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DELHI 15. — Trimișii 
speciali Agerpres Nicolae 
Ionescu și Ion Puținelu 
transmit: în dimineața 
celei de-a treia zi a vizi
tei în India, președintele 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste
România, Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, au 
fost oaspeții istoricului 
oraș Agra — fosta capi
tală a Indiei pe vremea 
dinastiei Mughal Akbar. 
Frumusețea masivă a 

ului Agra, delicate- 
artistică a mausoleu- 
timad-ud-Daulah și 
îcțiunea Taj-Mahal- 
fac din orașul A- 
unul din prin- 

sle centre artistico- 
?e ale țării. în ju- 
acestor adevărate 
ii arhitectonice s-a 
și dezvoltat de-a 
l secolelor orașul 
u-zis, al treilea ca 
ie din statul Uttar 
;h. O parte însem- 
populației sale, de 
00 000 locuitori, se 
cu producerea o- 
or de artizanat, 
ri miniaturale din 

marmură sau 
î statuetelor și o- 
)r de cult.
,15. Avionul spe- 

care călătoresc 
români ateri- 

î aeroportul din 
reședințele Con
de Stat, Nicolae 
?u. cu soția, sînt 
.ați de A. K. 
șeful districtu- 

., T. S Oberoi, 
i : ‘.ele consiliului

•ativ al orașu- 
C. Saxiner, ad- 

X. al șefului distric
tului Agra.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu. însoțit de 
Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor ex

WZ/M TOVARĂȘILOR NICOLAE CEAUȘESCU
Șl ION GHEORGHE MAURER IN INDIA

terne, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului ex
terior, și alte persoane 
oficiale, vizitează mai 
întîi fortul Agra.

Construit în urmă cu 
peste 300 de ani, acest 
fort este străjuit de zi
duri înalte de peste 20 
de metri, avînd o cir
cumferință de aproxi
mativ 2,5 kilometri. Ini
țial el cuprindea peste 
500 de edificii din piatră 
roșie, din care o parte au 
fost, ulterior, dărîmate și 
reclădite din marmură 
albă. Pietrele semipreți- 
oase încrustate în mar
mura acestor edificii re
flectă în zeci de culori 
razele soarelui, impri- 
mînd palatelor o imagine 
feerică.

Oaspeții sînt conduși 
în interiorul fortului, 
unde se ridică maiestuos 
palatul din marmură 
albă.

Sînt vizitate mai întîi 
pavilioanele, curțile in
terioare, renumitele 
săli de baie pe ale căror 
pereți și bolți sînt în
crustate mii de oglinzi. 
Unele din comorile a- 
cestui fort au fost dis
truse în timpul ocupa
ției coloniale, iar altele 
au fost pur și simplu 
demontate pentru a îm
podobi palatele unor 
stăpînitori străini, sau 
pentru a îmbogăți co
lecțiile unor muzee 
străine.

Oaspeții au urcat apoi 
în turnul Mussammon 
Buy — o construcție în 
două etaje, cu laturile 
octogonale — cea mai 
frumoasă podoabă a for
tului. Prin crenelurile 
din pereții turnului, 
printr-un sistem de o- 
glinzi încrustate în zid, 
se poate vedea Taj-Ma-

hal-ul, considerat capo
dopera complexului mo
numental de la Agra. 
Prin aceste oglinzi ar fi 
privit Shah Jahan, cel 
care a reconstruit fortul 
și care a înălțat Taj- 
Mahal-ul în amintirea 
soției sale iubite dispă
rută în plină tinerețe, 
atunci cînd căuta să-și 
găsească consolarea în 
imaginea inegalabilului 
monument pe care l-a 
creat.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți 
oaspeți români vizitează 
apoi Taj-Mahal-ul, de
scris ca „un vis de mar
mură, proiectat de titani 
și finisat de bijutieri".

Cupola centrală a 
mausoleului, înaltă de 
80 de metri, este așeza
tă pe un soclu uriaș din 
marmură, străjuit de 
patru minarete. în ciu
da proporțiilor sale im
presionante, monumen
tul este plin de grație și 
gingășie — un adevărat 
poem închinat frumuse
ții și iubirii. Dincolo de 
semnificația sa istorică, 
această capodoperă con
stituie totodată un por
tret colectiv . al celor 
peste 20 000 de munci
tori indieni anonimi, 
care au închinat 22 de 
ani din viață ridicării 
acestui templu.

Părăsind Taj-Mahal-ul 
cu sentimente de deose
bită admirație față de 
această prețioasă con
tribuție la tezaurul civi
lizației universale — 
exemplu al forței crea
toare a poporului indian 
— oaspeții români, după 
un scurt popas la hote
lul „Shiraz" din Agra, 
s-au înapoiat, pe calea 
aerului, la Delhi.

Primarul orașului Delhi oferind tovarășului Nicolae Ceaușescu tradijionala ghirlandă de flori

încheierea
convorbirilor oficiale

Dineu oferit de președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste RomâniaMiercuri după-amiază, la Pala
tul prezidențial „Rashtrapati Bha- 
van“ din Delhi s-au încheiat con
vorbirile oficiale româno-indiene, 
care s-au desfășurat între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună eu

președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, și pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
de înțelegere și profund respect 
reciproc.

DELHI 15 (Agerpres). — Miercuri 
seara, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și soția, 
Elena Ceaușescu, au oferit, în sa

în timpul vizitei la fortul Agra lt elefoto : AGERPRES

Ioanele hotelului „Ashoka" din 
Delhi, un dineu în onoarea preșe
dintelui Indiei, Varahagiri Ven
kata Giri.

La dineu au luat parte Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
Dinesh Singh, ministrul afacerilor 
externe, Bhagat Bali Ram, minis
trul comerțului exterior și al dez
voltării, Govinda Menon, ministrul 
justiției, Hans Raj Gupta, primarul 
orașului Delhi, alți membri ai gu
vernului, R. K. Khadilkar, vice
președintele Camerei inferioare, 
deputați, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice, oameni de știință.

Au participat, de asemenea, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Ion 
Morega, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Dobra, vicepreședinte al comisiei 
guvernamentale pentru cooperare 
economică și tehnică, Petre Tănă- 
sie, ambasadorul României la 
Delhi.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, au rostit toasturi.

în toastul său, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a spus:

Doresc în primul rînd să vă 
mulțumesc pentru cinstea pe care 
mi-ați făcut-o participînd Ia acest 
dineu. Sîntem de trei zile în In
dia și în acest timp am avut pri
lejul de a cunoaște, firește, o mică 
parte din viața și munca poporu
lui indian. Avem impresii deose
bit de plăcute despre capitala ță
rii, despre locuitorii ei, despre o- 
rașul Agra, pe care l-am vizitat 
astăzi.

ÎN ZIARUL DE AZI:
© CONTRACTUL PREVE
DE LIVRAREA UNOR 
MĂRFURI DE BUNĂ CA
LITATE. CUM ESTE ÎN
DEPLINITĂ ACEASTĂ 0- 
BLIGATIE ? © ÎN TOATE 
AȘEZĂMINTELE CULTU
RALE, ACTIVIȘTI INI
MOȘI, CU BUNĂ PREGĂ
TIRE ! • NOTE DE LEC
TURĂ © „0ED5P SAL
VAT" LA TEATRUL „MA
TEI MILLO" DIN TIMI

SOARA

Am avut cu d-na prim-minis- 
tru convorbiri asupra unei largi 
sfere de probleme privind colabo
rarea româno-indiană și o serie de 
probleme internaționale. Doresc să 
menționez, cu acest prilej, că dis
cuțiile pe care le-am avut, ca și 
convorbirile dintre miniștrii și 
specialiștii țărilor noastre au dus 
la noi înțelegeri care dezvoltă co
laborarea noastră în multe dome
nii de activitate. Avem convin
gerea că acordurile realizate cu a- 
ceastă ocazie vor deschide noi po
sibilități pentru lărgirea schimbu
rilor comerciale, a cooperării eco
nomice, tehnico-științifice și în alte 
domenii de activitate între India 
și România.

