu s-a stabilit tocmai 
elementul esențial, adică de unde 
se vor lua fondurile valutare ?

Odiseea plastifianților din acest an 
trebuie să fie un subiect de reflecție 
pentru forurile de resort Desigur, 
acum la ordinea zilei se află cău
tările, găsirea celor mai potrivite 
soluții pentru revenirea la o situa
ție normală Ar fi de dorit. însă 
ca pe viitor planul să nu fie doar 
un element formal Pentru ca planul 
să constituie cu adevărat un instru
ment mobilizator în realizarea unei 
producții sporite, lucrările de întoc
mire a lui trebuie să fie la rîndul 
lor realiste, să ducă la soluții me
nite să asigure o colaborare .norma
lă între întreprinderi, cu sarcini 
precise, neechivoce, și cu răspun
deri materiale pe măsura sarcinilor. 
Stabilite cît mai judicios, sarcinile 
planului de stat sînt lege I

Corneliu CÂRLAN
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duselor. ce mai putem spune ? In
disciplina își face tot mai simțită 
prezența, de la nerespectarea pro
gramului de lucru (întîrzieri, absen
te nemotivate), pînă la indife
renta incalificabilă a unor formații 
de lucru față de soarta utilajelor și 
a producției Bilanțul ? Peste 4 mi
lioane lei rebuturi De ce nu se de
limitează o răspundere materială 
precisă și cei vinovați nu sînt puși 
să plătească pagubele provocate ?

S-au adus utilaje noi. Nu toți 
muncitorii au însă cunoștințe profe
sionale corespunzătoare manipulării 
acestor instalații. Deseori se produo 
defecțiuni, stricăciuni, întreruperi. 
Ucenicia la locul de muncă, făcută 
pînă acum, este un paliativ Răspun
derea o poartă în egală măsură și 
centrala industrială din București, 
care nu s-a preocupat ca. paralel cu 
înzestrarea tehnică și modernizarea 
întreprinderii, să găsească și o cale 
mai eficientă de școlarizare a mun
citorilor. Numeroaselor apeluri li 
s-a răspuns prin tăcere sau prin 
angajamente cu caracter declarativ, 
rămase vorbe goale. în acest timp, 
unele din noile instalații au lucrat 
cu intermitențe, cu indici de utili
zare și productivitate scăzută.

Este greu de explicat de ce con
siliul de administrație ai Centralei 
industriale de electronică și automa- 
tizări tolerează această stare de 
lucruri. Legătura centrală — între
prindere se face sporadio. în ultimul 
timp s-a trimis un reprezentant la 
Fieni, care a stat aproape o lună dar 
care s-a mărginit in mare măsură a fi • 
un simplu observator. Cînd în aduna
rea generală a reprezentanților sa- 
lariaților din întreprindere, tov Ion 
Stoica, maistru în secția sculărie. a 
solicitat dotarea întreprinderii cu o 
serie de aparate de măsură și con
trol. reprezentanții centralei au ră
mas surprinși de această cerere N-o 
mai auziseră pînă tn acel moment 
Curios, căci problema acestor apa
rate fusese de mai mult timp adusă 
la cunoștința forurilor de resort.

Să recapitulăm Planul de produc
ție. pe 9 luni din acest an, nu a 
fost îndeplinit integral, la toți Indi
catorii. de colectivul fabricii de 
becuri „Steaua electrică' din Fieni 
La aceasta au contribuit deficiențele 
crase tn aprovizionarea cu mate
riale utilizarea incompletă a capaci
tății instalațiilor și timpului de lu
cru. rebutul exagerat de mare eto 
Cauzele sînt, deci, cunoscute Lipsa 
de intervenție perpetuează o stare 
de lucruri gravă Nici o scuză și 
nici o explicație nu pot înlocui mă
surile de maximă operativitate pe 
care le reclamă redresarea activită
ții economice din această întreprin
dere

Ing. Cristian ANTONESCU

Minele țării 
zestrea de

(Urmare din pag. I)

tn condițiile unei rentabilități înalte, 
în această acțiune de îmbunătățire a 
repartizării cadrelor superior pregă
tite sîntem animați de ideea că cea 
mai mare parte a specialiștilor tre
buie să fie încadrați în unități, aco
lo unde se obține producția, și nu în 
birouri. Mineritul nu se face cu hîr- 
tii, din București. Nu cu referate și 
prin convorbiri telefonice putem ob
ține producția de cărbune, de mine
reu de fier și de metale neferoase de 
care are nevoie economia națională.

— Minele țării resimțeau, intr-ade
văr, o veritabilă „sete" de specia
liști. Deci, aceasta a început să fie 
potolită...

— „Setea" de specialiști a fost de
terminată, după cum spuneam, de 
dezvoltarea industriei mineritului. In 
fiecare an, sectorul de extracție a 
cărbunelui — pentru a mă refer» 
doar la un singur sector al indus
triei mineritului — a beneficiat da 
fonduri de investiții tn valoare do 
1,5—1,7 miliarde lei. Partea covîrși- 
toare a acestor uriașe fonduri a fost 
cheltuită atît pentru deschiderea de 
mine noi și extinderea celor vechi, 
cît, mai ales, în scopul dotării ex
ploatărilor cu utilaje și instalații 
complexe moderne, de mare randa
ment La ora actuală, gradu] de me
canizare a lucrărilor de extracție a 
minereurilor neferoase, prin metode 
de înaltă productivitate, cel al ope
rațiunilor de încărcare mecanică la 
înaintări sau la tăierea și încăr
carea mecanică a lignitului au crescut 
foarte mult și se măresc ne
întrerupt. Exploatările miniere dis
pun de complexe de tăiere și susți
nere a galeriilor, fiind înzestrate și 
cu combine de tăiere mecanică, cu 
uriașe excavatoare și alte instalații. 
E vorba, deci, de necesitatea pro
gramării judicioase a folosirii aces
tor mijloace tehnice, de întreținerea 
și repararea unor utilaje de înaltă 
tehnicitate, ceea ce reclamă cu strin
gență prezența specialistului, a in
ginerului A acelui inginer care, pînă 
mai ieri, „primea”, „citea", „viza", 
„respingea", „aproba", hîrtii, hîrtii, 
hîrtii — uneori rupte de viață, de 
pulsațiile și clocotul activității de 
producție Ca să nu mai vorbim de 
lipsa de cadre corespunzătoaare .din 
alte compartimente ale întreprinde
rilor miniere

A mai apărut și un alt fenomen 
nefavorabil In unele unități, nu 
numai că se resimte lipsa ingineri
lor și economiștilor, dar mulți din 
cei existenți nu au experiența ne
cesară bunei coordonări a activității 
de producție. S-a ajuns Ia această

In orice colț de țară munca 
îți dă mari satisfacții

(Urmare din pag. I)

Municipiul Tîrgoviște mai are ne
voie de mulți specialiști de toate ca
tegoriile, de la electroniști pînă la 
sociologi. Acești specialiști există — 
ei sînt masați în București și în ca
pitalele fostelor regiuni. Consider că 
este o problemă de conștiință, de 
dragoste față de țara ta să-ți pui cu
noștințele și puterea de muncă în 
folosul patriei, să muncești acolo 
unde este mai multă nevoie de tine. 
Este vorba. în ultimă instanță, de o 
îndatorire socială elementară de a 
rambursa către societate eforturile 
materiale făcute de stat pentru pre

PRIVIND GENtMlIM

SALARIILOR IN AGRICULTURĂ
(Urmare din pag. I)

șirea producției planificate la princi
palele culturi din C.A.P. deservite. 
Pentru aceasta C A.P. pot constitui un 
fond de premiere în limita unei cote 
de pînă la 20 la sută din volumul pro
ducției obținute peste plan la prin
cipalele culturi, pentru care I.M.A. e- 
fectuează lucrări, cota ebneretă cît 
și condițiile de plată a premiilor fi
ind înscrise în contractele de lu
crări ce se încheie între cooperați-, 
ve și întreprinderile de mecanizare."

Hotărîrea privind majorarea sala
riilor în unitățile agricole de stat 
mai cuprinde reglementări care, ți- 
nînd seama de condițiile specifice 
agriculturii, dau conducătorilor de 
fermă sau de secții unele drepturi 
mai largi, referitoare la modul de 
încadrare a salariaților permanent! 
modul de plată a personalului sezo
nier etc

Hotărîrea privind salarizarea spe
cialiștilor agricoli din C.A.P reco
mandă Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție să 
propună consiliilor de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție 
să acorde specialiștilor agricoli din 
C.A P pentru contribuția adusă la 
realizarea planului cooperativei o 

își sporesc 
inteligență
situație deoarece de cele mai multa 
ori, în momentul în care un inginer 
căpăta o oarecare rutină, avînd 
cîțiva ani de practică, automat era 
promovat într-o direcție generală. 
Se „rodase" doar I... Cu unele excep
ții, în întreprinderi a rămas un nu
măr redus de cadre cu experiență. 
E cazul întreprinderilor minie
re Suceava, Bălan (Harghita), Baia 
Borșa (Maramureș), Moldova Nouă, 
ca și a altora. Așa se face că la 
această ultimă unitate, unele com- 
partimente-cheie ale producției — 
serviciul tehnic, cel de proiectare, 
salarizare — nu au nici acum con
ducători. Pe cine să numim în acesta 
posturi 7 Pe absolvenții din acest 
an ai facultăților ? Inginerii noștri, 
economiștii, trebuie să înțeleagă că 
poartă răspunderea pentru buna 
organizare a producției mineritului, 
pentru asigurarea economiei națio
nale cu resursele energetice nece
sare. Iată de ce specialiștii din mi
nister au îndatorirea să-și desfășoare 
activitatea în producție, acolo unde 
se extrage minereul.

— „Acolo unde se extrage mine
reul" nu înseamnă, însă, nici Bucu
rești, nici Constanța, nici Timișoara. 
Ce condiții de muncă și de viață li 
se oferă specialiștilor care de acum 
încolo vor lucra în unitățile de pro
ducție ?

— Valea Jiului — cu „salba" sa 
de orașe : Petroșani, Lupeni, Uricani 
— Moldova Nouă, Bălan, Motru sînt 
localități noi, reconstruite din teme
lie. Blocuri moderne, complexe ali
mentare și de deservire, biblioteci, 
cinematografe și teatre, stadioane șl 
săli de sport — totul este nou. La 
Motru sau la Moldova Nouă — șl 
sînt numai două exemple care tmi 
vin acum în minte — sute de apar
tamente, dotate cu tot ceea ce oferă 
oricare mare oraș al țării, își așteaptă 
locatarii. Asemenea lucrări edilitare 
s-au efectuat și în alte numeroasa 
așezări miniere. In mare măsură. 
Ministerul Minelor a făcut tot ceea 
ce a depins de el pentru ca specia
liștii ce sînt repartizați în unitățile 
productive să aiijă asigurate condiții 
corespunzătoare de muncă și de viață.

De acești specialiști depinde tn 
mare măsură ca într-un timp scurt 
să realizăm un progres substanțial 
în industria mineritului, o producție 
superioară, cu costuri tot- mai re
duse. Sporind „zestrea" de inteli
gență a minelor se mărește și forța 
productivă a colectivelor din între
prinderi, Iar sarcinile planului de 
stat. Directivele Congresului al X- 
lea al P.C.R. pot fi îndeplinite fn 
condiții optime.

gătirea fiecărui specialist. Nu știu 
cum aș putea să-i încredințez mai 
bine pe toți cei ce mai stau pe gîn- 
duri, grijulii prea mult cu ființa lor? 
că în noile județe edilii fac eforturi 
deosebite să-i primească cît mai 
bine, să le asigure condiții cît mat 
bune de muncă și viață. Noi, cei de 
la Tîrgoviște, simțim această grijă și 
simpatie a localnicilor pe care ne 
străduim să le răsplătim prin muncă, 
încerci sentimentul împlinirii profe
sionale și cetățenești atunci cînd știi 
că și din mîna ta crește un oraș, un 
județ. Este nespus de mare această 
satisfacție I 

retribuție de 15 la sută din valoarea 
zilelor de muncă cuvenite președin
telui, iar pentru depășirea sarcinilor 
de producție o retribuție suplimen
tară la nivelul celei primite de pre
ședinte.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor tutu
ror lucrătorilor din unitățile agricole 
de stat și a specialiștilor din coope
rativele agricole de producție se în
scrie pe linia înfăptuirii prevederi
lor celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, referitoare la ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii 
și ale Hotărîrilor Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. din octombrie 1967, 
cu privire la îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și majorarea sala
riilor. Aceasta va reprezenta în ace
lași timp un puternic stimulent pen
tru salariatii din toate unitățile a- 
cestui important sector al economiei 
naționale. în vederea utilizării mai 
eficiente a bazei sale tehnico-mate
riale și a forței de muncă pentru 
obținerea unor producții sporite atît în 
sectorul vegetal cît și în cel zootehnic 
și cu un nivel de rentabilitate mai 
ridicat, pentru asigurarea satisfacerii 
într-o măsură tot mai completă a ne
voilor de aprovizionare a populației 
cu produse agro-alimentare, cît și a 
industriei cu materii prime.
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Imperativul cinema
ecran

îmbinării armonioase
a activității didactice

9

cu cercetarea științifică
9

Imperativul îmbinării armonioase 
e activității didactice cu cerce
tarea științifică implică o seamă 
de priorități determinate de necesi
tatea aplicării în practică a directive
lor celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. în vederea dezvoltării cu pre
cădere a învățămîntului superior teh
nic și economic, in cursul viitorului 
cincinal, și a pregătirii unor specialiști 
de care are nevoie în mod deosebit 
industria, economia în genere.

După părerea mea. în noul an uni
versitar va trebui să trecem cu o- 
perativitate și spirit de înaltă răs
pundere profesională și socială la tra
ducerea în viață a sarcinilor pp care 
partidul și statul nostru le-au trasat 
școlii superioare. Pentru că pregăti
rea unui număr sporit de specialiști, 
la nivelul cerințelor științei și tehni
cii contemporane, într-un ritm rapid, 
presupune responsabilități multiple 
în toate domeniile de activitate ale 
universitarului. Acestuia i se conferă 
în egală măsură mandatul de om al 
catedrei și acela de cercetător, misiu
nea de educator și de activ lucrător 
pe tărîmul vieții economice și social- 
politice.