în mod deosebit doresc să re
lev că în discutarea problemelor 
internaționale s-a constatat o a- 
propiere și în multe privințe o 
identitate a punctelor de vedere. 
Considerăm, de altfel, că aceasta 
este o urmare firească a activită
ții pe care România și India o des
fășoară pentru soluționarea tutu
ror problemelor pe calea tratati
velor pașnice, pentru excluderea 
folosirii forței în rezolvarea pro
blemelor litigioase dintre state.

Totodată, acesta este rezultatul 
faptului că țările noastre se pro
nunță pentru respectarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor, pentru egalitatea în drep
turi dintre toate națiunile lumii. în 
acest spirit noi apreciem că există 
largi posibilități ca India și Româ
nia să acționeze în comun și să 
contribuie la asigurarea păcii și 
securității în lume. Iată de ce do
resc să exprim la acest dineu sa
tisfacția noastră pentru vizita pe 
care o facem în India, pentru re
zultatele acestei vizite.

(Continuare în pag. a IlI-a)

LA ÎNCEPEREA UNU 1 iNOU AN

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE■ PARTS D

Abordare vie 
și dinamică, 

gîndire creatoare 
-cerințe majore 

ale studiului
în viața ideologică a partidului 

nostru, începerea unui nou an de 
studiu In cercurile și cursurile de 
partid reprezintă un important 
eveniment. Anul acesta, învăță- 
mîntul de partid se deschide sub 
auspiciile deosebit de favorabile crea
te activității ideologice de cel de-al 
X-lea Congres al partidului. Genera- 
lizînd experiența multilaterală acu
mulată de partidul nostru în con
strucția socialistă, abordînd și solu- 
ționînd tn spirit științific probleme
le dezvoltării viitoare ale societății 
românești, Congtesul al X-lea a adus 
o importantă contribuție la dezvol
tarea tezaurului gîndirii marxiste, la 
îmbogățirea vieții ideologice a parti
dului și poporului nostru. Exemplu 
strălucit de aplicare a teoriei mar- 
xist-leniniste, corespunzător particu
larităților țării noastre, documentele 
Congresului constituie un îndemn Ia 
gîndire creatoare, un puternic stimu
lent pentru o rodnică activitate teo
retică.

Congresul al X-lea a deschis largi 
perspective pentru activitatea ideo
logică nu numai prin bogăția de idei 
și infuzia de spirit înnoitor, de gîndi
re originală, dar pTin Înseși con
cepția și exigențele formulate față 
de această activitate, considerată ca 
un factor de maximă importanță, o 
pîrghie necesară și esențială a fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în accepțiunea dată de 
Congres, activitatea ideologică — 
străină oricărui caracter simplist și 
unilateral — este o activitate com
plexă, de largă perspectivă, avînd 
drept scop făurirea conștiinței socia
liste, promovarea ideologiei și a po
liticii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, formarea unei ati
tudini cetățenești inaintate, cît și 
cunoașterea temeinică a ceea ce este 
valoros în domeniul culturii, științei 
și tehnicii contemporane. Sînt ce
rințe impuse de stadiul mai înalt al 
construcției socialiste, ca și de revo
luția științifico-tehnică tn plină des
fășurare, de dezvoltarea vertiginoa
să, fără precedent, pe care a căpă
tat-o în zilele noastre cunoașterea 
umană. în aceste condiții este limpe
de că nivelul politic nu poate fi pri
vit detașat de nivelul cultural, ci am
bele laturi se cer strîns îmbinate în 
procesul unitar al activității educa
tive — constructorii socialismului 
trebuind să fie, deopotrivă, militanți 
politici hotărîți, dar și oameni in- 
struiți, culți, receptivi față de toate 
valorile cunoașterii umane.

Desigur că tn raport eu aceste exi
gențe, se cere perfecționat și învăță- 
mîntul de partid. Aceasta este cu atît 
mai important cu eît prin numărul 
mare de oameni pe care-i cuprinde 
(în ultimul an școlar peste 1 800 000, 
dintre care 1 350 000 membri de par
tid — circa 76 la sută din efectivul 
partidului), prin diversitatea de acti
vități destinate eelor mai variate ca
tegorii sociale, învățămîntul de 
partid are o pondere importantă 
în ansamblul activității ideologice, 
în condițiile în care partidul 
nostru cuprinde în rîndurile sale 
aproape 14 la sută din populația 
majoră a țării, iar o bună parte din 
membrii săi sînt tineri, creșterea 
rolului conducător al partidului so
licită înarmarea politico-ideologică a 
tuturor comuniștilor, însușirea apro
fundată de către aceștia a învățăturii 
marxist-leniniste, a politicii partidu
lui, ridicarea calificării profesionale 
și lărgirea orizontului lor de cultură 
generală. în aceste condiții învăță- 
mîntului de partid i se cere să facă 
un real progres calitativ, să se im
pună prin puterea lui de convin
gere șl de influențare, și în final prin

LA COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI

Al doilea furnal de 1700 metri cubi 
a intrat in funcțiune 

cu 45 de zile mai devreme
GALAȚI (corespondentul „Scîn- 

teii“). Ieri, la ora 14,38, a fost 
elaborată prima șarjă la cel 
de-al doilea furnal de 1700 
metri cubi, construit pe platfor
ma Combinatului siderurgic din 
Galați. Darea în exploatare a a- 
cestui important obiectiv cu 45 
de zile mai devreme decît era 
stabilit prin plan și cu 15 zile 
înainte de termenul cuprins în 
angajamentul constructorilor de 
aici va permite realizarea, în 
plus, peste sarcina de plan a 
80 000 tone fontă. Remarcăm 
faptul că durata construcției și 
montajul la cel de-al doilea fur
nal a fost cu 6 luni mai redusă 
decît cea în care s-a construit 
primul furnal de la Combinatul 
siderurgic gălățean Cu prilejul 
punerii în funcțiune a furnalu
lui nr. 2, constructorii și side- 
rurgiștii gălățeni s-au întrunit 
într-un miting la care au parti
cipat tovarășii Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, 
și Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

La sfîrșitul mitingului, cei 
prezenți au adoptat, într-o at
mosferă de vibrant entuziasm, 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune, printre altele : Ela
borarea primei șarje cu 45 

eficiența sa. Rolul tnvățămîntului, al 
propagandei de partid este — așa 
cum arăta la Congres tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „de a stimula 
gîndirea politică vie a oamenilor, de 
a-i ajuta să-și explice desfășurarea e- 
venimentelor și să adopte o poziție 
justă față de ele, să dobîndească o 
perspectivă clară pe baza concepției 
marxist-leniniste asupra dezvoltării 
societății contemporane, să participe 
activ la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și guvernului".