Personal, consider că îndeplinirea 
îndatoririlor didactice ale cadrelor 
didactice universitare se realizează, 
In primul rînd, prin activitatea direc
tă cu studenții, prin cursurile pe care 
Ie scriem și le predăm tinerilor noș
tri învățăcei. Principala caracteristică 
a omului de catedră este tocmai pre
zența, în permanență, în mijlocul stu
denților, prin prelegeri orale și cursuri 
scrise cu talent și pricepere, în care 
se încorporează, cil inteligență și pa
siune, tot ce este nou, util, intere
sant, atractiv. A elabora un curs pen
tru studenți înseamnă a le pune la 
dispoziție un instrument cu care să 
poată opera independent pe drumul 
cunoașterii și căutării științifice, cu 
care să poată descifra fundamentele 
meseriei căreia i se dedică. Evident, 
cursul nu trebuie să-și propună să 
facă din student un atotștiutor în do
meniul în care se specializează, ci mai 
curind să stimuleze curiozitatea știin
țifică a studenților, să le indice dru
mul spre profunzimile domeniului res
pectiv, excelînd prin claritate, con
cizia expunerii, printr-o metodă ori
ginală de prezentare și tratare a pio- 
blemelor majore.

După părerea mea, tocmai în func
ție de aceste considerente se cuvine 
abordată și problema mult dezbătută 
a frecventării obligatorii a cursurilor, 
seminariilor și lucrărilor de laborator 
în învățămîntul superior. Desigur, este 
firesc ca pentru o permanentă corela
re a prelegerilor, pentru atenta urmă
rire a ideilor organic înlănțuite ale 
unui ciclu de lecții, studenții să frec
venteze regulat toate formele de in
struire universitară. Dar cum se cre
ează această obligativitate ? Din pă
cate, ea are de multe ori numai un 
suport administrativ, consemnarea 
scriptică a frecvenței fiind apreciată 
ca un factor preventiv util împotriva 
unor absențe de la cursuri. Nu 
cred că așa trebuie privită obligati
vitatea frecventării cursurilor. O- 
bligativitatea frecventării unui curs 
trebuie să rezulte, în primul rînd. 
din modul magistral, interesant, a-

tractîv în care acesta este ținut. 
Frecventarea cursului nu trebuie să 
apară studentului ca o obligativi
tate. ci ca o necesitate. Un amfitea
tru mai gol sau mai plin înseamnă, 
într-un fel încă un mijloo de a 

, aprecia valoarea unui curs, persona
litatea unui cadru didactic. Sub a- 
cest aspect, concurența dintre oame
nii catedrelor nu poate avea decît 
efectul pozitiv scontat: continua ri
dicare a nivelului științific al pre
legerilor, permanenta preocupare 
pentru dobîndirea măiestriei didactice 
și științifice. Și este demn de men
ționat faptul că permanenta mo
dernizare a cadrului activității uni
versitare, planurile și programele îm
bunătățite care sînt introduse în fa
cultăți ne oferă acum premise rod
nice pentru continua perfecționare 
a predării disciplinelor.

Responsabilitatea cadrelor uni
versitare în pregătirea viitorilor spe
cialiști se manifestă, desigur, nu nu
mai prin munca de predare. Ea tre
buie ’completată organio cu cea de 
cercetare științifică. Acest imperativ 
are, exprimate pe scurt, două moti
vații principale : 1) de a oferi pro
fesorului, educatorului o bază conti
nuu lărgită și amplificată pentru 
fundamentarea știintifică-ideologică a 
activității sale cu studenții i 2) de a 
contribui direct la dezvoltarea eco
nomiei și culturii, la progresul so
cietății socialiste în mijlocul căreia 
trăiește. Din acest punct de vedere 
totul este clarificat sub aspect teo
retic. atît din dezbaterile Conferinței 
naționale a cadrelor didactice, cît si 
din Legea învățămîntului. Statutul 
personalului didactic, regulamentele 
și instrucțiunile elaborate la diferite 
niveluri. Consider însă că. sub aspect 
practic, această problemă este încă 
departe de a fi definitiv rezolvată. 
Așa cum. ne bună dreptate, s-a rele
vat si la Congresul al X-Iea al par
tidului, în activitatea de cercetare 
din unele sectoare ale învățămîntului 
nostru superior tehnic mai există 
încă foarte mult formalism. De 
multe ori, teme care sînt incluse în 
planul de cercetare al unor catedre 
figurează și în cele gle uzinelor 
de profil, sau chiar au fost practio 
rezolvate la nivelul laboratoarelor 
lor de cercetare. Nu-i mai puțin a- 
devărat că și unele unități industriale 
manifestă uneori destul de puțin in
teres față de colaborarea cu institu
țiile de învățămînt superior, le snb- 
apreciază posibilitățile de cercetare 
științifică. încheierea convențiilor de 
colaborare între întreprinderi și u- 
nităt.ile de învățămînt superior se re
zumă. deseori, la întocmirea și defini
tivarea unui document, mai mult sau 
mai puțin consistent, al cărui con
ținut rămîne însă în sfera ideilor, 
materializîndu-se prea puțin în rea
lizări concrete. Ce-i drept, în ultimul 
timp, o avalanșă de formulare, ra
poarte, statistici și alte forme scripti-

ce încearcă, chipurile, să urmărească 
modul de elaborare a temelor de cer
cetare i în realitate ele nu fao decît 
să cheltuiască o mare parte din 
timpul util de lucra al cercetătorului 
universitar.

Desigur, nu este ușor să indici de 
unul singur soluții radicale, imedia
te, pentru eliminarea acestor carențe 
din activitatea de cercetare științi
fică a universitarului. Socotesc însă 
că asemenea soluții există: ele trebuie 
să fie căutate prin efortul comun 
al forurilor interesate, al colective
lor didactice și de specialiști, figu
rină pe agenda de lucru a senatelor 
universitare și consiliilor profesorale 
în noul an universitar în această di
recție. aș sugera, bunăoară, ca la ela
borarea planului tematic de cerce
tare al fiecărei catedre să se țină 
mai riguros seama de potențialul u- 
man și material pe care acesta îl 
are, de utilizarea sa rațională. Tot 
astfel, este de dorit ca marile unități 
industriale din centrele universitare 
respective sau din alte centre să co
munice din timp facultăților direc
țiile și domeniile în care sînt intere
sate să obțină rezultate utile, să în
cheie convenții reale de colaborare. 
Problema cred că e necesar să fie 
bine și clar reglementată la nivel 
interdepartamental, catedrele avînd 
autonomie în elaborarea planului te
matic de cercetare. în noul an uni
versitar trebuie definitivată proble
ma colaborării, pe bază de contracte, 
treeîndu-se la reglementarea stimu
lării materiale a colectivelor univer
sitare de cercetare. Beneficiile rezul
tate din elaborarea temelor contrac
tate, incluse în bugetul propriu al 
catedrei, vor putea contribui eficient 
la îmbogățirea și modernizarea bazei 
sale de cercetare științifică Și. nea
părat. se cuvine, cred, găsită calea de 
a simplifica cît mai mult sistemul de 
urmărire a îndeplinirii olanului de 
cercetare științifică, eliminînd balas
tul scriptic, inutil în cele mai multe 
din cazuri.

Strîns și armonios îmbinate, aceste 
două componente fundamentale ale 
activității cadrelor didactice univer
sitare vor contribui direct, eficient 
la perfecționarea procesului de pre
gătire și educare a studenților, vor 
ridica nivelul rrfuncîi profesorale la 
înălțimea încrederii și prețuirii de 
care ea se bucură în societatea noas
tră socialistă, la înălțimea cerințelor 
formulate de cel de-al X-Iea Congres 
al partidului.

o Paria : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20.30.
• Corabia nebunilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 13 ; 21.
0 Lupii albi : REPUBLICA — 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
0 La nord prin nord-vest : FES
TIVAL — 8,30 ; 11.30 ; 14.30 ; 
20,30.
• Omul care valora miliarde :
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
FLAMURA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;18.15 ; 20,30.
e My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Tigrul : LUMINA — 9,30—16 In 
continuare ; 18,30 ; 20,45, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Program pentru copil :
— 9—10.
0 Aruncați banca In aer :
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
• A trăi pentru a trăi :
— 15,30 ; 18.
• Ultima lună de toamnă : UNION
— 20,30.
0 Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 Angelica și sultanul : FERO
VIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 :
14.45 ; 17,15 ; 20, FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ;15.45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : ÎNFRĂȚIREA — 15 ;
17.45 ; 20, PROGRESUL — 15,30 ;
18, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Lovitură puternică : PROGRE
SUL — 20,30.
0 Maraton : BUZEȘTI — 15,30 ; 18; 
20,30.
0 Cimaron șl Vîrsta ingrată : DA
CIA — 8,45—19,30 în continuare.
0 Vîrsta ingrată : LIRA — 15,30 :
18 ; 20,15.
0 Un glonte pentru general : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 :
18,15 ; 20,45, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15.45 
în continuare, 18 ; 20,30.
0 Armata „codobaturilor" din nou 
în luptă : FLACĂRA — 15,30.
0 Iconostas : UNIREA — 15,30.
0 Dragoste Ia Las Vegas : FLA
CĂRA — 18 ; 20,30, UNIREA — 18 ; 
20,15.
0 Soarele vagabonzilor: GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VLOGA
— 9,15—16 în continuare. 18.15 : 
20,30.
0 o chestiune de onoare : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18, VIITORUL
— 18 ; 20,30.
0 Memento : COTROCENI — 20.30. 
0 Tinerețe fără bătrînețe : VI
ITORUL — 15,30.
0 Adio, Gringo : CRINGASI -
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Contesa Cosei : MOȘILOR —
15.30 ; 19.
0 Sherlock Holmes : POPULAR — 
15,30 ; 18.
0 Omul cu ordin de repartiție : 
POPULAR — 20,30.
0 Creola, ochli-ți ard ca flacăra : 
MUNCA — 16 ; 18, RAHOVA — 
15,30 ; 18.
0 Omul momentului ; VITAN — 
15,30 ; 18, PACEA — 15,45 ; 18.
0 Am două mame șl doi tați : 
VITAN — 20,30.
0 Cavalerii aerului : FERENTARI
— 15,30 ; 18 : 20.15.
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„Corabia nebunilor"

teatre

o Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
o Teatrul Național „I. L, Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20. (sala 
clio) : Travesti — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza 
tandra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Livada cu vișini — 20 
(sala din str. Alex. Sahla) : Me
lodie varșoviană — 20.

• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : (șala 
Magheru) : Ce scurtă e vara — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
e Teatrul Giuleștl : Pe 40 m lun
gime de undă — 19,30.
• Teatrul de revistă 
„Ion Vasileseu" (sala 
Festival estival — 20.
0 Teatrul Evreiesc 
Transfuzia — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Papuclada — 
(sala din str. Academiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19.30 
(sala Victoria) : Femei, femei, fe
mei — 19,30.

și comedie 
Palatului) :
de Stat !

® note de lectură ® note de lectură © note de lectură © note de lectură
Afirmîndu-se ca unul dintre cei 

mai avizați cercetători actuali ai li
teraturii noastre vechi, Dan Zamfi- 
rescu semnează un volum de pu
blicistică care, ca problematică, nu 
se îndepărtează totuși de sfera preo
cupărilor sale, vi, dimpotrivă, își află 
în aceasta nu numai sorgintea, ci și 
un unghi mai propice de tratare.

Ceea ce conferă omogenitate 
volumului e nu numai interesul deo
sebit pe care în mod constant îl 
manifestă autorul față de ce s-a 
ivit și cristalizat devenind cu timpul 
adevărate permanențe ale vieții so- 
cial-istorice, spirituale și culturale a 
poporului nostru, față de ethosul și 
eposul național, cît îndeosebi sensu
rile mai largi pe care încearcă a le 
desprinde de aici.

Fie că e vorba de momente 
hotărîtoare pentru destinul patriei, 
ca, bunăoară, zilele din preajma 
Unirii („Trei zile decisive"), fie că 
este vorba de vestigii arheologice.

DAN ZAMFIRESCU

99România—pămînt
de civilizație 
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mărturii grăitoare ale vechimii și 
specificului civilizației noastre („Pă- 
mîntul — cea mai veche cronică a 
patriei"), de simbolice și maiestuoase 
monumente arhitecturale ca Mînăs- 
tirea Argeșului („întreitul simbol").

or! culturale („Ctitoria literară « 
lui Neagoe Basarab"), atestînd deo
potrivă geniul și resursele creatoare 
ale poporului nostru, de ziditori de 
țară (un 
de mari

Ștefan cel Mare) ori 
făclieri (Mihail Kogăl-

niceanu, Hașdeu, Nicolae forga < 
etc.) evaluați în atributele esențiale < 
ale personalității lor — autorul are < 
în vedere permanent acea viziune , 
integratoare în cadrul căreia pre'zen- ( 
tul se redimensionează, iluminat în 
statornicele și profundele sale legă
turi cu tradiția.

O pondere deosebită în cuprinsul • 
volumului are articolul elocvent 1 
intitulat „Spre noi înșine" în care 1 
autorul apreciază cu pătrundere, i 
drept componente definitorii ale ge- ( 
niului creator românesc, aptitudinea , 
„de «înrădăcinare» în solul natal și , 
în coordonatele unei individualități 
spirituale și morale ireductibile", pre- 1 
cum și „imensa receptivitate și-sete 1 
de orizonturi, capacitatea de asimi- 1 
lare și sinteză originală", vizibile și 1 
în structura fenomenului cultural i 
național, căruia îi este consacrat, de , 
altfel, și articolul final „Mesajul , 
culturii românești".