Potrivit hotărîrii Secretariatu
lui Comitetului Central al partidu
lui, în noul an școlar 1969—1970, în- 
vățămîntul de partid se va axa, în to
talitatea sa, pe studierea Raportului 
prezentat celui de-al X-lea Congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
celorlalte documente ale congresului, 
în centrul lui vor trebui să se afle a- 
semenea probleme teoretice în care 
partidul nostru și-a adus contribuția 
de gîndire originală cum sînt: defi
nirea etapei actuale a construcției 
socialiste și a obiectivului ei funda
mental — lărgirea și perfecționarea 
continuă a bazei tehnico-materiale a 
țării, făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate ; concepția 
unitară și de perspectivă a Industria
lizării socialiste în condițiile revo
luției științifice-tehnice ; dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a agricul
turii socialiste ț raportul-dintre acu
mulare și consum, dintre reproduc
ția lărgită și acumulare ț eficiența 
economică în condițiile socialismului; 
perfecționarea conducerii vieții eco
nomice și sociale! rolul științei, în- 
vățămîntului și culturii în socialism ; 
procesul de omogenizare a structurii 
sociale și raporturile dintre clase în 
societatea noastră i evoluția funcțiilor 
statului socialist; democrația socia
listă, trăsăturile ei specifice și căile 
dezvoltării ei • rolul conducător al 
partidului și modalitățile prin care se 
realizează ; caracteristicile și rolul 
națiunii socialiste ; unitatea social- 
politică a poporului etc. Un loc de 
frunte vor trebui sâ-1 ocupe apro
fundarea bazelor teoretice ale poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru, caracterizarea în lumina a- 
prețierilor pârtidului, a raportului' db 
forțe pe argna mondială și a evolu
ției lui, explicarea importanței rela
țiilor dintre țările socialiste și a prin
cipiilor ce trebuie să stea la baza lor, 
a căilor întăririi unității partidelor 
comuniste și muncitorești etc., a căi
lor de dezvoltare a colaborării și coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice internaționale etc

Evident că studierea tuturor a- 
cestor probleme nu poate fi concepu
tă ca o simplă repetare, mecanică, 
a unor idei și formulări din diferi
tele documente. O asemenea manieră 
de desfășurare a studiului ar veni în- 
t.r-0 flagrantă contradicție cu însuși 
spiritul ce se degajă din documentele 
Congresului, spirit viu. dinamic, prin 
excelență creator Ceea ce se cere 
învățămîntului este ca, însușindu-și 
acest spirit, să realizeze o aborda
re vie a problemelor dezvoltării 
noastre sociale, să-i deprindă pe 
oameni a gîndi, a analiza și inter
preta, de pe pozițiile principiale, po
litice și filozofice ale partidului, rea
litățile în care trăiesc și muncesc, a 
trage concluzii în ce privește moda
litățile optime de aplicare. în dome
niul lor de activitate, a politicii par
tidului.

Realizarea acestei cerințe este în
lesnită de faptul că, în virtutea unei 
îndelungate experiențe, învățămîntul 
cunoaște o tot mai accentuată dife-

(Continuare în pag. a II-a)

de zile mai devreme creează 
condițiile necesare pentru' ca, 
pînă la sfîrșitul acestui an, sar
cinile stabilite prin plan să fie 
depășite cu 80 000 tone fontă, 
5 000 tone oțel și 4 200 tone ta
blă groasă. O muncă însuflețită 
se desfășoară pe șantierele noi
lor obiective : laminoarele de 
benzi la cald și benzi la rece, 
la fabrica de văr și de oxigen, 
la care ritmul de execuție a fost 
intensificat. constructorii și 
montorii devansînd pas cu pas 
stadiile fizice. Raportîndu-vă 
acest nou și important succes 
în edificarea combinatului de 
la Galați, comuniștii, întregul 
colectiv de pe platforma combi
natului siderurgic asigură Co
mitetul Central al partidului, 
pe dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că — muncind sub directa în
drumare a organelor și organi
zațiilor de partid — constructo
rii și siderurgiștii gălățeni vor 
depune aceeași pasiune și dă
ruire, același nestăvilit, avînt, 
în vederea înfăptuirii hotărîri- 
lor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului în domeniul 
industriei siderurgice, pentru a 
face din combinatul de la Ga
lați. așa după cum s-a prevăzut, 
o primă cetate a oțelului ro- 
mânesa
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FAPTUL
DIVERS
Aerociubu
carii s-au

Anchetă în cooperative agricole de producție în județele Constanța, Neamț și Ilfov

întors
Cu zece zile în urmă, un grup 

de tehnicieni de la TAROM 
pleca in străinătate, în interes 
de serviciu. La urcarea în avion 
— plecarea avea loc pe aeropor
tul Băneasa — s-a efectuat un 
control vamal, așa cum se pro
cedează în asemenea cazuri. Trei 
componenți ai grupului amintit 
(inginerul Petre Militaru, teh
nicienii Mihail Dragomir și Ni- 
colae Corneanu), deși declaraseră 
că nu posedă valută de nici un 
fel, aveau asupra lor 8 000 de 
lei, sute de dolari și sute de 
ruble. De unde au procurat va
luta ? Plus de aceasta aveau și 
38 de adeverințe de schimb va
lutar, multe din ele cu ștampilă 
și semnături false ! A fost se
sizată conducerea TAROM, dar 
nu s-a luat nici o măsură. Gru
pul respectiv a pornit în călăto
rie ca și cum nu s-ar fi întîm- 
plat nimic. Acum cei trei s-au 
întors din misiune. Cit despre 
ilegalitatea faptei, dăm cuvîntul 
organelor de cercetare.

Bilete negre
în zile albe

Mulți amatori de fotbal au 
fost supurați duminica trecută. 
Chiar și după victoria obținută 
in fața Portugaliei, chiar și 
după jocul bun al fotbaliștilor 
noștri ? Da, pentru că foarte 
mulți dintre acești adevărați 
prieteni ai fotbalului nu și-au 
putut procura bilete. Cite locuri 
— atitea bilete — veți spune. 
Așa este ! Dar atunci de unde 
au pus mina pe atitea bilete a- 
cei „descurcăreți" de pe străzile 
situate în jurul stadionului 
(vezi și peroanele Gării de 
nord) care cereau „numai o 
sută, bădie, și ai peluza visu
rilor" ? Și ce să mai spunem de 
faptul că nici unul dintre acești, 
„plasatori la negru" n-a fost 
luat de guler ?

A confun
dat arena

ta ora 15,48 fix, Niculina 
Buzdugan, dresoare la Circul 
de Stat din București, își făcea 
intrarea triumfală în holul ho
telului „Argeșul" din Pitești, în
soțită de un... leușor. Da, un pui 
de leu în carne și oase ! Perso
nalul hotelului s-a retras cu... 
discreție. Era și cazul : aseme
nea întîlniri nu decurg pașnic. 
Un ofițer de miliție, vrînd să a- 
planeze lucrurile, a intrat în 
conflict cu „leoaica". Mai agre
sivă decit leul însuși, ea l-a ul
tragiat. Acum e reținută. Cu alte 
cuvinte, dresoarea, confundind 
locurile publice cu arena, 
dat în spectacol.

s-a

Invăfămîntu
e partid

(Urmare din pag. I)

Dialog cu 
tînăra N.