Adrian ANGHELESCU

Recentul volum de „Poezii și poe
me" — ce cuprinde opera lirică a 
poetului maghiar Petofi Săndor, în 
tălmăcirea lui Eugen Jebeleanu — 
continuă seria edițiilor bilingve 
care au mai fost date la ivea
lă pînă acum, privind alți poeți 
străini, ca spre exemplu Edgar 
Poe și Baudelaire, fie în colecția 
„Poesis" a Editurii pentru literatură 
universală, fie în alte ediții.

Un poet de faimă universală ca 
Petofi, a cărui operă este redată în 
limba română de unul din cei mai 
de seamă poeți aî noștri de astăzi, 
de un mînuitor iscusit al versului 
românesc, reprezintă o întîlnire mai 
puțin obișnuită, care trebuie sem
nalată ca atare. Bun cunoscător al 
limbii maghiare, din care a mai tra
dus, Eugen Jebeleanu a ținut totuși 
să ne prezinte de această dată tăl
măcirea sa față în față cu textul

O ediție bilingva

acelor 
care cunosc ambele graiuri, 
admira o dată mai mult pa- 
înflăcărată a cîntărețului na- 
maghiar, în veșmintele fer- 

graiului românesc.

original, adresîndu-se astfel 
cititori 
putînd 
siunea 
țional 
mecătoare ale
Opera traducătorului a fost, în 
adevăr, dificilă și meticuloasă Ver
siunea, în metrică originală, presu
pune o îndelungată muncă răbdă
toare. nu numai spre a păstra ca
drul melodios și viguros în care

Betoli și-a turnat roadele inspira
ției sale, dar și de a găsi, cu pre
cizie. acel limbaj aproape curent, în
trebuințat de poetul maghiar, în con
tradicție și aproape în polemică cu 
alte concepții stilistice, pe care le 
combate în poezii ca „Viteji în 
zdrențe".

Accentele nemuritoare ale liricii 
lui Petofi, care cultivă exaltarea, 
cînd duioasă, cînd viforoasă, a pa
triei, a libertății, a justiției sociale,

a mișcării naționale revoluționare, 
se regăseso în traducerea româneas
că în echivalențe plastice și emoțio
nale, succint și pe deplin realizate 
poeticește.

Este, fără îndoială, meritul tradu
cătorului de a ne fi apropiat cu pa
siune și căldură de universul liricii 
acestui poet, care nu și-a conceput 
menirea sa în afara celor mai înalte 
aspirații ale ființei omenești — ideal 
pe care, de altminteri, Petofi îl 
mulează cu limpezime.

Se cuvine să apreciem, ca un 
vărat act de cultură, inițiativa 
turii pentru literatură de a tipări a- 
cest volum reprezentativ de „Poezii 
și poeme", ce se impune prin va
loarea deosebită a poetului tradus, 
cît și prin remarcabila tălmăcire.

Drago» VRINCEANU

Cunoașterea de către marele public 
■ fenomenului plastic contemporan, 

‘ de o mare diversitate, este înlesnită 
de apariția ciclului de micromono
grafii „Artiști români contemporani". 
Prin caracterul lor cuprinzător și 
totodată selectiv, volumele colecției 
— bogat ilustrate, purtînd semnă
tura unor cunoscuți critici și istorici 
de artă — apărute sub auspiciile 
editurii „Meridiane", constituie o 
reală modalitate de afirmare a valo
rilor artistice românești, tinzmd spre 
crearea unei sugestive imagini de 
ansamblu a mișcării plastice. con
temporane din țara noastră. Fiecare 
nouă lucrare contribuie la definirea 
acelui tablou de ansamblu al artei

„Artiști români 
contemporani44

plastice românești, ce pare a fi de
zideratul esențial al colecției. Petre 
Abrudan, C. Piliuță, R. Iosif, Grigore 
Vasile, Paul Erdos, Coriodan Hora, 
Gheorghe Vînătoru, sînt doar cîteva 
nume de artiști cărora le-au fost 
dedicate astfel de microstudii, recent 
apărute în librării.

Textele, reduse doar la cîteva pa-

gini, renunță la investigații critice 
de amploare, pentru a evidenția con
stantele. acele trăsături care, în ca
zul artiștilor studiați, definesc esența 
personalității lor. Datele biografice 
ce completează succintele studii con
tribuie la o circumscriere cît mai 
exactă a activității lor artistice.

Metoda, desigur, nu e ușoară și

ce

Marina PREUTU

ade- 
Edi-

for

implică unele dificultăți legate de 
concentrarea unui material, evident, 
foarte bogat, date fiind dimensiunile 
restrinse ale fiecărei monografii. De 
aceea s-ar impune, poate, includerea 
în viitoarele apariții a unor mai 
largi indicații bibliografice, care să 
îndrume pe cei interesați spre o 
mai bună cunoaștere a operei artis
tului studiat. La această sugestie 
adăugăm și dezideratul unei mai 
mari diversități a formulelor adop
tate în prezentarea artiștilor, pentru 
că însăși varietatea modalităților de 
exprimare pe care le prezintă plas- 
ticienii noștri este foarte mare.

In contextul atit ■ de 
fragil al repertoriului nos
tru cinematografic din ul
timele săptămini (sau luni), 
„Corabia nebunilor" oferă 
satisfacția reihtilnirii cu un 
cinematograf de ținuta, cu 
opera unui cineast preo
cupat consecvent de proble
mele sociale, politice, u- 
mane ale vremii lui : Stan
ley Kramer. Fără îndoia
lă, el nu este unul din
tre acei regizori care-și pro
pun să revoluționeze, cu 
orice preț, arta filmului. 
Este, se poate spune, mult 
mai mult. Kramer se numă
ră printre creatorii care 
restituie cinematografului 
(in speță celui hollywoo- 
dian, compromis ani in șir 
pe ecranele lumii de pe
liculele comerciale produse 
in serie), cea mal impor
tantă dintre însușirile sale : 
capacitatea de a comunica 
în mod real cu marele pu
blic, de a îndemna spec
tatorul la reflecții respon
sabile asupra destinului o- 
menirii, asupra propriu
lui său destin.

Filmul rememorează 
perioada anilor '33, de- 
nunțind — dar dintr-o 
perspectivă contemporană 
— pericolul pe 'care-l re
prezintă fascismul șl ig
norarea, • indiferența față 
de manifestările sale an
tiumane. „Corabia nebuni
lor" nu evocă intimplă- 
rile sumbre ale acelor 
ani. Totul se petrece 
pe un vas de călători care 
traversează Atlanticul, spre 
Germania — istoria este, de 
fapt, doar sugerată, in de

venirea ei, prin interme
diul unor episoade roman
țioase uneori, sau frivole, 
alteori dramatice, pigmen
tate de un. umor care 
reliefează, prin contrast, 
gravitatea mesajului lui 
Kramer.

O galerie de perso
naje diverse, nu toate la 
fel de consistente, se con
stituie, de la o secvență la 
alia, intr-o radiografie a 
unei epoci, a unor menta
lități caracteristice. Îm
prejurarea istorică se es
tompează insă pe ecran. 
Evocarea se transformă în
tr-un rechizitoriu la adre
sa neomeniei, a inechității 
sociale, a urei intre oa
meni ; rechizitoriu neosten
tativ și cu o atit mai vie 
rezonanță, al cărui ecou 
depășește limitele momen
tului respectiv. Este o ex
presie a poziției avansate 
a cineastului, evidentă 
(chiar dacă un pesimism 
care poate părea excesiv 
domină și conchide realiza
rea) și în tonalitatea de
scrierii eroilor săi, in mo
dul cum își distribuie sim
patiile și antipatiile, in 
mijloacele de caracterizare 
folosite. Medicul vasului 
(Oscar Werner) fi „Con
tesa" (Simone Sig
noret) exilată pentru că a 
furnizat arme peonilor răs- 
culați — personaje asupra 
cărora filmul insistă cu 
convingătoare discreție — 
aduc o licărire de umani
tate, detașînăv.-se de .gu
noiul uman" (cum este ca
racterizat, in film, mediul 
înfățișat de Kramer). Acest

„gunoi" îl constituie nu 
gloata mizeră de muncitori 
agricoli siliți să se repa
trieze, a căror noblețe 
frustă și generozitate auto
rul le surprinde in citeva 
tablouri conturate realist, 
ci protipendada de pe 
puntea superioară, zugră
vită adeseori cu sarcasm și 
amărăciune, sau cu bune 
mijloace satirice, ca în ca
zul hitleristului inflexibil — 
ridiculizat, dar nu mtr-a- 
tît incit convingerile pe 
care le profesează să-și 
piardă caracterul mon
struos.

Maestru al filmului- 
dezbatere, realizatorul com
pensează adeseori, prin a- 
cuitatea ideilor, lipsa de 
„acțiune" și abundența dia
logului. Ca și în „Procesul 
maimuțelor" sau în „Proce
sul de la Niirnberg" — 
fără a se ridica, poate, ca 
rigoare, la nivelul acestor 
creații ale sale și fără a 
atinge performanța cinema
tografică proprie altui film, 
de alt gen, consacrat pro
blemei rasiale : .Lanțul" — 
Stanley Kramer pune in 
valoare tensiunea interioa
ră a temei și umanismul ei, 
bizuindu-se intr-o măsu
ră decisivă pe jocul ac
toricesc. Dacă Lee Marwin 
ne oferă un mic și sa
vuros recital de comedie 
(antrenorul), regretata Vi
vien Leigh, Simone Sig
noret, Heintz Riihmann, Os
car Werner și ceilalți inter
pret, inclusiv cei care apar 
în roluri cu totul episodice, 
dau un relief aparte, nuan
țat uneori cu subtilitate.

peisajului uman eterogen 
al acestui film, destinelor 
care, deși nu se interferea
ză, se identifică de fapt, 
in raport cu marea în
trebare pe care „Corabia 
nebunilor" o conține in 
subtext : unde ai (ost, ce 
ai făcut, cum ai reacționat 
in fața primejdiei care a- 
menința civilizația, demni
tatea umană ? Vieți ratate 
sau ambiții derizorii, mărgi
nire sau miopie, preocu
pări egoiste sau detașare 
ignorantă — iată ce sur
prind instantaneele cine
astului, a căror succesiune 
se încheie semnificativ, 
aducînd în prim plan bra
sarda tinărului militar na
zist ce-și intimpină, tan
dru, mama la debarcare...

... Personaje și destine di
verse, mici intîmplări pe 
un vas de pasageri, in a- 
nii '33. Și precizarea plină 
de subînțeles a cineastu
lui, care se adresează con
temporanilor săi prin in
termediul unui personaj, 
un estropiat (întruchipat 
de actorul-pitic Michael 
Dunn), de fapt singura 
minte lucidă de pe „Cora
bia nebunilor"... O precl- 
zare-cheie, afirmînd cu iro
nie sau cu preventivă mus
trare exact contrariul ei și 
punctînd concluzia-avertis- 
ment a filmului : „Mă 
veți întreba ce legătură 
este între dv. și toate a- 
cestea. Evident, nici o le
gătură...".

D. COSTIN

din sălile de concert

„Toamna muzicală
clujeană11

în lumina rampei

Zilele acestea se desfă
șoară la Cluj — în cea 
de-a doua ediție a sa — 
festivalul „Toamna muzi
cală clujeană".

Oficiul de gazdă a între
gii manifestări revine, de
sigur, Filarmonicii de stat 
din localitate, a cărei or
chestră susține de fapt ma
joritatea concertelor sim
fonice ale festivalului. în
trezărim aci mai mult de- 
cit un explicabil entuziasm 
din partea muzicienilor clu
jeni ; întrezărim o deosebită 
răspundere pe care ei și-o 
asumă nu numai in profi
larea manifestărilor muzi
cale propriu-zise, ci, impli
cit, în asigurarea ținutei in
terpretative corespunzătoa
re a acestora.

în acest sens, concertul 
de deschidere prezentat sub 
bagheta sensibilă a dirijo
rului Mircea Cristescu a 
constituit în același timp un 
semnificativ omagiu adus 
creației a două mari per
sonalități ale artei muzicale 
contemporane — George

Enescu și Igor Stravinski. 
Celelalte concerte simfonice 
ale festivalului vor fi con
duse de remarcabili șefi 
de orchestră — dirijorii 
Erich Bergel, Emil Simon, 
Ion Baciu. Un interes 
aparte il prezintă, concer
tul de cameră prezentat de 
formația „Ars Nova" diri
jată de Cornel Țăranu, for
mație ce-și propune difuza
rea lucrărilor valoroase de 
factură inedită din creația 
contemporană românească 
și universală. Dintre oaspe
ții de onoare ai acestor zile 
de festiva] amintim în 
primul rînd prestigiosul 
grup instrumental „Euge
ne Ysaye" condus de Lola 
Bobeiscu ; apoi pianiștii Ro
dolfo Caporalii (Italia), Ma
ria Cherogeorge (Grecia), 
Peter Lang (Austria). Aces
tor manifestări li se adau
gă concerte de muzică de 
cameră, orgă, spectacole de 
operă.

Dumitru AVAKIAN

Ilya Temcoff, 
Silvia Marcovici— 

la Filarmonică
Recentul concert simfo

nic al Filarmonicii bucu- 
reștene s-a impus intere
sului public atit prin com
ponența programului, cît și 
prin prezența la pupitru a 
dirijorului oaspete bulgar 
Ilya Temkoff și, ca solistă, 
a tinerei violoniste Silvia 
Marcovici.

Prima lucrare ■ concer
tului, Rapsodia bulgară 
„Vardar" a compozitorului 
septuagenar Pancio Vladi- 
gherov, a beneficiat de o 
tălmăcire viguroasă, preg
nantă, ce a pus în evidență 
scriitura orchestrală, gene
roasă.

Foarte tînăra violonistă 
Silvia Marcovici și-a im
pus numele în constela
ția tinerelor personali
tăți Interpretative ale ac
tualei școli muzicale, ro
mânești, bucurîndu-se deja 
de titlul de laureată a două 
confruntări naționale de in

terpretare violonistică și a 
prestigiosului concurs in
ternațional „Marguerite 
Long — Jacques Thibaud". 
Depășind cu mult, ca men
talitate artistică, ca spiri
tualitate și clarviziune mu
zicală vîrsta pe care o are, 
Silvia Marcovici a trecut cu 
brio, cu detașare, cu sigu
ranță examenul dificil al 
interpretării „Simfoniei 
spaniole".

Cu o gestică elocventă, 
dirijorul bulgar Ilya Tem
koff — director și dirijor al 
Filarmonicii și Operei din 
Russe, animator de seamă 
al vieții muzicale din țara 
vecină — a conferit în par
tea a doua a programului 
dimensiuni dinamice și ste
nice, proprii, remarcabilei 
pagini romantice a creației 
schubertiene. Simfonia a 
Vil-a în do major.

Florian LUNGU

Shakespeare 
în interpretarea 

Teatrului 
din Plovdiv

Pe scena Teatrului Mic, colectivul Teatrului dra
matic din Plovdiv, care face un schimb de specta
cole cu Naționalul craiovean, a prezentat un 
spectacol cu „Femeia îndărătnică", în care regizorul 
Nikola Petkov reinterpretează curajos și fără mari re
ticențe textul shakespearian. Astfel, el schimbă sensi
bil motivația interioară a comportamentului unor per
sonaje și implicit pe cea a raporturilor dintre ele. 
Nici mediul ’pe care-l recreează montarea teatrului, 
din Plovdiv nu este cel artificial, al înaltei burghezii" 
italiene văzute de un fiu al Albionului. Este adusă 
pe scenă în tente groase lumea burgheziei elisabetane, 
a unei burghezii cu o violentă, aproape brutală poftă 
de viață; o burghezie străină de mari rafinamente, 
lipsită de excese protocolare ; o burghezie care adună 
avere și își îndreaptă privirea spre un stil de viată 
mai elevat, fără să uite și fără să renunțe la atît de 
utilele îndeletniciri gospodărești ale universului rus
tic din care s-a desprins. Reconstituirea atmosferei 
hanului (cadrul scenografic expresiv și funcționa] a- 
parține lui Vaselin Kovacev), ca și a atmosferei din 
gospodăria lui Baptista este făcută cu un ostentativ 
cult al detaliului naturalist — ceea ce amintește de o 
celebră montare a lui Planchon. Scena e invadată de 
o lume de mare vitalitate, de o neobosită energie.

Suprema convenție teatrală și totodată modalitate 
de esențializare a viziunii regizorale a lui Nikola Pet
kov — care valorifică strălucit anumite aspecte ale 
textului shakespearian, dar și estompează pasaje de 
poezie și adîncime ale aceluiași text — această con
venție excelent pusă în valoare de spectacolul bulgar 
este mișcarea. O mișcare necontenită, în ritm uluitor, 
o mișcare în care gestul, jocul fiecărui actor impulsio
nează și se lasă impulsionat de al celorlalți, o mișcare 
al cărei desen șarjat capricios și plin de nerv își trage 
modelul din commedia dell’arte.

Convenția de care vorbim presupune o neobosită 
Invenție scenică alimentată de fantezia cea mai de
bordantă și de un accentuat simț al umorului, pre
cum și o condiție fizică multilaterală, ieșită din co
mun. Și_, în mod surprinzător, aproape toți interpreții 
teatrului din Plovdiv au făcut cu strălucire proba 
unor asemenea calități excepționale.

Chiar și spectatorul cel mai sobru și mai exigent față 
de rigoarea și economia mijloacelor scenice a fraterni
zat cu atmosfera de pe scenă datorită unei alte calități, 
specifice tuturor interpreților : încrederea, adînca, de
plina încredere în formula, de joc aleasă, în capacita
tea ei de a exprima cu forță situațiile și clocotul vieții. 
Această credință deplină face din Anton Gorcev un 
fascinant învingător, din Vasili Tonev un spumos 
Sly, din Petko Ivanov un cuceritor inocent, din Ma
ria Stefanova o memorabilă „Scorpie îmblînzită". 
Această credință conferă unitate și omogenitate aces
tui colectiv de teatru cu tradiții ce își trag esența 
din teatrul realist clasic bulgar, teatru care la rîndul 
lui a valorificat cu succes elemente ale teatrului popu
lar.

Natalia STANCU

expoziții

în sala Kalinderu expun doi tineri 
Cella Grigoraș-Neanițu și Costin
Neamțu.

Noutatea acestei expoziții constă 
în faptul că este patronată — în afara 
Institutului de artă plastică „Nicolae 
Crigorescu" — și de Ministerul In
dustriei Ușoare. Iată, măcar în prin
cipiu, o îmbucurătoare alianță de in
terese în cazul unei expoziții de artă 
decorativă. Căci pe lîngă faptul că 
o serie din lucrările expuse sînt ie
șite din truda artizanală a fiecăruia 
dintre expozanți, o altă parte sînt ro
dul agregatelor industriale de la între
prinderea de textile „Dacia". Lucrînd, 
firesc, ca absolvent al unei secții de 
textile, într-o fabrică de textile, 
Cella Grigoraș-Neamțu este deopo
trivă atrasă de posibilitățile industria
le de producere a țesăturilor de bun 
gust, elegante și, în același timp, de 
creația proprie. Deslușim în aceasta 
liniile unui destin artistic — e drept 
la început de drum — care contu
rează o probă de etică artistică. Sînt 
astfel lucrări de tapiserie — ca „Me

dievală", „Pom cu păsări", „Casă din 
pădure" — în care lîna, adesea lăsată 
în culoarea ei naturală, se desfășoară

în compoziții prețioase, cu o bună ști
ință a decorativului, cu subtilități 
cromatice remarcabile. în lucrări 
se recunosc multe din cali
tățile școlii noastre de tapiserie, 
și în același timp studiul încordat și 
munca grea pentru cîștigarea pro
priei măiestrii. în aceeași suită de ca
lități trebuie enumerate și imprime- 
urile executate în întreprinderea de 
textile Dacia, unde artista se strâ- 
duie, zi de zi, pentru o mai strălu
citoare gamă coloristică, pentru o mai 
șlefuită finețe a produselor acestei 
fabrici. Concluzia, ni se pare, nici 
nu trebuie să o mai tragem, pentru 
că frumusețea produselor industriale 
trece în mod imperios prin concep
ția specialistului, a creatorului. Iată 
pentru ce pledează această expoziție.

Deși nu de mult Costin Neamțu își 
făcuse publice lucrările de pictură, a- 
ceastă expoziție îl înfățișează cu o 
altă față, cea a decoratorului mînuind 
cu știință aceleași legi ale armoniei.

Iulian MEREUJA ,
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întrevederea dintre tovarășul 
Manea Mănescu și ambasadorul 

R. S. F. Iugoslavia
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a primit pe Iso 
Njgovan, ambasadorul R.S.F. Iugo

slavia la București, într-o vizită pro
tocolară de prezentare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Tovarășul Corneliu Mănescu 
s-a înapoiat în Capitală

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, care a condus de
legația Republicii Socialiste România 
în perioada dezbaterilor generale din 
plenara celei de-a 24-a sesiuni a A- 
dunărli Generale a O.N.U.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți George Macovescu, 
prlm-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, alți membri ai conducerii 
ministerului, funcționari superiori 
din M.A.E.

(Agerpres)

Cronica zilei
La Invitația Ministerului învăță- 

mîntului, miercuri după-amiază a so
sit în Capitală Chabi Mama, ministrul 
educației naționale din Republica 
Dahomey, care întreprinde o vizită în 
țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost întîmpinat de prof. univ. Mi
ron Constantinescu, ministrul învă- 
țămîntului, și de alți membri ai con
ducerii ministerului.

★
Miercuri după-amiază a sosit la 

București dr. Valentin Hernandez 
Acosta, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Vene
zuela în Republica Socialistă Româ
nia.

Ambasadorul a fost întîmpinat la 
sosire de Tudor Jianu, directorul pro
tocolului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

★
în cadrul vizitei pe care o între

prinde în țara noastră, lordul Glad- 
wyn, purtătorul de cuvînt al Par
tidului Liberal în Camera Lorzilor, 
membru în Consiliul Europei, a ți
nut .3 sediul A.D.I.R.I. o conferință 
cu tema „Organizația mondială și 
ideea regională". Au participat cadre 
didactice din învățămîntul superior, 
cercetători, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști. A fost prezent Denis 
Seward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii în România.

★
Crucea Roșie a Republicii Socialiste 

România a hotărît să trimită Semi
lunii Roșii din Algeria alimente, me
dicamente, corturi, pături și alte ma
teriale pentru ajutorarea victimelor 
Inundațiilor catastrofale ce au avut 
loc în această țară.

★
Teatrul dramatic din Brașov a găz

duit miercuri seara un spectacol, pre
zentat de Ansamblul folcloric din Iran, 
Programul a cuprins o suită de piese 
voca'i . instrumentale și dansuri 
populare specifice folclorului persan, 
precum și din creația muzicală și 
coregrafică iraniană contemporană.

★
Minlstrul-președinte al Comitetului 

Federal pentru agricultură și indu
strie alimentară al R. S Cehoslovace 
— prof. dr. Koloman Boda, care se 
află in vizită în țara noastră la in
vitația președintelui Consiliului Su
perior al Agriculturii, a făcut 
miercuri o călătorie în județele Ilfov 
și Ialomița.

Ministrul cehoslovac, însoțit de 
Nicolae Barbu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
a vizitat Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea. Combinatul pentru crește
rea și îngrășarea porcilor din Călă
rași și întreprinderea agricolă de 
stat „30 Decembrie" Oaspetele a fost 
informat despre realizările și preo
cupările specialiștilor români în do
meniul cercetării științifice și în di
ferite ramuri ale producției agricole.

★
Miercuri seara a plecat la Sofia 

delegația Consiliului Național al Fe
meilor, formată din Olga Pop, mem
bră a Comitetului Executiv al C.N.F., 
și Lucia Blaga, președinta Comitetu
lui județean Gorj al femeilor, care.

la Invitația Comitetului Femeilor Bul
gare, va face o vizită în R. P. Bul
garia.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Comitetului național 
pentru apărarea păcii, formată din 
prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, 
membru al Biroului Comitetului, și 
cont univ. Gheorghe Pop, secretar 
al Comitetului județean de luptă 
pentru pace Maramureș, care a par
ticipat la cel de-al VII-lea Congres 
al Mișcării ungare pentru pace.

★
La invitația Comisiei pentru învă- 

țămînt, știință și cultură a Marii A- 
dunări Naționale, miercuri seara a 
sosit în București o delegație a Co
mitetului pentru știință și tehnologie 
din cadrul Grupului parlamentar la
burist englez condusă de Dl. Eric 
Moonman, președintele Comitetului. 
Din delegație fac parte deputății Le
wis Carter Jones, Arnold Gregory, 
William Howie.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Con
stantin Dinculescu, președintele Co
misiei pentru învățămînt, știință și 
cultură a M.A.N., Roman Moldovan, 
președintele Grupului parlamentar 
român pentru relațiile de prietenie 
România — Anglia, Ștefan Bî.rlea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, de 
deputați în M.A.N. și de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

vremea

Ieri tn țară : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în Muntenia. Vîntul a suflat 
în general slab, exceptînd sud- 
vestul țării și litoralul, unde a pre
zentat intensificări locale. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 
9 grade la Cîmpulung Muscel și 18 
grade la Satu Mare, Oradea, Gura- 
honț, Chișineu Criș, Timișoara, Sîn- 
nicolau Mare și Vărădia. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 17 grade.

Timpul probabil pentru 10, 11 și 
12 octombrie. In țară : Vremea Se 
menține frumoasă în prima parte a 
intervalului, apoi va deveni schimbă
toare. Cerul mai mult senin la în
ceput, se va înnora treptat, începînd 
din vestul țării, unde vor cădea ploi 
slabe locale. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 12 grade, iar 
maximele între 14 și 22 de grade. 
Dimineața ceață locală. In Bucu
rești : Vremea se menține frumoasă 
în prima parte a intervalului, apoi 
va deveni schimbătoare. Cerul mai 
mult senin la început, se va înnora 
treptat, devenind favorabil ploii 
slabe. Temperatura în creștere 
ușoară.

Vizitele delegației 
de juriști din R. P. Polonă
Miercuri la amiază, tovarășul 

Leonte Răutu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a primit dele
gația de juriști din R P. Polonă, 
condusă de Stanislaw Walczak, mi
nistrul justiției, care se află în vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă prietenească, a luat parte 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

★
După o călătorie prin țară, In ju

dețele Brașov, Neamț și Suceava,

unde a vizitat obiective industriale 
și turistice, delegația de juriști din 
R. P. Polonă, condusă de Stanislaw 
Walczak, ministrul justiției, a avut 
miercuri dimineața convorbiri cu re
prezentanți ai conducerii Tribunalu
lui suprem și ai Procuraturii gene
rale șj a vizitat Tribunalul munici
pal București. In aceeași zi, minis
trul justiției, Adrian Dimitriu, a 
oferit tn cinstea oaspeților un de
jun, iar ambasadorul Poloniei, Ja
romir Ocheduszko, un cocteil.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a președintelui 
Senatului din Republica Chile

Miercuri seara a sosit în Capitală 
președintele Senatului din Republica 
Chile, Tomas Pablo, cu soția, care, 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
va face o vizită în țara noastră.

La sosirea oaspetelui pe aeroportul 
Băneasa se aflau Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
cu soția, Mia Groza, vicepreședinte al

M.A.N., Gheorghe Roșu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și sil
vicultură a M.A.N., Ion Mărginea- 
nu, secretar al M.A.N„ și alte per
soane oficiale.

A fost de față Fernando Contre
ras, Însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Chile la Bucu
rești.

Sosirea în Capitală a 
și industriei

La invitația ministrului comerțului 
exterior al României, miercuri după- 
amiază a sosit în Capitală ministrul 
comerțului ș! industriei al Finlandei, 
Grels Teir, care va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Cofnel 
Burtică, ministrul comerțului exte-

ministrului comerțului 
al Finlandei
rlor, de membri ai conducerii minis
terului și Camerei de Comerț, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea de la Ulan Bator
a delegației de activiști ai P.C.R.
Miercuri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Ulan Bator, 
delegația de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Victor Bolojan, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R., oare, la invitația C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, a făcut o vizită în schimb de 
experiență în R. P. Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întâmpinată de tova
rășul Andrei Cervencovicl, membru

al C.C. al P.C.R., șef de secție la
C C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost, de asemenea, prezent Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Tragerea concursului special din 

8 octombrie 1969.