La 18 ani tînăra N. din Cris- 
tești-Pașcani, fuge de acasă cu 
primul venit, un individ nese
rios și teleleu, care îi _ promi
sese că o va lua in căsătorie. 
Știa despre el chiar mai puțin 
decit se știe despre planeta 
Neptun. După numai cîteva. zile, 
partenerul o părăsește, lăsind-o 
pe drumuri, fără nici un rost. 
Firește, fapta respectivului tre
buie sancționată conform legi
lor noastre, de aceea și trimitem 
scrisoarea organelor județene de 
resort. Ne intrigă insă tupeul 
cu care ne scrie. Cităm : „Oare 
nici intr-o societate ca a noas
tră nu găsești d.reptate" ?! Să 
fim serioși, domnișoară, ce le
gătură are societatea cu... naivi
tatea și cu lipsa de respect fată 
de propria-ți persoană ?

față

Litigiile
în litigiu

Soluționarea urgentă a orică
ror diferende este o îndatorire 
a tuturor forurilor și organelor 
competente. Implicit și a comi
siilor pentru soluționarea litigii
lor.'Deci și a comisiei de pe lin
gă Oficiul. I.L.F. nr. 3 din Capi
tală. Atunci, cum să apreciem, a- 
titudinea acestei comisii, care în- 
tîrzie de doi ani judecarea unor 
contestații pentru debite din 
lipsuri constatate cu ocazia di
verselor verificări ? Este vorba 
de 11 litigii (totalizind 311000 
de lei), care nu și-au găsit nici 
pînă acum rezolvarea. Cui fo
losește această tergiversare ?_în 
orice caz, nu unității respective 
(pe care comisia o reprezintă), 
frustrată atîta vreme de sume
le ce i se cuvin. După cum 
sîntem informați, cazul prezen
tat nu este cîtuși de puțin izolat. 
La unitățile de legume și fructe 
din raza județului Ilfov, lipsurile 
de valori materiale nesoluțio
nate se ridică la 12 milioane lei! 
Supunem aceste constatări, spre 
dezbatere, forurilor de resort. Să 
judece și să hotărască.

de :Rubrică redactată
Ștefan Z1DARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

In zorul recoltatului, al însămîn
țărilor și altor lucrări de sezon, ma
rea majoritate a cooperativelor agri
cole acordă maximă atenție îndepli
nirii exemplare a tuturor obligațiilor 
contractuale privind livrarea produ
selor agricole. Referindu-ne la le
gume și la unele produse animaliere 
contractate, în cursul unei an
chete întreprinse în județele Con
stanța, Neamț și Ilfov a reieșit că 
deși in cimp există mari cantități de 
legume, atît recoltatul cit și prelua
rea operativă a legumelor continuă 
să fie tergiversate.

în multe cazuri se constată că 
președinții cooperativelor și ingine
rii acestor unități nu se îngrijesc de 
îndeplinirea exemplară a contracte
lor, ajungîndu-se în situații condam
nabile, cînd produse de cea mai bună 
calitate iau altă destinație, iar la con
tracte se livrează ce a mai rămas. 
Or, îndeplinirea obligațiilor asumate 
presupune respectarea riguroasă atît 
a termenelor de livrare, cît și a 
cantităților și a calității prevăzute. 
Acum, cînd brumele depreciază le
gumele, iar pînă la sosirea sezonu
lui friguros a mai rămas puțin timp, 
se impune ca peste tot să se urgen
teze recoltatul, transportul și livra
rea legumelor și a altor produse 
contractate. Este una din îndatoririle 
de maximă responsabilitate care tre
buit! să preocupe organele agricole, 
pe toți cei care au menirea să li
vreze sau să preia produsele desti
nate îmbunătățirii aprovizionării 
populației.

In județul Constanța s-au creat 
mari bazine legumicole. Numeroase 
cooperative s-au specializat în legu- 
micultură, au extins zan de an su
prafețele cultivate. Cu toate acestea, 
față de posibilitățile existente, de a- 
jutorul pe care-1 acordă statul în 
scopul realizării unor producții mari, 
cantitatea și calitatea produselor 
contractate și livrate nu sînt mul
țumitoare. Aceasta este și una din 
cauzele pentru care întreprinderea 
de legume și fructe Constanța a 
preluat de la cooperativele agricole 
din județ cantități mici de produse, 
adesea de slabă calitate. Din cele 
aproape 8 000 tone de ceapă prevă
zute în contract n-au fost livrate 
decît 3 390. O situație asemănătoare 
se prezintă și la tomate, usturoi, ar
dei, struguri etc.

Iată-ne la cooperativa agricolă 
Cuza Vodă. Planul de livrare pe 
bază de contract către I.L.F. a fost 
realizat în proporție de numai 25 
la sută la roșii, 12 la sută la ardei 
gras. 1,5 la sută la ceapă etc. 
Cum s-au petrecut lucrurile? Din 
cauză că n-au fost aplicate la timp 
lucrările de întreținere a culturilor, 
bălăriile au acoperit legumele. A- 
ceastă anomalie este urmată de alta: 
legumele care „au față comercială" 
au fost vîndute pe piață, rămînînd 
pentru contract „ciurucurile", așa 
cum este cazul la ceapă, roșii etc. 
Dacă nimeni pe piață nu le-a 
cumpărat „fuștile" de ceapă, atunci 
de ce ar fi obligat să le preia 
I.L.F.-ul ? Este un caz tipic de în
călcare grosolană a prevederilor 
contractuale, de nesocotire a nor
melor și obligațiilor asumate și, în 
ultimă instanță, a răspunderilor ce
tățenești. La această cooperativă lu
crează nu mai puțin de 4 ingineri 
care, desigur, aduc o contribuție 
însemnată la creșterea producției. 
Dar ce fac ei pentru a de
termina respectarea riguroasă 
a prevederilor contractuale ? După 
cum se constată, n-au între
prins nimio în acest sens. Ba mai 
mult, ing. Victoria Osman, care a 
terminat facultatea de horticulture, 
deci a fost, între altele, specializată 
în cultura legumelor, nu numai că 
nu combate asemenea practici, dar 
organizează livrarea legumelor nu la 
contract, ci în alte direcții.

Această atitudine este cu atît mai 
de neînțeles, cu cit inginerii coope
rativei trebuie să se situeze în frun
tea acelora care apără legalitatea, care 
îmbină armonios interesele coope
rativei agricole cu cele ale statu
lui. In loc să dea sugestii pentru a 
ocoli prevederile legale, este cît se 
poate de " 
atitudine 
legea, ca 
perativei

Situații asemănătoare pot fi întîl- 
nite și în alte cooperative agricole 
din județ, printre care Valea. Daci
lor, Fîntînele, Lanurile etc. Coope
rativa agricolă din Poiana, de pildă, 
n-a livrat la I.L.F. decît 29 tone 
ceapă din cele aproape 100 tone. în 
schimb, pe piață au fost vîndute 31 
tone de ceapă de prima calitate.

în multe cooperative agricole, mari 
cantități de legume stau nerecoltate 
pe cîmp, supuse degradării, urmînd 
să fie livrate... la contract. La coo
perativa agricolă Ciobanu se află pe 
cîmp mai bine de 100 tone de roșii. 
Cînd vor fi livrate acestea în con
tul obligațiilor contractuale ? După 
ce se vor degrada ? La cooperativele 
Castelu, Satu Nou, Poarta Albă, Li- 
manu, de asemenea sute de tone de 
tomate stau în bătaia brumei. în a- 
ceste cooperative se motivează că 
„nu avem brațe de muncă pentru a 
recolta legumele". Să fie oare ade
vărat ?

Cooperativa Limanu n-a livrat la 
I.L.F. decît 28 tone de ceapă în loc 
de cîteva sute de tone contractate. 
Jumătate din suprafața cultivată a 
fost recoltată. Dar 150 tone de ceapă 
așteaptă de aproape două săptămîni 
să fie sortate și livrate. O parte 
s-a depreciat. Unde sînt brațele de 
muncă ale cooperativei? 
gem pe cîmp. Circa " 
tori tăiau tulpini de ______
lui, alții transportau cocenii 
Desigur, tulpinile de floarea-: 
lui vor trebui să fie 
portate, dar această lucrare poate fi 
făcută oricînd în săptămînile urmă
toare. Cum este posibil să se care 
bețe în timp ce sute de tone de le
gume se strică în cîmp ?

în contractele încheiate se prevăd 
sancțiuni pentru cei ce încalcă obli
gațiile. Era firesc ca I.L.F. Constanța 
să fi acționat pe cale judecătorească 
unitățile producătoare pentru neres- 
pectarea obligațiilor privind canti
tatea și calitatea produselor. Ju
risconsultul întreprinderii ne-a ex
plicat că „pînă acum cîteva luni acest 
lucru nici nu putea fi conceput în- 
trucît atît producătorii cît și valori- 
ficatorii aparțineau aceluiași for tu
telar. Uniunea Județeană a C.A.P. 
nu ne-ar fi îngăduit acest lucru !“ 
Iată în ce fel se explică această în
găduință, cu ce optică a fost tratată

o chestiune deosebit de importantă, 
de care depinde buna aprovizionare 
a populației.

Este evident că Uniunea coopera
tistă județeană Constanța, ca și alte 
uniuni, trebuia să adopte o poziție 
conformă atît cu interesele coope
rativelor agricole, cit și cu cele ale 
întregii societăți.' Una din atribu
țiile uniunilor cooperatiste județene 
este să vegheze la realizarea obli
gațiilor contractuale, să tragă la 
răspundere pe cei ce le încalcă, în 
spiritul legilor statului, al princi-
piilor statutare care stau 
activității cooperativelor

Cooperativele i
la baza

îivelor agricole, 
agricole din Ți-

au fost livrate doar 31 de tone. Pen
tru a ne da seama de situația creată 
aici, să dăm cuvîntul celor două 
părți semnatare ale contractului : 
D. Dorin, directorul I.L.F. Neamț : 
„Cooperativa din Dochia a avut des
tule produse. Numai că în loc să se 
achite de contract, le-a valorificat pe 
piață. La ora actuală cooperativa 
dispune de mari cantități de ceapă 
uscată, dar din cele 160 de tone con
tractate nu a predat decît 8 tone".

Dumitru Liciu : inginerul agronom 
al cooperativei agricole Dochia : 
„Este adevărat că am avut produse, 
dar vinovați sînt • ■ ■ - -
care n-au venit să le ridice la vreme.

cei de la I.L.F.

® CE E BUN, E
CE RĂMÎNE, LA CONTRACT-O 
PRACTICĂ ÎN CONTRADICȚIE 
FLAGRANTĂ CU OBLIGAȚIILE 

ASUMATE Șl CU ÎNDATORIRILE 
FATĂ DE SOCIETATE
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PUS DE-O PARTE,

© O ATITUDINE CARE NU ONO
REAZĂ FUNCȚIA DE INGINER AL

COOPERATIVEI: ÎN LOC SĂ ÎN-

DEMNE LA RESPECTAREA LEGII,
SUGEREAZĂ CUM POATE FI

OCOLITĂ

® „FAȚA COMERCIALĂ" A ROȘII

LOR SI OBRAZUL PREȘEDINTELUI

bucani, Davideni, Moldoveni, Girov, 
Ștefan cel Mare și altele din jude
țul Neamț au livrat aproape toate 
cantitățile de produse înscrise în 
contracte.

— Pentru noi, ne spunea Gheor- 
ghe Cepțaga, vicepreședintele coo
perativei agricole din Moldoveni, 
semnătura pusă pe contract consti
tuie o obligație de onoare. Ne mîn- 
drim că sîntem „în grafic" cu toate 
livrările, iar la unele produse înre
gistrăm depășiri. Menționez că deși 
sîntem aproape de oraș și avem posi
bilitatea să valorificăm o parte din 
produse direct pe piață, pentru noi 
contractul rămîne principala sursă de 
venituri. Totalul veniturilor rea
lizate la zi se ridică la 6,2 milioane 
lei, fără a pune la socoteală banii 
ce urmează să fie încasați de pe 
urma livrării sfeclei de zahăr, po
rumbului. strugurilor și a altor pro
duse.

Posibilități asemănătoare au și 
cooperatorii din Dochia. Rezul
tatele sînt însă diferite. Aici, obli
gațiile asumate prin contractele în
cheiate nu au fost îndeplinite. Din 
cele 596 tone de legume contractate,

.« > Jj
Din această cauză o parte din re
colta de ardei grași, gogoșari și ri
dichi de vară s-a depreciat pe 
cirnp".

Inginerul de la Dochia, care vede 
numai deficiențele I.L.F., închide 
ochii la faptul că o mare cantitate de 
ceapă a fost rezervată pentru 
chioșcuri deși sarcinile contractuale 
nu au fost nici pe departe realizâte. 
La fel a procedat consiliul de con
ducere al cooperativei din Păstră- 
veni, care ignorînd contractele a 
oprit „în stoc" o mare cantitate de 
ceapă Sînt practici care contravin 
legilor, ca și îndatoririlor cetățe
nești elementare, ceea ce impîine 
sancționarea exemplară a celor vi- 
novați.

Județul Ilfov este principalul ba
zin de aprovizionare a Capitalei cu 
legume. Totodată, legumicultura con
stituie una din sursele însemnate de 
venituri bănești ale cooperativelor 
agricole. în ultimul timp, multe 
cooperative agricole din județul 
Ilfov au fost acționate pe cale juri
dică pentru neîndeplinirea obliga
țiilor contractuale cu statul. La 
cooperativa agricolă Ileana, de

exemplu, au fost cărate legu
mele la piață sau la magazinul in- 
tercooperatist, fără ca cineva să se 
sinchisească de obligațiile contrac
tuale. Deși delegatul I.L.F. Ilfov a 
stat zile și săptămîni de-a rîndul în 
grădina de legume a cooperativei, 
nu s-a ales cu mai nimic. Doar a- 
tunci cînd cooperativa nu avea cum 
să vîndă legume cu preț ridicat pe 
piață, consiliul de conducere s-a în
vrednicit să livreze legume I.L.F-ului.

în unele cazuri se caută să se 
justifice nerealizarea prevederilor 
contractuale, a calității slabe a pro
duselor fără să se vadă că de fapt 
calitatea suferă numai atunci cînd 
este vorba de contracte. Cooperativa 
agricolă din Vărăști din același 
județ — Ilfov — dispune de o pu
ternică bază legumicolă. Pe piețele 
Capitalei și ale altor orașe, acolo 
unde exista posibilitatea de a ocoli 
cumva prevederile contractelor, au 
ajuns legumele C.A.P.-ului. Culmea 
este că o parte din acestea au fost 
vîndute în județul Prahova cu am
balajele primite de la I.L.F.-IIfov. 
Cum se poate vorbi în asemenea si
tuații de respectarea elementarelor 
îndatoriri de ordin juridic, moral, 
cetățenesc ?

Unul din exemplele tipice de ne
glijare a măsurilor pentru îndepli
nirea obligațiilor contractuale îl ofe
ră cooperativa agricolă din Bucșani. 
Această unitate cultivă mari supra
fețe cu legume, obținînd recolte 
destul de bune. Dar în contul con
tractelor încheiate cu I.L.F.-ul a fost 
oferită numai o mică parte din pro
ducție. de calitate inferioară. De aici 
au urmat discuții interminabile și 
refuzuri, ceea ce a dus la degradarea 
unor produse. Peste 2 vagoane de 
vinete, în afară de roșii și alte legu
me, s-au stricat în loc să ajungă 
proaspete la consumatori. Aceasta în 
timp ce cooperativa nu a îndeplinit 
stipulațiile contractuale la nici un 
sortiment de legume.

Situații similare se întîlnesc și în 
alte cooperative agricole. Cooperati
va din Cartojani a vîndut la con
tract numai 34 tone ceapă în loc de 
170 tone cit s-a prevăzut. Pe cîmp, 
mai sînt încă 36 tone de ceapă care 
așteaptă să fie livrate. De asemenea, 
cooperativa din Mîrșa nu a livrat la 
contract decit 36 tone de ceapă din 
75, iar la roșii față de 60 tone con
tractate au fost predate numai 28 
tone. Aceasta, în timp ce o parte din 
recolta de legume mai stă și acum 
nerecoltată pe cîmp.