Noutăti
9 

vestimentare 
de sezon

După o vară capricioasă, 
iată o toamnă caro întrunește, 
deocamdată, caracteristicile 
unui anotimp cu aspect de 
vară prelungită. La ce vreme ne 
putem aștepta în continuare, 
în lunile ce vin ? Din studiul 
hărților sinoptice și aerologice 
rezultă că în prima jumătate a 
lunii octombrie vremea va fi, 
în general, frumoasă și căl
duroasă ziua. Diminețile vor fi 
pîcloase, uneori cu ceață. In a 
doua jumătate a lunii octom
brie se prevede o răcire și 
cădere de precipitații slabe, 
sub formă de ploaie și averse 
de ploaie. Se poate spune deci 
că anotimpul impune înnoirea 
îmbrăcămintei și încălțămin
tei cu cele specifice sezonului.

Solii toamnei au și intrat în 
magazinele de confecții pentru 
femei și adolescenți. Ce nou
tăți aduce toamna pentru gar
deroba lor personală ?

Moda pune în atenție în ac
tualul sezon, între altele, o 
gamă bogată de taioare din 
țesături fantezi, cu jacheta mai 
lungă, fusta ușor evazată, pan
taloni din stofă — evazațl, 
din țesături adecvate, panta
loni cu jachetă sau cu vestă ; 
fuste din țesături fantezi — 
în carouri, dungi, uni, cu ti- 
ghele sau garnituri, precum și 
pardesie din țesături fantezi. 
Au apărut în magazine și pal
toane din țesături fine cu gu
lere de blană naturală și din 
stofă groasă, în culori bordo, 
verde, albastru, muștar, ha
van etc.

Multe noutăți sînt sesizabile 
în toamna aceasta și la îm
brăcămintea bărbătească. Se 
găsesc costume din țesături 
de lînă 100 la sută, lînă în 
amestec cu fibre poliesterlce, 
țesături poliester în amestec 
cu celofibră — pentru bărbați 
și adolescenți. De asemenea, 
pantaloni și cămăși adecvate 
sezonului în care ne aflăm, 
precum și paltoane de stofă 
din lînă fină și semifină, par
desie și raglane.

SPORT
SCRIMĂ

ILEANA DRÎMBĂ LA UN PAS
DE TITLUL MONDIAL

Floretista noastră a cîștigat medalia de argint, fiind 
învinsă în „baraj" de sovietica Novikova, noua cam

pioană a lumii
Campionatele mondiale de scrimă 

au continuat la Havana cu desfășu
rarea problei feminine de floretă. 
Lupta pentru victorie a fost deosebit 
de pasionantă. Pentru a treia oară 
de la începutul campionatelor, a tre
buit să aibă loc un meci de baraj 
pentru stabilirea noii deținătoare a 
titlului mondial. Pină la sfirșit, la 
capătul unor întreceri emoționante, 
titlul a fost cîștigat de campioana 
olimpică Elena Novikova (U.R.S.S.). 
Principala sa adversară a fost flo
retista româncă Ileana Drimbă care, 
învinsă în meciul de baraj, a Intrat 
în posesia medaliei de argint. Ea 
a avut o comportare remarcabilă, 
reușind să cîștige de o ma
nieră spectaculoasă grupa semifinală 
cu 4 victorii. Drîmbă a ieșit învingă
toare în meciurile cu sovietica Cir- 
kova (4—3), cu Italianca Ragno (4—1), 
cu franceza Gapais (4—0) și cu sue
deza Palm (4—3), fiind întrecută nu
mai de Gorohova (U.R.S.S.).

ÎN C î T E V A
MILANO 8 (Agerpres). — Aseară, 

pe stadionul San Siro, s-a disputat 
primul meci al finalei intercontinen
tale la fotbal între formația italiană 
A. C. Milan și echipa argentiniană 
Estudiantes La Plata. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—0 (2—0) în fa
voarea jucătorilor italieni. Au în
scris : Sormani (2) și Combin.

• In cea de-a doua reuniune* a tur
neului internațional de box care se 
desfășoară In Berlinul Occidental, 
pugiliștii români au obținut 3 vic
torii La cat. muscă C. Gruiescu a 
dispus la puncte de vest-germanul 
Schubert (decizia a fost pronunțată 
cu 5—0). La cat. semimijlocie Ale-

Calificată tn turneul final, Ileana 
Drîmbă a realizat 4 victorii — la Cir- 
kova (4—3), Rejto (4—1), Gapais (4—1) 
și Samușenko (4—1). Tot 4 victorii 
realizase însă și Novikova (la Samu
șenko, Rejto, Gapais și Drîmbă), ast
fel că s-a disputat „barajul", cîști
gat cu 4—1 de experimentata campi
oană olimpică.

Clasamentul final : 1. Elena No
vikova (U.R.S.S.) — 4 victorii, 2.
Ileana Drîmbă (România) -— 4 vic
torii ; 3. Svetlana Cirkova (U.R.S.S.) 
— 3 victorii ; 4. Tatiana Samușenko 
(U.R.S.S.) — 3 victorii ; 5. Ilona Rejto 
(Ungaria) — 1 victorie ; 6. Brigitte 
Gapais (Franța) — 1 victorie.

In preliminariile de sabie pe e- 
chipe, selecționatele Italiei și Româ
niei au tăcut 8—8, însă victoria a 
fost atribuită italienilor care au avut 
un tușaveraj mai bun. U.R.S.S. a 
întrecut cu 12—4 formația României. 
In meciul următor echipa României 
a dispus cu TI—I de cea a Mexicului.

RÎNDURI
xandru Popa a cîștigat clar la puncte 
în fața Iui Kerlin (R, F. a Germa
niei). Campionul european la catego
ria cocoș, Aurel Dumitrescu, a cîști
gat prin Ko în rundul 3 în fața ja
ponezului Machida.
• în runda a doua a turneului zonal 
feminin de șah de la Veselina Mo
rave (Cehoslovacia), Malypetrova a 
cîștigat la Haroldson, iar Vreeken a 
învins-o pe Grigorieva. Suzana Ma- 
kai (cu piesele negre) a pierdut la 
Just. Margareta Teodorescu a între
rupt partida sa cu Asenova (Bulga
ria). In clasament, pe primul loc se 
află Just (R. D. Germană) cu 2 
puncte.

Premii obișnuite (bilete de 6, 15 
și 30 lei) :

Extragerea I : 40 32 18 27 3 35 ;
Extragerea a Il-a : 23 40 36 14 1 

43 35 ;
Premii suplimentare (bilete de 6, 

15 și 30 lei) :
Extragerea a IlI-a : 2 37 1 25 45 ;
Premii speciale — apartamente 

și numerar — (bilete de 15 și 30 lei);
Extragerea a IV-a : 3 18 23 8 

15 33 28 ;
Premii speciale — autoturisme, 

excursii și numerar — (bilete de 
30 Iei) :

Extragerea a V-a: 2 7 11 43 
35 1 4 ;

Extragerea a Vl-a : 43 5 33 29 
9 37 36.

Fond de premii: 1 946 190 lei.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de 

la tragerea din 3 octombrie 1969 :
Extragerea I : Cat. I : 3 variante 

Întregi a 16 890 lei ; a II-a : 4 va
riante întregi a 16 001 lei și 3 va
riante sfert a 4 000 lei ; a IlI-a : 
85 a 1010 lei și 61 a 252 lei; a 
IV-a : 358 a 305 lei și 225 a 76 lei ; 
a V-a : 494 a 255 lei și 406 a 63 
lei.

Extragerea a II-a : cat. B : 1 va
riantă întreagă a 51 902 lei și 3 
variante sfert a 12 975 lei; cat. C : 
12 variante sfert a 7 569 lei; cat. 
D : 412 variante întregi a 100 lei și 
1 553 variante sfert a 25 lei.

Cîștigător la categoria B extra
gerea a II-a : Pârvan Petru din 
comuna Dudeștii Vechi județul 
Timiș,....................

CÎND MERELE DEVlp 
MĂR AL DISCORDIE!

(Urmare din pag. I)

descărcatul autocamioane
lor, fie din lipsa brațelor 
de muncă, fie datorită sla
bei organizări a muncii. 
Sînt cazuri cînd unele ma
șini nu și-au realizat nici 
jumătate din norma de 
transport".

Desigur, nu putem fi de 
acord cu faptul că autoba
za nu-și respectă obliga
țiile, dar nici cu dezorga
nizarea din depozitele 
I.L.F. In depozitul din 
Bistrița lucrau, în după 
amiaza zilei de 3 octombrie, 
circa 200 de muncitori 
într-un singur schimb. Nu
mărul nu era mic, dar 
munca nu era bine 
organizată. Oamenii sînt 
plătiți cu ora și nu 
sînt interesați în a face 
o muncă cantitativ și 
calitativ corespunzătoare 
cerințelor. Mulți muncitori 
stăteau la taifas, ascunși 
după grămezile de lăzi, în 
timp ce sortatul și manipu
larea, ca și încărcatul și 
descărcatul se făceau în 
dorul lelii. Nu este de mi
rare că, în asemenea con
diții, mijloacele de trans
port atît de prețioase nu 
sînt folosite cu chibzuință.

Discutăm cu șeful depo
zitului, Mihail Gîrbici. El 
ne-a asigurat că aici..._ ni
mic nu se pierde. Adevărat, 
fructele care se depreciază 
iau calea pulpelor, a uscă- 
toarelor sau se transformă 
în marmeladă. E oare tot
una din punctul de vedere

al valorificării superioare a 
fructelor ? întreprinderea 
are sarcina de a exporta 
4 000 tone de fructe. Grosul 
acestora vor fi expediate 
în zilele următoare. Pînă 
acum conducerea I.L.F. nu 
are a sc plînge de neres- 
pectarea graficului de pu
nere la dispoziție a vagoa
nelor. Dimpotrivă, organele 
C.F.R. ne-au sesizat că, 
deși activitatea de trans
port al fructelor pe calea 
ferată nu a ajuns încă în 
perioada de vîrf, încărcatul 
vagoanelor și în special ob
ținerea fructelor pentru 
export se face cu mare 
greutate, ceea ce înseamnă 
o utilizare nerațională a 
mijloacelor de transport O 
altă mare cantitate de mere 
— peste 4 200 tone — vor 
trebui livrate întreprinde
rilor de valorificare a le
gumelor și fructelor din 
alte județe. Conform con
tractelor, acestea urmează 
să trimită ambalajele pro
prii pentru a li se putea 
expedia marfa. Din cele 
36 000 lăzi așteptate, au so
sit însă pînă acum abia 
circa 4 000 de bucăți, de la 
Constanța. Cum își închi
puie conducerile întreprin
derilor din Ilfov. Iași, Hu
nedoara etc. că vor primi 
fructele care, probabil, sînt 
așteptate de către consu
matori. dacă nu trimit am
balajele ?.

O seamă de cooperative 
din județ au contracte pen
tru vînzarea fructelor cu 
fabrica de conserve „11 Iu
nie* din Dej. Aceasta are

același obicei de a nu ri
dica fructele recoltate. In 
livada cooperativei din 
Uriu așteptau preluarea 
circa 30 tone de mere de 
cea mai bună calitate și 
mai sînt de cules circa 200 
de tone. Am cerut explica
ții tov. loan Florea, direc
torul fabricii. „Nu avem 
mijloace de transport. Ma
șinile noastre aduc zilnic 
legume tocmai de la Timi
șoara. Fructele mai pot aș
tepta sau. dacă furnizorii 
noștri ni le-ar aduce cu 
mijloacele lor, ne-ar face 
un mare serviciu i cheltu
ielile de transport le-am 
rambursa". Acesta este un 
deziderat. Fie că se recurge 
la această soluție, fie la 
alta, cert este că deprecie
rea fructelor trebuie evita
tă. Și pentru atingerea a- 
cestui scop se cer conjugate 
toate forțele și disponibili
tățile, atît ale beneficiari
lor, cît și ale producători
lor. Este cazul să amintim 
că obligațiile contractuale 
— stabilite prin bună înțe
legere — au caracter de 
lege pentru ambele părți. 
Din momentul semnării, 
îndeplinirea acestui act ju
ridic nu mal poate fi soco
tită facultativă : asa cum 
producătorii se obligă să 
livreze anumite cantități de 
produse de o anume cali
tate și la un termen bine 
precizat, și organizațiile 
contractante se obligă să 
le plătească și să le preia 
la timp.

în cazul merelor. însă a- 
pare și o situație mai deo

sebită : ce se întîmplă cu 
recolta — abundentă — a 
cărei soartă nu a fost hotă- 
rîtă prin relații contractua
le ? Oare ea nu este nece
sară aprovizionării popu
lației, economiei naționale 7 
Este de neconceput ca ro
dul bogat al acestei toam
ne să fie lăsat să se iro
sească datorită mentalității 
birocratice și slăbiciunilor 
organizatorice ale organis
melor învestite cu respon
sabilități în acest domeniu. 
Neîntîrziat se cer luate mă
suri pentru valorificarea in 
interesul societății a tutu
ror produselor de care dis
punem.

Ar mal fi de amintit lipsa 
de grijă pe care am tntîl- 
nit-o față de produsele 
existente chiar In unitățile 
agricole. Am umblat prin 
livezi ale cooperativelor a- 
gricole, ale întreprinderilor 
agricole de stat și chiar 
prin depozitele I.L.F. Pu
team încărca mașini cu lăzi 
oline de fructe, fără să ne 
întrebe, cineva măcar de 
unde sîntem și încotro 
mergem Oare într-atît de 
puțin prețuiesc aceste bu
nuri proprietate de stat sau 
obștească ?

CONSIDERAM NECE
SAR CA ORGANELE JU
DEȚENE SA EXAMINEZE 
OPERATIV ȘI EFICIENT 
DEFICIENȚELE EXISTEN
TE IN ACȚIUNEA I)E RE
COLTARE ȘI VALORIFI
CARE A FRUCTELOR, 
LUÎND MASURILE DE ÎN
DREPT ARE CE SE CUVIN, 
FARA O CLIPA DE IN- 
TÎRZIERE.

Djehan, 
bogăției

tice, iar lipsa de pămînt și absența 
altor venituri decît cele provenite 
din agricultură i-au obligat pe țărani 
>ă emigreze către orașe. Exodul ru
ral este un proces istoric, un ele
ment esențial al progresului, cu con
diția însă de a fi controlat și cana
lizat spre locurile de muncă cre
ate în orașe, pentru a se evita în- 
groșarea rîndurilor armatei de șo
meri ce populează mahalalele cen
trelor urbane. Acesta a fost și este 
unul din scopurile programelor de 
industrializare regională realizate 
în ultimele două decenii în India.

Programul Muzeului de 
istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revo
luționare și democratico 

din România

Muzeul de istorie a Partidu
lui Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din 
România este deschis zilnio 
pentru public după următorul 
program: marți și joi între 
orele 8—14 și 16—20 ; miercuri 
șl vineri, între orele 16—20, 
sîmbătă între orele 8—14, du
minică între orele 8-20, iar luni 
este închis. După același pro
gram funcționează și expoziția 
permanentă „Columna lui Tra
ian" și celelalte expoziții tem
porare din incinta muzeului.

La cerere, se organizează 
expuneri pe anumite teme sau 
perioade istorice, se dau con
sultații pentru cursanții și pro
pagandiștii cercurilor de învă
țămînt politic, se fac expuneri 
speciale pentru grupurile de 
elevi șl studenți.

t V

PROGRAMUL I

18,00 — Buletin de știri. 18,05 — Stu
dioul pionierilor... la Iași. 18,25 — Cri
terii. Gong. Festivalul național al tea
trelor în faza selecțiilor preliminare. 
18,55 — Publicitate. 19,00 — Avanpre
miera. 19,15 — Interprețl îndrăgiți do 
muzică populară : Ana Pacatluș șl Da
mian Luca. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,55 — Actualitatea economică
— ediție specială. 20,10 — Seară de 
teatru T V. „Rembrandt". Evocare de 
Anda Boldur. Spectacol programat în 
cadrul marilor aniversări U.N.E.S.C.O. 
In distribuție : Ion Bog, Elena Bartok, 
larcek Ildiko, Sebastian Comănlcl. Sce
nografia : Teodora Dlnulescu. Regla : 
Magda Bordeianu. 20,40 — Pe teme 
muzicale. Contemporaneitate și folclor. 
21,05 — „Chore — Studio- — balet con
temporan. In program : baletul „Oma
giu iul Brîncușl" — pe muzică de Tl- 
berlu Olah și Aurel Stroe. Interpre
tează Ansamblul de balet al Operei din 
Timișoara. 21,30 — Convorbiri literare. 
Literatura feminină. 22,15 — Jacque
line Midlnette — film muzical reali
zat de Televiziunea română. 22,35 — 
Telejurnalul de noapte. 22,45 — Cro
nica Ideilor. Marxismul secolului XX 
(Discuție pe marginea lucrării Iul Ro
ger Garaudy). Participă la emisiune : 
dr. Ionel Achlm, dr. Radu Pantazl șl 
dr. Ion Pascadl. 23,15 — închiderea 
emisiunii.

PROGRAMUL n

19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 —• 
Concertul de deschidere a stagiunii or
chestrei simfonice a Radiotelevlziunil. 
Dirijor Iosif Conta. Transmisiune din 
studioul de concerte. In program : Ora
toriul „Miorița" de Sigismund Toduță 
(primă audiție). Soliști : Emilia Pe
trescu, Martha Kessler, Valentin Teo- 
dorian șl organlstul Iosif Gerstenengst. 
Fantezie pentru plan, cor și orchestră 
de Ludwig van Beethoven. Solistă Ma
ria Fotino. Ișl dă concursul Corul Ra- 
diotelevlziunli dirijat de Aurel Grlgo- 
raș. In pauză : Emisiune literară. 21.35
— Film serial „Răzbunătorii" — „Furt 
în arhiva secretă". 22.25 — închiderea 
emisiunii.

BILETE PENTRU STAȚIUNI
In contrast cu capriciile pri

măverii și verii, toamna aces
tui an întrunește caracteristi
cile unui anotimp plăcut. Sîn- 
tem în a doua lună de toamnă 
șl vremea continuă să iie fru
moasă. In aceste condiții cli
materice un concediu plăcut în 
oricare dintre pitoreștile noas
tre stațiuni este binevenit. 
Confort, camere bine încăl
zite, liniște, aer toniiiant — 
iată atributele fundamentale 
ale acestui sezon la Borsec, 
Bușteni, Basna, Buziaș, Căciu- 
lata, Călimănești, Eforie Nord,

Lacul-Roșu, Ocna-Sibiulul, Pre
deal, Sovata, Sîngeorz, Si
naia, Slănlc Moldova, Tușnad.

Biletele pentru odihnă sau 
tratament pot fi procurate prin 
AGENȚIILE ȘI FILIALELE 
O.N.T. din țară.

După preferință și necesități 
pot fi reținute locuri pentru a- 
ceste stațiuni, beneficiind de 
un avantaj foarte important 
în tarife reduse. Costul trans
portului pe C.F.R. și prin 
I.R.T.A. este, de asemenea, 
scăzut cu 50 la sută.

eficient importantele resurse mate
riale șl umane ale Indiei orientale. 
Intr-un timp relativ scurt, s-au 
construit și pus în funcțiune trei 
complexe siderurgice, cu o produc
ție anuală de patru milioane tone 
de fontă, precum și alte numeroase 
unități ale industriei grele și 
ușoare. Un studiu elaborat de Co
misia planului scoate în evidență 
urmările favorabile ale Industria
lizării asupra condițiilor social-e- 
conomice ale comunității rurale. 
Studiul se referă în special la Rur- 
kela, localitate din munții extrem

...O mulțime pestriță, o larmă ne
obișnuită. Trecătorii se înghesuie 
pe ambele laturi ale străzii în mij
locul căreia mașini, trăsuri, ricșe 
și vaci sfinte se amestecă intr-un 
șuvoi amețitor. Asaf-Ali este strada 
care desparte cele două lumi ale 
noului și vechiului Delhi. Aici, la 
marginea cartierelor moderne, se 
află Kutab Minar, un minaret înalt 
de optzeci de metri, cel mai inalt 
turn nesprijinit din lume, construit 
cu un mileniu în urmă. Delhi este, 
de altfel, vestit prin admirabilele 
saie monumente, ca L<’ortul Roșu, 
cetatea și palatul lui Sah- 
sau templul închinat zeiței
și a fertilității — Lacșmi. Aceste 
impresionante opere arhitecturale 
reprezintă mărturii ale talentului și 
geniului creator al poporului in
dian, moștenitor al unei civilizații 
milenare ; popor care a adus o 
contribuție de seamă la îmbogăți
rea patrimoniului cultural și spi
ritual al umanității.

în zilele de sărbătoare, Împreju
rimile minaretului amintit sînt in
vadate de lume. Pe iarbă se aștern 
pături sau covoare și cei veniți se 
așează pe ele, pun lăutari ambu
lanți să cinte, se distrează. Cei mai 
mulți sînt imbrăcați în costume na
ționale. Femeile poartă frumosul 
„sari" viu colorat, bărbații cămăși 
deasupra unor șalvari albi. Pretu
tindeni intîlnești copii cu genele 
vopsite cu un „tuș" care-i ferește 
— se spune — de bolile de ochi.

în curtea minaretului sint gata de 
reprezentație acrobați, dresori de 
maimuțe și de șerpi. în mijlocul u- 
nui grup numeros, un dresor care 
cintă din fluier, ridică capacul unei 
cutii din car» iese o cobră. Alături, 
tovarășul său ține legată de o sfori
cică o mangustă. Se-ncinge apoi 
o luptă pe viață și pe moarte în
tre cobră și mangustă, luptă în care 
de multe ori sucombă ambii com
batanți.

La cîțiva pași de Kutab Minar 
se înalță o coloană de fier, veche 
de 1 500 de ani, care n-a prins nici 
pînă azi rugină. Mai toți tinerii se 
reazemă cu spatele de ea și încearcă 
s-o cuprindă cu brațele. Cine iz
butește se va căsători chiar în acel 
an... — spune tradiția.

Părăsind împrejurimile minaretu
lui ești întîmpinat de aceeași mare 
de oameni, de aceeași perpetuă îm- 
bulzeală.Orașele Indiei — cu o sin
gură excepție, poate, New Delhi — 
sînt suprapopulate. Decenii de-a 
rîndul,zonele rurale au fost supuse 
unei puternice presiuni demogra-

INDIA

Pe coordonatele
contemporaneității

Unul dintre aceste programe — 
căruia 1 s-a acordat o atenție deo
sebită — privește regiunile de ră
sărit ale țării : Bengalul de vest, 
Orissa și Bihar. încă de la înce
putul secolului, populația acestor 
r.one, in special din regiunea Cho- 
tanagpur, a emigrat masiv plecînd 
în căutare de lucru pe plantațiile de 
ceai din Assam. După ce Assam-ul 
și-a epuizat posibilitățile de absorb
ție a mîinii de lucru, emigranții din 
Chotanagpur s-au îndreptat către 
marile orașe din Valea Gangelui, 
mai ales spre Calcutta, care atrăgea 
ca un magnet populația. în scurt 
timp, vechea capitală prezenta toate 
semnele suprasaturației demogra
fice.

Autoritățile indiene au căutat 
remedierea acestei situații, pentru 
schimbarea căreia în perioada re
gimului colonial nu s-a luat nici o 
măsură, prin crearea unei industrii 
grele capabile să valorifice cit mai

de populați ai zonei Chotanagpur, 
unde s-au construit o oțelărie și un 
ansamblu de industrii secundare. 
O dată cu obiectivele Industriale, 
s-a înălțat un nou oraș cu peste 
150 000 de locuitori.

Concluziile studiului amintit înlă
tură îndoielile exprimate inițial cu 
privire la capacitatea de adaptare 
a societății rurale la cerințele in
dustrializării, scoțînd în evidență 
faptul că industria este principalul 
factor capabil să modifice structu
rile social-economice și mentalită
țile tradiționale. Crearea unei in
dustrii regionale a dus la pro
funde mutații. Azi aproape un sfert 
din muncitorii calificați ai oțelăriei 
de la Rurkela sînt localnici. Sala
riul lor este de 4—5 ori mai mare 
decît venitul pe care îl puteau obți
ne din agricultură. Structura buge
tului unui muncitor provenit din 
tribul Adivasi, de pildă, reflectă

tocmai acest spor al venitului : circa 
40 la sută din cîștig este repartizat 
pentru hrană, 30—35 la sută este a- 
fectat educației copiilor, iar 20—25 
la sută pentru dezvoltarea micii 
gospodării agricole pe care și-a păs
trat-o.

în zonele rurale din jurul Rurke- 
lei, numai 12 la sută din familiile 
țărănești pot să-și asigure hrana 
zilnică, in timp ce 50 la sută din
tre ele nu pot trăi decît o jumă
tate de an din recolta de orez cu
leasă de pe lotul propriu. Pentru 
țăranii cu pămint puțin, chiar o 
dublare a producției nu i-ar scuti 
să caute venituri suplimentare în 
afara agriculturii. De aici concluzia 
privind importanța deosebită a in
dustrializării pentru regiunile su
prapopulate ale Indiei.

Intr-o discuție purtată cu minis
trul dezvoltării industriale șl co
merțului interior al Indiei, Aii Ah
med Fakhruddin, domnia sa apre
cia că prin programele de indus
trializare regională s-a realizat un 
început în ce privește dorința și 
voința poporului indian de a cîștiga 
în intervalul scurt al citorva dece
nii ceea ce s-a pierdut m decursul 
mai multor secole de dominație co
lonială.

După cucerirea independenței, po
porul indian s-a angajat intr-un 
amplu proces constructiv, menit să 
șteargă urmele trecutului. în acest 
răstimp, India a făcut progrese re
marcabile în toate domeniile vieții 
materiale și spirituale, spcindu-și 
de peste două ori venitul național. 
A crescut simțitor randamentul 
producției agricole, ceea ce a dat 
un impuls mai multor domenii de 
activitate. S-au pus bazele unor ra
muri practic inexistente in trecut : 
industria petrolieră, industria de 
mașini-unelte și mașini Diesel, In
dustria de îngrășăminte chimice etc. 
în diferite părți ale țării au fost 
construite școli și institute de învă- 
țămînt superior, care pregătesc teh
nicienii și inginerii necesari indus
triei și altor sectoare ale econo
miei. S-a extins și diversificat re
țeaua de căi ferate, șosele și linii 
aeriene pentru a satisface cerințele 
transportului de pasageri și de bu
nuri materiale. Conștient de dificul-? 
tățile existente, dar animat de 
voința de a le învinge, poporul in
dian privește cu încredere în vii
tor.

Gh. CERCELESCU



o- n. u. Dezbaterile 
de politică generală

NEW YORK 8 (Agerpres). — Dez
baterile de politică generală ale ce
llei de-a 24-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. se apropie de sfîrșit. 
în cursul ședințelor plenare de marți 
ale Adunării Generale au luat cuvîn- 
tul primul ministru al Malayeziei, 
Tunku Abdul Rahman, reprezentantul 
Libiei, Whabi El Bouri, primul minis
tru al Somaliei, Mohamed Ibrahim 
Egal, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Ciad, Jacques Baroum, 
ministrul afacerilor externe al Ku
weitului, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, primul locțiitor al minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Populare Ungare, Frigyes Puja, 
reprezentantul permanent la O.N.U. 
al Paraguayului, Solano Lâpez, și 
ministrul afacerilor externe al Mau- 
ritaniei, Ould MouKnass.