Sînt numai cîteva din exemplele 
care arată că lipsa de grijă pentru în
deplinirea punct cu punct a obligații
lor contractuale este principala cau
ză a situației existente. Se impune 
ca acum cînd timpul este înaintat 
și orice zi de întîrziere provoacă 
deprecierea' legumelor, să se acțio
neze energic pentru recoltarea și 
preluarea operativă a acestora. Fie
care kilogram de legume, și alte 
produse contractate cu statul tre
buie să fie livrat conform prevede
rilor, fără nici o abatere de Ia nor
mele privind calitatea. Se impune ca 
organele agricole și, în primul rînd, 
uniunile cooperatiste județene să-și 
îndeplinească rolul ce le revine de 
a asigura respectarea prevederilor 
contractuale. Cum este posibil ca 
specialiștii uniunilor, ai direcțiilor 
agricole, să treacă impasibili prin 
cooperative, fără să vadă că cele 
mai bune legume iau altă cale, iar 
pentru contract se rezervă produse 
de calitate inferioară care se depre- 
ciază pe cîmp ? Nu se poate ignora 
faptul că un oarecare plus bănesc 
realizat pe seama consumatorilor 
este total anihilat de pierderile pro
duse prin deprecierea produselor 
nelivrate la contract, spre paguba 
cooperativelor agricole, a membri
lor acestora, a întregii societăți.

Fierea CEAUȘESCU 
Vasile MIHAI 
Gh. BALTA

rențiere atît în ce privește progra
mele, tematicile, cît și în ce privește 
formele de studiu, corespunzător deo
sebirilor de preocupări și de pre
gătire dintre sutele de mii de 
cursariți. Și în acest an vor funcționa 
o mare varietate de forme de studiu. 
Organele și organizațiile de partid 
au astfel deplina posibilitate de a or
ganiza în așa fel învățămîntul, îneît 
diferitele categorii de cursanți — 
muncitori, țărani, cadre didactice, 
cercetători, creatori, activiști de 
partid, cadre din economie, studiind 
problemele fundamentale ale Congre
sului, să poată aprofunda acele as
pecte care sînt specifice domeniului 
lor de activitate.

Desigur însă că legarea învățămîn- 
tului de viață, de specificul activită
ții cursanților nu se rezolvă automat, 
prin organizarea diferențiată, ci ne
cesită un constant și susținut efort 
pentru a racorda ideile transmise la 
nucleul viu de preocupări ale aces
tora, la sarcinile pe care le au de 
îndeplinit, Ia problemele încă nere
zolvate din domeniul lor de activi
tate. Cursurile și cercurile de studie
re a problemelor economice, organi
zate pentru cadrele din întreprinde
rile industriale, de pildă, n-ar putea 
fi concepute fără dezbaterea aprofun
dată a unor asemenea chestiuni esen
țiale pentru realizarea sarcinilor 
puse de Congres în acest domeniu, 
cum sînt sporirea eficienței economi
ce și a rentabilității, perfecționarea 
organizării producției și a muncii, 
buna gospodărire a fondurilor mate
riale și bănești, îmbunătățirea mun
cii de planificare etc. Tot așa cum 
formele de studiu ale cadrelor didac
tice nu și-ar putea atinge scopul fără 
o temeinică clarificare a concepției 
partidului despre rolul învățămîntu- 
lui, științei și culturii în societatea 
noastră, a sarcinilor ce le revin în 
formarea tinerei generații.

Educărea politico-ideologică a tine
retului solicită o atenție specială, or
ganizațiile de partid avînd datoria să 
sprijine organizațiile U.T.C. în or
ganizarea unor forme de studiu adec
vate pentru diferitele categorii de 
tineri, ca și în asigurarea unei in
formări sistematice a acestora asu
pra principalelor probleme politice 
interne și externe.

Este cunoscută atenția deosebită a- 
cordată de partidul nostru educării 
partinice a membrilor de partid, ca 
și educării socialiste a maselor ce
lor mai largi ale poporului, înrădă
cinării în întreaga viață socială a 
principiilor și normelor eticii socia
liste, ale echității sociale. Este o 
înaltă menire a învățămîntului de 
partid aceea de a-și aduce contribu
ția la realizarea acestor obiective, 
cultivînd stăruitor trăsăturile moral- 
politice înaintate, promovînd o a- 
titudine combativă militantă îm
potriva concepțiilor retrograde, mis
tice, a influențelor ideologiei străine, 
a atitudinilor înapoiate față de mun
că și față de avutul obștesc, față de 
îndatoririle sociale.

Cultivarea patriotismului socialist 
— factor generator de înalte valori 
politice și morale, de vitalizare a 
energiilor națiunii — a devotamentu
lui față de partid, evidențierea mo
mentelor celor mai semnificative din 
Istoria patriei și a partidului, a miș
cării muncitorești, sînt țeluri ma
jore, permanente ale învățămîntului 
de partid. în același timp, propagan
da de partid s-a afirmat și se poate 
afirma în continuare ca un impor
tant mijloc de educare a comuniști
lor, ca și a celorlalți oameni ai muncii 
în spiritul internaționalismului, al so
lidarității cu popoarele tuturor țărilor 
socialiste, cu partidele comuniste și 
muncitorești cu mișcările de elibe
rare națională, cu . forțele revoluțio
nare și progresiste de pretutindeni.

Realizarea cerințelor puse în fața 
învățămîntului reclamă, o dată cu 
îmbunătățirea conținutului, și o per
fecționare a formelor și metodelor 
de studiu. Doar este aproape mate-

matic verificat că manifestările de 
bucherism, de automatism și șablon, 
care alterează conținutul învățămîn
tului și micșorează în mod inevitabil 
interesul, apar tocmai acolo unde se 
folosesc metode școlărești, unde gîn- 
direa este încorsetată în scheme pre
fabricate, în formule tip. Dezbaterile 
ideologice, schimburile de idei, con
fruntările libere de opinii, organizate 
tot mai mult în ultimii ani în for
mele avansate de studiu, se dovedesc 
metode vii, apte să stimuleze gîndi- 
rea și de aceea trebuie larg folosite 
— desigur, cu grija ca ele să fie bine 
orientate, să promoveze cu consec
vență și fermitate ideologia partidu
lui nostru.

De o deosebită apreciere se bucură 
informările politice asupra proble
melor politicii interne și externe a 
partidului, practica de a solicita în
trebări auditoriului cu privire la a- 
ceste probleme și de a le da răspuns. 
De aceea organele și organizațiile 
de partid sînt datoare să dea o aten
ție deosebită acestei forme a pro
pagandei de partid, să intensifice in
formarea politică a activului de par
tid, a comuniștilor, a maselor largi 
ale celor ce muncesc. Reușita acestor 
informări depinde — cum au arătat 
de atîtea ori faptele — de compe
tența celor care le fac, de seriozita
tea cu care se răspunde întrebărilor, 
fără a se ocoli problemele mai di
ficile.

Și cu aceasta ajungem la acel fac
tor al învățămîntului, care condi
ționează în cel mai înalt grad 
calitatea sa, și anume lectorii și 
propagandiștii. Este limpede că un 
învățămînt la nivelul exigențelor ac
tuale, se poate realiza numai cu aju
torul unui corp de propagandiști și 
lectori de o calificare ridicată. A- 
ceasta presupune pu numai înlătura
rea celor care s-au dovedit insufi
cient pregătiți, dar în primul rînd 
atragerea tuturor forțelor de care 
dispune partidul pe acest tărîm, în 
primul rînd activiștii de partid — 
membrii comitetelor județene, mu
nicipale, orășenești și comunale, se
cretarii comitetelor de partid din în
treprinderi, instituții, școli și de la 
sate — precum și alte cadre de par
tid, de stat, din economie, din or
ganizațiile de masă și obștești. Crea
rea, pe lîngă cabinetele de partid 
a unor colective de documentare, pe 
baze obștești, ca și alte măsuri luate 
pentru îmbogățirea documentării la 
cabinete vor face posibilă o mai bună 
informare teoretică și politico-ideo- 
logică a lectorilor și propagandiștilor. 
Totodată, comitetelor de partid jude
țene, municipale și orășenești, din 
întreprinderi și comune, cadrelor de 
conducere ale acestora le revine 
obligația de a asigura informarea 
sistematică a propagandiștilor asupra 
problemelor concrete ale activității 
de partid și sarcinilor din sectorul 
respectiv.