Arătînd că guvernul Republicii

Populare Ungare acordă o atenție 
deosebită eforturilor îndreptate spre 
menținerea și întărirea păcii în în
treaga lume, primul locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al R.P.U., 
Frigyes Puja, a menționat ,că țara 
sa va participa activ la eforturile 
pentru crearea unui sistem de secu
ritate europeană și a calificat drept 
constructivă propunerea finlandeză 
în această problemă.

O schimbare pozitivă în situația 
internațională — a continuat vorbi
torul — poate interveni în momentul 
în care sînt stinse focarele de ten
siune din Vietnam și Orientul Apro
piat, cînd în locul cursei înarmărilor 
se va trece la tratative de fond în 
problema dezarmării, cînd va fi a- 
bandonată tactica tergiversării și se 
va ajunge la crearea unui sistem de 
securitate pe continentul european și 
în întreaga lume.

Intervenția delegatului român in Comitetul juridic

*• o- VIZITELE 
DELEGAȚIEI DE PARTID 
SI DE STAI ROMÂNE s

BERLIN 8. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : De
legația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la manifes
tările prilejuite de a 20-a aniver
sare a proclamării Republicii 
Democrate Germane, a vizitat în
treprinderea de construcții de utilaj 
chimic din Rudisleben — regiunea 
Erfurt. Oaspeții români au fost în
soțiți de Herbert Weiz, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. Delegația română a mai 
vizitat cunoscuta fabrică de auto
mobile Wartburg din Eisenach.

Seara, comitetul regional al 
P.S.U.G. și sfațul regional au ofe
rit o masă în cinstea oaspeților 
români.

ORIENTUL APROPIAT
• Mahmoud Riad : „ÎN CAZUL SUCCESULUI MISIUNII 
JARRING, R.A.U. VA FI GATA SĂ SEMNEZE UN ACORD DE 
PACE SUB CONTROLUL O.N.U." • UN PROTEST ADRESAT 

DE LIBAN CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 8. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : în Comitetul juridic al Adu
nării Generale a O.N.U. continuă 
dezbaterile asupra raportului Comisi
ei Națiunilor Unite pentru dreptul 
comercial internațional care cuprinde 
concluziile celei de-a doua sesiuni a 
sa, ținută la Geneva la începutul a- 
cestui an.

Organ recent creat, Comisia Nați
unilor Unite pentru dreptul comer
cial internațional, compusă din 29 de 
state, printre care și România, a fost 
învestită cu mandatul de a studia 
modalitățile și a stimula și conjuga 
eforturile statelor pentru armonizarea 
și, în măsura posibilului, unificarea 
normelor de drept care guvernează 
tranzacțiile comerciale, pentru înlătu
rarea obstacolelor juridice care îm
piedică sau stînjenesc activitatea co
mercială internațională. La sesiunea 
actuală, Comitetul juridic al Adună
rii Generale analizează rezultatele 
obținute de Comisia Națiunilor Unite 
pentru dreptul comercial internațio
nal în domeniul reglementărilor refe
ritoare la vînzarea internațională,

Convorbiri 
sovieto-tanzaniene

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
Kremlin au început miercuri dimi
neața. convorbirile sovieto-tanzaniene. 
Din partea sovietică participă Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, Kirill Mazurov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe, iar din par
tea tanzaniană Julius Nyerere, pre
ședintele republicii, Paul Bomani, mi
nistrul economiei și’ al planului, 
Stephen Mhando, ministrul de ex
terne.

arbitrajul internațional și transportu
rilor maritime internaționale.

Luînd cuvîntul la dezbateri, dele
gatul român Gheorghe Secarin a 
subliniat printre altele că regulile 
ce se vor adopta trebuie să 
pornească de la necesitatea de 
a se elimina tot ceea ce ar pu
tea menține sau agrava discre
panțele economice între țările lumii, 
deoarece dreptul comercial interna
țional nu va avea eficiență decît dacă 
va corespunde noilor coordonate 
structurale ale societății mondiale, 
în continuare, el a arătat că regulile 
și instituțiile consacrate în acest do
meniu trebuie să tindă spre înfăp
tuirea unui echilibru al avantajelor, 
bazat pe justiție și echitate, spre a 
se evită nesocotirea în relațiile co
merciale a intereselor anumitor sta
te și pentru a se elimina discrimi
nările și alte asemenea practici. în 
încheiere, delegatul român a relevat 
necesitatea unei strînse colaborări 
între Comisia O.N.U. pentru dreptul 
comercial internațional și Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD), sugerînd 
totodată să se dezvolte legăturile de 
colaborare și consultările cu organi
zațiile comerciale interesate, astfel 
incit concluziile comisiei să țină 
seama de particularitățile și nevoile 
practicii de comerț internațional.

■Ar
Adjunctul ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Mircea Malița, a avut o în
trevedere cu Patrick Hillery, minis
trul afacerilor externe a] Irlandei, 
în cursul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate pro
bleme referitoare la desfășurarea 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
O N U.

TENSIUNE
LA MONTREAL

MONTREAL 8 (Agerpres). — După 
o grevă de 15 ore, cei 3 700 de poli
țiști și 2 400 de pompieri din Mont
real au hotărit să se prezinte de ur
gență la posturi ca urmare a unui 
val de violențe ce a cuprins întregul 
oraș. Profitînd de absența păzitorilor 
ordinii publice, bande de elemente 
declasate au efectuat în tot cursul 
zilei de marți spargeri în magazine 
și la cel puțin zece bănci. în mai 
multe locuri au fost înregistrate in
cendii. Situația s-a înrăutățit și mai 
mult în cursul serii, cînd șoferii de 
taxiuri din oraș au manifestat în 
fața societății de transporturi „Mur
ray Hill", care deține exclusivitatea 
traficului rutier dintre Montreal și 
principalul aeroport al orașului. Ma- 
nifestanții au incendiat un garaj al 
societății „Murray Hill", în cursul 
tulburărilor o persoană fiind ucisă 
și peste 50 rănite.

Agențiile occidentale de presă re
latează din Montreal că la numai 
cîteva minute după ce polițiștii și 
pompierii au suspendat greya decla
rată în sprijinul cererilor de mărire 
a salariilor, în oraș au fost auzite 
trei explozii foarte puternice care 
nu au provocat însă victime. în pri
mele ore ale dimineții de miercuri, 
în metropola canadiană a revenit 
calmul.

CAIRO 8 (Agerpres). — Cotidianul 
egiptean „Al Goumhouria" scrie în 
numărul său de marți că ministrul 
de externe, Mahmoud Riad, a de
clarat în cursul unei reuniuni cu re
prezentanții celor patru mari puteri 
la O.N.U. că „în cazul succesului mi
siunii Jarring, Republica Arabă Uni
tă va fi gata să semneze un acord 
de pace sub controlul Națiunilor 
Unite". Riad a reafirmat însă, cu a- 
celași prilej, refuzul guvernului său 
de a angaja negocieri directe cu 
Israelul. Egiptul apreciază că misiu
nea lui Jarring este total diferită de 
cea a lui Ralf Bunche din 1948 : In 
timp ce acesta din urmă încerca gă
sirea unei soluții crizei din Orien
tul Apropiat, Jarring are doar sar
cina de a determina părțile să aplice 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

★
NEW YORK — Reprezentantul per

manent al Libanului la O.N.U., Ed
ward Ghorra, a adresat Consiliului 
de Securitate o notă în care se pro
nunță cu hotărîre împotriva unor 
noi acțiuni armate ale trupelor is- 
raeliene pe teritoriul libanez. Repre
zentantul Libanului a atras atenția 
că aceste acțiuni reprezintă o nouă 
încălcare a rezoluției Consiliului de 
Securitate și a acordului de încetare 
a focului israeliano-libanez.

★
AMMAN 8 (Agerpres). — Miercuri 

dimineața, o formație de avioane is- 
raeliene a mitraliat și a atacat cu ra
chete regiunea iordaniană Al Challal, 
a anunțat un purtător de cuvînt de 
la Amman, citat de agenția France 
Presse.

★
TEL AVIV 8 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția France Presse, 
un purtător de cuvînt militar de Ia 
Tel Aviv a declarat că miercuri di-

mîneața aviația Israeliană a Între
prins un raid asupra regiunii Al 
Challal, îndreptat împotriva unei 
baze arabe de guerilă.

★
NEW YORK 8 (Agerpres). — Gun

nar Jarring, reprezentantul per
sonal al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în Orientul Apro
piat, a părăsit miercuri New York- 
ul cu destinația Moscova, unde își 
va relua funcțiile de ambasador al 
Suediei în U.R.S.S. La Națiunile U- 
nite — menționează agenția France 
Presse — nu se știe cînd își va relua 
Jarring misiunea în Orientul Apro
piat.

Tntîlnire 
a partizanilor 

păcii din unele 
țări socialiste 

europene
UJGOROD 8 (Agerpres). — La 

Ujgorod, în Ucraina, are loc o in- 
tilnire prietenească a partizanilor 
păcii din unele țări socialiste euro
pene, consacrată sărbătoririi centena
rului nașterii lui V. I. Lenin. La 
conferință participă și o delegație a 
Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Ro
mânia, condusă de acad. Dumitru 
Dumitrescu, membru al Biroului Co
mitetului.

Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a adresat un me
saj de salut participanților la întil- 
nire.

OPȚIUNILE DE POLITICĂ INTERNĂ
Șl EXTERNĂ ALE PARTIDULUI 

SOCIALIST ITALIAN
Raportul lui de Martino la lucrările C. C. al P. S. I.
ROMA 8 (Agerpres). — In atenția 

observatorilor politici italieni se află 
in aceste zile lucrările Comitetului 
Central a! Partidului Socialist Ita
lian, care au inceput marți la Roma, 
și care dezbat o serie de probleme de 
imediată actualitate. In fruntea a- 
gendei de lucru se află înscrisă pozi
ția P.S.I. față de situația din țară 
după sciziunea din rîndul socialiștilor 
și formarea guvernului de tranzit 
prezidat de Mariano Rumor, precum 
și soluțiile propuse de socialiști in 
vederea rezolvării unor probleme

r. f g Hotărirea 
privind reevaluarea 
mărcii va reveni 
viitorului cabinet
BONN 8 (Agerpres). — O suspen

dare „provizorie" a măsurilor co
rective aplicate comerțului exterior 
al R. F. a Germaniei a fost hotărîtă 
miercuri de către guvernul cance
larului Kiesinger în cadr.ul unei 
reuniuni ministeriale. Aceste măsuri 
determinaseră sporirea taxelor va
male la exporturi cu 4 la sută și 
scăderea acestora, în aceeași pro
porție, la importuri. Măsurile amin
tite au fost adoptate în noiembrie 
1968 ca un înlocuitor al reevaluării 
mărcii vest-germane. Potrivit obser
vatorilor de presă, această hotărîre, 
care ar urma să fie valabilă pînă 
la 30 noiembri”, lasă implicit viito
rului guvern de coaliție dintre social- 
democrați și liber-democrați respon
sabilitatea luării măsurilor în dome
niul monetar.

„Contraofensiva** 
conservatorilor 

britanici

In senatul s.u.a.

0 nouă rezoluție care cere 
retragerea trupelor americane 

din Vietnamul de sud

BRAZILIA

PROGRAMUL NOULUI 
PREȘEDINTE

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). — 
în prima declarație radiotelevizată, 
după desemnarea sa ca nou pre
ședinte al Braziliei, generalul Emilio 
Garrastazu Medici a afirmat că este 
hotărit să restaureze în timpul admi
nistrației sale sistemul democratic în 
țară. Medici a precizat totodată că 
„aceasta nu înseamnă o reîntoarcere 
la era de libertăți politice care a 
precedat lovitura militară de stat din 
1964".

Președintele a declarat că, în pre
zent, „Brazilia trăiește sub un regjm 
pe care nu putem să-1 considerăm 
pe deplin democratic". El a subliniat 
insă că „este împotriva înlăturării 
actualelor instituții ale țării" și a ți
nut să precizeze că va continua „li
nia politică trasată de Castello 
Branco și Costa e Silva".

Medici a arătat că guvernul său nu 
va tolera „acțiuni subversive sau te
roriste" și a promis să angajeze „un 
dialog pe scară națională cu tinere
tul, intelectualii, ziariștii și cu în
tregul popor".

In aceeași clădire din 
Brighton, unde a acut 
loc săptămîna trecută 
conferința Partidului 
laburist, fi-a început 
miercuri lucrările cea 
de-a 87-a conferință a- 
nuală a Uniunii națio
nale a Asociațiilor con
servatoare fi unioniste 
— denumirea completă 
a Partidului conservator. 
Este al treilea fi ulti
mul act al scenei poli
tice autumnale brita
nice (anterior conferin
ței laburiste s-a desfă
șurat, după cum se știe, 
cea a liberalilor). Par- 
ticipanții sînt alții, dar 
agenda cuprinde în ge
neral aceleași probleme 
ale politicii interne și 
externe care au fost 
dezbătute cu numai cî
teva zile în urmă. Anul 
acesta au fost înscrise 
un număr record de 
1 250 proiecte de rezo
luții din partea organi
zațiilor locale conserva
toare (comparativ cu 
numai 534 în 1966), 
ceea ce denotă o am
plificare a frămîntări- 
lor din partid, după 
cinci ani de opoziție și 
în pragul unui an deci
siv înainte de alegerile 
generale.

Ca și' laburiștii, con
servatorii se pregătesc 
să tragă la Brighton 
primele „salve propa
gandistice" în campania 
electorală, declanșînd 
astfel o ofensivă critică 
generală împotriva ad
versarilor politici aflafi 
la putere. Se așteaptă 
ca, practic, fiecare ca
pitol al guvernării la
buriste — chiar și a- 
colo unde s-au produs 
recent unele redresări, 
ca balanța de plăți sau 
creșterea producției in
dustriale — să fie dise
cat și combătut cu 
maximum de publici
tate. Se consideră că 
strategia atacului ar 
putea găsi un te
ren parțial favorabil, 
creat de nemulțumirile 
existente față de anu
mite aspecte ale actua

lei politici economice. 
De altfel, repetatele 
sondaje în opinia pu
blică indică un avans, 
deși redus în ultimul 
timp, al șanselor electo
rale conservatoare.