Organizațiile de partid, care poar
tă răspunderea pentru bunul mers 
al învățămîntului, pentru aplicat,'a 
hotărîrii Secretariatului C.C, ' ) 
P.C.R., au datoria să desfă^oșn •• 
o muncă permanentă de îndrumare 
și control asupra activității cercurilor 
și cursurilor. Important este ca ac
centul în conducerea acestei activi
tăți să fie pus nu pe numărul de ma
nifestări și dc paiticipanți, nu pe la
tura cantitativă, formală, ci pe cali
tatea și eficiența învățămîntului.

A ridica învățămîntul de partid la 
un nivel superior, a-i imprima suflul 
creator al politicii partidului — iată 
o sarcină pentru a cărei realizare 
organele . și organizațiile de partid, 
lectorii și propagandiștii, Împreună 
cu cursanții, sint chemați să depună 
toate eforturile în noul an de 
studiu. Buna desfășurare a învăță
mîntului de'partid se va răsfrînge 
pozitiv asupra întregii activități a 
organizațiilor de partid, va face să 
sporească și mai mult rolul lor con
ducător în înfăptuirea mărețului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, elaborat 
de Congresul al X-lea.

firesc ca inginerul să ia 
împotriva celor ce încalcă 
și interesele reale ale coo- 
agricole, ale cooperatorilor, 

"nătoare pot fi întîl- 
cooperative agricole 

județ, printre care Valea. Daci- 
Fîntînele, Lanurile etc. Coope-

Să mer- 
60 de coopera- 

floarea-soare- 
cocenii acasă.
_____ -soare- 

tăiate și trans-

Timpul optim rnai durează cîteva zile!

tnsămînțarea cu grîu a ultimelor 
suprafețe se face mult mai greu. A- 
ceastă situație este determinată de 
două cauze : 1) terenurile care se
însămînțează acum urmează după 
plantele prășitoare, a căror recoltare 
întîrzie; 2) solul s-a întărit necesi- 
tînd eforturi suplimentare pentru 
pregătirea patului germinativ.

în județul Mureș mai sînt de se
mănat 20 000 hectare. Este consecin
ța amînării nejustificate a acestei lu
crări de la o zi la alta. Pentru 
a se încadra în limitele timpului op
tim, trebuie să se înainteze cu o vi
teză zilnică de 2 500 hectare. Este o 
situație care a determinat direcția 
agricolă să reia procedee criticate 
în trecut. Astfel, s-a recomandat pre
ședinților și specialiștilor din coope 
rativele agricole să revadă planul ae 
amplasare a griului, iar acolo unde 
sînt posibilități și există efectuate 
arături de vară, să se însămînțeze 
griu după grîu. în vederea asigurării 
unui pat germinativ corespunzător 
pe terenurile arate din vară sau po 
acelea de pe care s-au recoltat car
tofi, să se renunțe la efectuarea unei 
noi arături, efectuîndu-se în schimb 
mai multe discuiri. S-a recomandat, 
de asemenea, să fie sporită cantita
tea de semințe la hectar.

Dacă ar fi existat din vreme o pre
ocupare mai serioasă pentru recol
tarea cu prioritate a culturilor de pe 
terenurile prevăzute a se cultiva cu 
grîu, cu siguranță, nu s-ar fi ajuns 
la această situație. Acum, faptele 
fiind consumate, se cere din partea 
conducătorilor de unități agricole, 
a specialiștilor din unități o mai 
mare răspundere pentru eliberarea 
terenurilor ocupate cu sfeclă de za
hăr, porumb și cartofi și efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate. Or, în unele locuri se constată 
tendința de a da lucrurile peste cap.

La cooperativa din Bărboși, două se
mănători lucrau la un teren bulgă- 
ros care necesita cel puțin încă o 
discuire. O semănătoare avea tubu
rile defecte, unele din ele înfășurate 
cu pînză, altele — cu hîrtie. Tot 
aici, în brigada a patra, a lui An
drei Vereș, în coșul unei semănători 
s-a găsit griu netratat. Pregătirea 
seminței a fost lăsată pe ultimul mo
ment, ceea ce a îngreunat semănatul.

Este bună măsura luată de direc
ția agricolă de a se concentra mij
loacele mecanizate în unitățile în

datorește atît eliberării eu întîrziere 
a terenurilor, cit și folosirii tractoa
relor sub capacitate Aici, în ziua de 
13 octombrie, au existat 76 ha teren 
eliberat. Dar din cele 12 trac
toare, 4 erau defecte. Sînt zile 
cînd jumătate din parcul de 
tractoare se află pe butuci. Ele sînt 
trimise apoi la atelierul de reparații 
și, peste 2—3 zile, din cauza super
ficialității cu care aceste utilaje sînt 
reparate, se defectează din nou.

Se așteaptă luarea de măsuri ener
gice din partea organelor județene

care lucrările sint întîrziate Este 
necesar însă să existe o bună organi
zare a muncii pentru ca aceste utilaje 
să fie folosite cu randament maxim. De 
ce spunem acest lucru ? La coope
rativa agricolă din Valea Largă s-au 
Îngrămădit o mulțime de treburi. în 
prezent aici lucrează 20 de tractoare 
și un număr însemnat de mașini pen
tru transportul produselor. Cu toate 
acestea lucrările nu avansează în 
mod corespunzător. Cauza o consti
tuie repartizarea nerațională a for
ței de muncă Așa se face că din cele 
450 ha prevăzute a se însămînța cu 
grîu, această lucrare a fost executată 
numai pe o suprafață de peste 300 ha. 
Eliberarea terenurilor de porumb și 
sfeclă de zahăr se face pe parcele 
mici, care nu dau posibilitatea trac
toarelor să se desfășoare din plin.

Și la cooperativa agricolă Roșiori 
ritmul zilnic de lucru la semănat in 
loc să crească, a scăzut. Aceasta se

pentru terminarea însămînțărilor la 
timp și în condițiile optime, în toate 
unitățile din județul Mureș.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii'

Cu șase zile înainte de termenul 
stabilit de organele agricole jude
țene pentru încheierea însămînțări
lor, în cooperativele agricole din ju
dețul Hunedoara, situația se prezintă 
astfel : din suprafața prevăzută a se 
cultiva cu griu s-a semănat numai 
65' la sută, iar porumbul a fost cu
les tot doar de pe 65 la sută din su
prafață. Cifrele medii ascund însă 
diferențe mari între o unitate și alta 
în ce privește stadiul lucrărilor.