Virulența criticii nu 
este suficientă pentra 
asigurarea succesului și 
de aceea conservatorii 
vor încerca să ofere 
propriile lor soluții în 
principalele domenii in
terne și externe, adică 
o politică de alternativă 
pe cit posibil mai con
vingătoare. Vor reuși 
oare aceste eforturi 
să profileze tntr-ade- 
văr o demarcație mai 
substanțială între pro
gramul conservator și

CORESPONDENȚA 
DE LA LIV IU 

RODESCU

cel laburist ? Unele di
ferențe sînt demarcate 
aci într-o serie de 
probleme privind, de 
pildă, învățămîntul, a- 
sigurările sociale, com
baterea naționalizării și 
prevalarea intereselor 
particulare — susținute 
în primul rînd de 
cercurile financiare și 
industriale apropiate 
conservatorilor. Pe de 
altă parte, încercînd să 
cîștige popularitate, 
conservatorii intențio
nează să vină cu di
verse promisiuni atrac
tive, una din acestea 
fiind o viitoare reformă 
fiscală și reducerea im
pozitelor directe. Con
servatorii intenționează, 
de asemenea, să susțină 
necesitatea menținerii 
prezenței britanice la 
est de Suez șt reeva
luarea cheltuielilor mi
litare. Se prevede că 
desfășurarea lucrărilor 
va oferi o confruntare 
de vederi în cîteva pro
bleme controversate, 
printre care situația și 
controlul imigrării din

țările Commonwealth-u- 
lui, în condițiile influ
enței exercitate de 
cercurile de dreapta, 
inclusiv cele de ten
dință rasistă ale lui E- 
noch Powell. Semnifi
cativă este printre al
tele inițiativa luată de 
peste 50 de busines- 
smani care au format 
un „consorțiu" pentru a 
promova candidatura 
lui Powell la funcția de 
lider al partidului.

Proiectul de aderare 
la Piața comună se 
prezintă la Brighton ca 
o piesă centrală de în
cercare a forțelor pro 
și contra. Adversarii din 
rîndurile Partidului con
servator ai intrării în 
comunitatea „celor 
șase" și-au întărit mult 
pozițiile în ultimul 
timp și sînt angrenați 
în alcătuirea unui fel 
de consiliu național 
anti-C.E.E., cu partici
parea unor personali
tăți din alte partide. 
Din cele 32 de rezolu
ții care se referă la 
Piața comună, numai 
șase pot fi considerate 
pe deplin favorabile, 
restul pronunțîndu-se 
pentru reconsiderarea 
problemei, recurgerea 
la un referendum, le
gături mai strînse cu 
A.E.L.S sau chiar re
nunțarea totală la ideea 
alăturării la „cei șase". 
Aceste rezoluții, după 
cum arată ziarul 
„Guardian", reflectă 
„profunda îngrijorare 
existentă în organizați
ile locale față de even
tualitatea știrbirii suve
ranității naționale"... 
Este pentru prima dată 
cînd curentul împotriva 
Pieței comune se dez
voltă și se manifestă a- 
tît de puternic în Par
tidul conservator, și li
derii acestuia vor avea 
de înfruntat o certă re
zistență atunci cînd vor 
prezenta spre adoptare 
rezoluția lor care ex
primă sprijin fără re
zerve pentru intrarea 
Marii Britanii în C.E.E.

WASHINGTON 8 (Agerpres) — O 
nouă rezoluție care cere retragerea 
trupelor americane din Vietnamul de 
sud a fost prezentată miercuri Se
natului S.U.A. Autorii rezoluției — 
senatorii Frank Church și Mark Hat
field — subliniază că prezența forțe
lor amarîcane în Vietnam nu poate 
decît să întîrzie „ajustările politice 
esențiale pentru a se pune capăt con
flictului";-Statele Unite — afirmă ei 
— nu au un interes capital de a men-

ține guvernul președintelui Nguyen 
Van Thieu la Saigon „Din punctul 
de vedere al intereselor noastre — 
se arată în document — noi am dus 
în ultimii cinci ani un război inutil, 
care reprezintă probabil cea mai 
dezastruoasă greșeală din istoria po
liticii externe a Statelor Unite. A- 
cest război nu va putea fi niciodată 
justificat, el nu poate fi decit li
chidat".

economice și politice, perspectivele 
„relansării" coaliției de centru-stînga, 
relațiile pe care intenționează să le 
stabilească P.S.I. cu celelalte forțe 
politice. Tuturor acestor probleme a 
încercat să le dea un răspuns in ra
portul său, prezentat în țața Comi
tetului Central, Francesco de Martino, 
secretarul general al P.S.I.

Pornind de la marile acțiuni so
ciale desfășurate in prezent în Italia, 
de Martino a menționat ca P.S.I. 
„trebuie să-și reia1 locul său tradi
țional de partid al oamenilor muncii". 
Referindu-se la politica externă, el a 
apreciat că se deschid acum mai 
multe posibilități unei conferințe in 
problema securității europene. Vorbi
torul s-a pronunțat pentru „o solu
ție politică în Vietnam, care să oglin
dească dreptul la autodeterminare al 
poporului vietnamez". El a subliniat, 
de asemenea, necesitatea recunoaște
rii de către Italia a Republicii Popu
lare Chineze. în continuare, de Mar
tino a relevat că în opinia P.S.I., 
existența guvernului monocolor Ru
mor este, pentru moment, singura 
formulă care poate permite „obține
rea timpului necesar, în vederea gă
sirii unor soluții satisfăcătoare" pen
tru problemele țării. El a subliniat 
insă că aceste soluții nu pot fi ami
nate sine die. Vorbitorul a apreciat 
că este dificilă reînnodarea vechii coa
liții de centru-stînga „dacă P.S.U. își 
va menține condițiile", dar a mențio
nat și posibilitatea unui guvern „în 
doi" (Democrat-creștin și socialiști), 
sau „în trei" (cu republicanii). De 
Martino a susținut necesitatea „de 
a se renunța la ideea delimitării ma
jorității, înțeleasă ca un refuz față 
de orice legătură cu Partidul Comu
nist Italian, care reprezintă largi in
terese populare și susține multe re
vendicări comune întregii stingi ita
liene".
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NUCLEX ’69
loc de confruntare

a progreselor
in domeniul

energiei atomice
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„Nuclex 1969" și-a deschis 
porțile, în Basel, orașul de pe 
malurile Rinului, vestit prin 
tradiția tîrgurilor sale economi
ce. Manifestarea din acest an 
este mult superioară celei din 
1966 și constituie cu adevărat 
expresia importanței sale unice. 
Pentru că „Nuclex" s-a impus 
în întreaga lume ca singurul 
tîrg reflectînd progresele teh
nice în domeniul utilizării paș
nice a energiei nucleare.

Tîrgul de la Basel reunește 
peste 1 500 de specialiști din în
treaga lume. Pînă la 11 octom- 
orie, aceștia vor dezbate — în. 
conferințe de informare și coloc
vii — probleme de însemnătate 
primordială pentru dezvoltarea 
energiei nucleare în scopuri 
pașnice. După cum se știe, ac
tualmente atomul își găsește a- 
plicații în aproape toate acti
vitățile industriale, în conser
varea alimentelor, sterilizarea 
unor deșeuri, ca și în medicină. 
O temă dintre cele mai pasio
nante și actuale a colocviilor 
care au început este construcția 
și exploatarea centralelor nu
cleare, iar o alta tratează pro
bleme privitoare la securitatea 
reactoarelor.

Halele expoziției reunesc reali
zări ale tehnicii celor 22 de țări 
participante. U.R.S.S. demon-;, 
strează că energia nucleară esîil 
folosită cu succes în desalini-^; 
zarea apelor mării, după cu,x>i 
S.U A. prezintă modelul prinsu
lui propulsor de rachete nu- i 
cleare din lume : „Nerva". Sec- I 
torul medical este unu! dintre 
cele mai interesante. Se remar- 
'ă o instalație de raze beta, 
care au dat rezultate satisfăcă
toare în tratarea unor forme 
de leucemie. O altă inovație 
este un dispozitiv care, tratează 
afecțiunile cardiace.

Convorbirile cu participanțîi 
la marele tîrg dezvăluie per
spectivele energiei atomice : 
dacă actualmente producția de 
curent electric prin utilizarea 
energiei atomice se ridică la
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100000 milioane wați, se apre- 1 
ciază că în viitor ea va fi con-
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siderabil sporită. Practic, f;, ' ( 
claliștii consideră că rezervele 
de energie nucleară 
sînt suficiente pentru 
nevoile omenirii pe 
zece miliarde ani.

In- standurile „Nuclex“-ulul se 
află și exponate ale României. 
Prezența țării noastre la acest 
mare forum al energiei nuclea
re constituie o dovadă a succe
selor oamenilor de știință și 
tehnicienilor români.

existente 
a acoperi 
timp de
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agențiile de presă transmit:
Ministrul comerțului exterior al Italiei, Riccardo Missasi, 

a avut o întrevedere cu Iacob Ionașcu, ambasadorul român Ia Roma, M. Pe
trescu, șeful delegației române la tratativele pentru încheierea unui nou acord 
comercial româno-italian pe termen lung, și cu Gh. Predescu, șeful Agenției 
economice a României la Roma. In cursul întrevederii au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.

Candidatul partidului co
munist la alegerile prezi
dențiale din Chile, cunoscutul 
poet Pablo Neruda, a declarat într-un 
interviu acordat ziarului „El Mercurio" 
că punctul principal al programului 
său electoral îl va constitui naționali
zarea imediată, fără nici un fel de 
compensații, a tuturor bogățiilor țării 
aflate în prezent în mîini străine.

Bazele militare ameri
cane Samsun și Trabzon, situate pe 
țărmul turcesc al Mării Negre, ur
mează să fie predate Turciei în cel 
mai scurt timp — s-a anunțat oficial 
la Ankara. Predarea lor se face în vir
tutea acordului semnat în iulie între 
Turcia și Statele Unite. între cele două

țări se duc în prezent tratative pen
tru predarea tuturor bazelor americane 
către autoritățile turcești.

0 delegație bulgară «>n- 
dusă de ministrul energiei a 
purtat convorbiri la Belgrad în legă
tură cu construirea unei linii de înaltă 
tensiune Niș-Sofia, pentru importul de 
curent electric din Iugoslavia. Pentru 
aceasta, partea bulgară a acordat ud 
credit de 2,5 milioane dolari cu o do- 
bîndă de 2,5 la sută.

Schimburile comerciale 
dintre R. D. Germană și 
Franța s_au friplat între anii 1961 
și 1968, a declarat, cu prilejul unei în- 
tîlniri cu reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri din Franța, conducătorul

delegației Camerei de comerț exterior 
a R.D.G., Gerhard Schramm.

Lucrările comisiei mixte 
franco-cehoslovace, consti
tuite în baza acordului încheiat între 
cele două țări în 1967, se desfășoară la 
Ministerul Afacerilor Externe al Fran
ței. Pe ordinea de zi a lucrărilor sînt 
înscrise probleme legate de schimbu
rile culturale și științifice dintre Franța 
și Cehoslovacia pe perioada 1970— 
1971.

La 7 octombrie a avut loc in 
capitala Republicii Democratice 
Congo — Kinshasa — festivita
tea deschiderii expoziției de fo
tografii „Prin România de azi".

Expoziția prezintă imagini ale 
realizărilor economiei României 
din ultimii 25 de mi și diverse 
aspecte ale vieții sociale și cul
turale a poporului român.

Miercuri a avut 'oc 'a pliatul
Elysee, sub președinția lui Georges

Pompidou, președintele Franței, o șe
dință a Consiliului de Miniștri consa
crată examinării bugetului general al 
țării pe anul 1970. Noul buget, care 
a fost aprobat în cadrul acestei reu
niuni, prevede la capitolul venituri 
159,9 miliarde franci, iar la cel ai 
cheltuielilor suma de 155,8 miliarde 
franci.

Congresul Partidului Na- 
țional-Democrat din Berli
nul occidental,care fusese con- 
vocat pentru 25 octombrie, nu va mai 
avea loc aici. Primarul orașului, Klaus 
Schiitz, a solicitat autorităților mili
tare aliate din Berlinul occidental să 
interzică acest congres, iar acestea au 
acceptat cererea.

0 explozie nucleară sub
terană Putere medie a fost efec
tuată miercuri pe poligonul din statul 
Nevada, a anunțat Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A.

Cehoslovacia. — Vizitatori în faja standurilor expoziției de carte știinjificd 
româneascâ deschisâ recent la Bratislava

QUARK-UL - O NOUĂ PARTICULĂ 
FUNDAMENTALĂ A MATERIEI?

Doi cercetători 
australieni — Charles 
McCusker și 1. Cairns 
— au publicat în ulti
mul număr al revistei 
„Physical Review Let
ters" o dare de seamă 
asupra cercetărilor care 
i-au condus la descope
rirea unei noi parti
cule fundamentale a 
materiei — quark-ul. 
Existența ei a fost ad
misă în mod teoretic 
încă din 1965 de doi 
savanți americani, dr. 
Murray Snell-Mann și 
George Zweig de la In
stitutul de tehnologie

din California, care pe 
baza unor studii teore
tice au ajuns la con
cluzia că trebuie să 
existe o parti
culă mult mai mică 
decît cele cunoscute 
care să joace un rol 
fundamental in consti
tuirea materiei. Potrivit 
ipotezei lor, această 
particulă trebuia să fie 
mult mai grea decît 
un proton și să posede 
o sarcină electrică a- 
proape egală cu cea a 
electronului.

Cei doi cercetători 
australieni susțin că au 
constatat prezența a- '

cestei particule tn 
cursul studierii a peste 
66 000 de particule e- 
xistente in razele cos
mice.

Descoperirea quark- 
ului aduce corective 
actualei concepții des
pre constituția mate
riei. Se ridică întreba
rea dacă, așa cum au 
susținut Snell-Mann și 
George Zweig, quark- 
ul este în relitate cea 
mai mică particulă ele
mentară sau dacă nu 
cumva cercetările în a- 
ceastă direcție nu vor 
da la iveală rezultata 
și mai surprinzătoare.
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