Ritmul în care se muncește în 
cooperativele rămase în urmă este 
nesatisfăcător din cauza numeroase
lor defecțiuni de natură organizato
rică. In cooperativa agricolă din Ba-

tiz, din 190 ha prevăzute a se însă
mînța în această toamnă cu grîu, 
se realizase mai puțin de jumătate. 
De asemenea, din cele 153 ha ocu
pate cu porumb se eliberaseră doar 
68 ha. Cauzele nu sînt greu de 
depistat. La sediul cooperativei în- 
tîlnim președintele, secretarul u- 
nei organizații de bază și instructo
rul U.J.C.A.P., Titus Marinoiu. Aces
ta din urmă cunoaște bine situația 
și de aceea ne relatează : „în pri
vința semănatului, lucrurile au în
ceput bine. Ritmul era corespunză
tor pentru că se eliberaseră supra
fețe importante. Treptat însă, ritmul 
recoltării a încetinit, ceea ce a in
fluențat negativ și pe cel al semă
natului". Aprecierea este exactă. 
Ceea ce nu s-a spus este faptul că 
nici consiliul de conducere, nici or
ganizația de partid a cooperativei 
n-au făcut și nu fac încă eforturile 
necesare pentru buna organizare a 
muncii și, mai ales, pentru mobiliza
rea tuturor cooperatorilor la muncă. 
Pentru că în condițiile cînd din cei 
200 cooperatori participă zilnic la 
lucru numai 35—40, este foarte greu 
să termini la timp și în bune con
diții volumul mare de lucrări ce 
trebuesc executate. Unele deficiențe 
se datoresc și aportului insuficient 
al întreprinderii de mecanizare Ha
țeg. La numai 200 metri de sediul 
cooperativei, două tractoare „boleau" 
lingă atelierul mobil al acestei în
treprinderi. Aici e un fel de spital 
cu un du-te-vino intens. Aflăm că 
unul din tractoare a plecat doar de 
cîteva ore la reparat, dar a făcut-o 
văduvind pe altul de o roată. Cel 
cu roata luată adusese, la rîndul 
său, remorcat un alt tractor defect. 
Acum, tractoriștii făceau și ei ce pu
teau.

Am prezentat mai pe larg situația 
de Ia cooperativa agricolă din Batiz. 
Dar și în alte locuri rămînerea în

urmă la semănat poate fi explicată 
prin aceleași cauze : slăbiciunile în 
organizarea muncii, în folosirea cu 
randament superior a mijloacelor 
mecanizate. La cooperativa agricolă 
din Leșnic, în timp ce semănatul 
griului se afla Ia jumătate, tracto
riștii se retrăgeau la sediul secției, 
neavînd eliberat teren unde să lu
creze. De ce ? Președintele coopera
tivei, Octavian Goț, era plecat la 
Deva, cu alte treburi, președintele 
consiliului popular și locțiitorul se
cretarului comitetului comunal de 
partid se ocupau de... zugrăvitul că
minului cultural. Un număr de 12 
cooperatori lucrau la I.A.S., un grup 
de vreo 10 se „tratau" la bufetul din 
sat, iar în cîmp doar cîțiva „încer
cau marea cu degetul". Să mai mire 
pe cineva că lucrările sînt întîrziate. 
Cei care conduc treburile obștești în 
comuna Leșnic au uitat pe semne 
că cea mai. importantă sarcină la 
ordinea zilei o constituie terminarea 
semănatului și a celorlalte lucrări 
de sezon. De ce nu le amintește 
cineva? Pentru că de prezența or
ganelor de îndrumare și control — 
direcția agricolă județeană și uni
unea județeană a cooperativelor agri
cole — nici pomeneală. Din aceleași 
motive în județ sînt încă destule 
cooperative agricole — Deva, Peștișu 
Mic, Holdea, Foit, Bîrcea Mică — 
care n-au semănat nici jumătate din 
suprafața planificată.

Uniunea județeană și direcția agri
colă cu sprijinul comitetului jude
țean de partid trebuie să ia, fără 
întîrziere. măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor, iar printr-o mun
că activă să se termine semă
natul în Urnitele timpului optim.

Corns! ARMEANU 
redactor la ziarul 
„Drumul socialismului*  
Deva



SCÂNTEIA — joi 16 octombrie 1969 PAGINA 3

VIZITA TOVARĂȘILOR 

NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl ION GHEORGHE MAURER lN INDIA

Pierderile se mențin, 
cauzele se cunosc, 
dar măsurile pentru 

înlăturarea hr întîrzie!

In fața mausoleului Taj-Mahcl Telefoto : AGERI’RES

DINEU OFERIT

DE PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

Aș dori, totodată, să folosesc a- 
cest prilej pentru a exprima sa
tisfacția noastră că domnul pre
ședinte al Indiei a acceptat invi
tația de a vizita România, împreu
nă cu d-na Giri. De asemenea, ne 
exprimăm satisfacția pentru fap
tul că d-na prim-ministru Indira 
Gandhi a acceptat invitația de a 
vizita țara noastră. Ne vom stră
dui să facem ca vizita d-lui pre
ședinte, a d-nei prim-ministru să 
fie cit mai plăcută, să contribuie 
la dezvoltarea în continuare a co
laborării între țările noastre.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a toastat pentru în
tărirea și dezvoltarea prieteniei 
dintre poporul indian și poporul 
român, în sănătatea d-iui preșe
dinte Giri și a, doamnei președin
te, în sănătatea doamnei prim-mi
nistru, Indira Gandhi. în sănăta
tea tuturor celor prezenți la di
neu.

Răspunzând, președintele Indiei, 
VARAHAGIKI VENKATA GIRI, 
a spus:

Am urmărit cu plăcere cuvin-

Semnarea
de cooperare științifică 

și tehnologică
La 15 octombrie a fost semnat, 

la Delhi, acordul de cooperare ști
ințifica și tehnologică între guver
nul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii India.

Acordul a fost semnat, în nume
le guvernului român, de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, iar în numele guvernului 
indian de ministrul afacerilor ex
terne al Indiei, Dinesh Singh. Au 
fost prezenți Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Gheorghe Dobra, 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale pentru cooperare eco

tele rostite de președintele Nicolae 
Ceaușescu și sint de acord cu cele 
spuse. Doresc să-l încredințez că 
împărtășesc caldele sentimente că
rora le-a dat expresie și răspund 
la ele cu aceleași sentimente.

Vizita dv. și a stimatei dv. soții, 
a spus in continuare președintele 
Indiei, relevă prietenia care s-a 
statornicit între țările noastre. Țin. 
la rindul meu, să-mi exprim sa
tisfacția pentru invitația ce ne-a 
fost adresată, mie și soției mele, 
de a vizita România și doresc să 
vă asigur că va fi pentru noi o 
mare plăcere să fim oaspeții țării 
dv. Regret că vizita dv. în India 
este prea scurtă, dar sper că vor 
exista și alte prilejuri de a reveni 
în țara noastră.

în încheiere, președintele In
diei a toastat in sănătatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescn, a so
ției sale, a primului ministru Ion 
Gheorghe Maurer și a soției, a mi
nistrului de externe Corneliu Mă- 
nescu, pentru prosperitatea po
porului român. pentru prietenia 
dintre popoarele României și In
diei.

unui acord

nomică și tehnică. Petre Tănăsie, 
ambasadorul României la Delhi, 
Mircea Nicolescu, director în 
M.A.E., precum și S. Than, am
basadorul Indiei la București, 
Kewal Singh, secretar general ad
junct la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Indiei, S. Lukose, șeful 
Departamentului pentru Europa în 
M.A.E.

După semnare, cei doi miniștri 
și-au exprimat satisfacția' în legă
tură cu încheierea acestui acord și 
convingerea 'că el va contribui la 
dezvoltarea în continuare a relații
lor dintre cele două țări.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
GEORGE-RADU CIIIROVIC1

O altă dimensiune a Indiei, 
India comorilor de artă, India 
frumosului s-a relevat astăzi, 
în cea de a treia zi a vizitei 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer cu 
ceea Ce reprezintă poate chin
tesența sensibilității creatoare 
a poporului 
Taj-Mahal-ul.

acestei țări: 
Este temera

ră orice tentativă de a traduce 
in cuvinte splendorile acestui 
monument. Poate doar Rabin
dranath Tagore a reușit acest 
lucru cînd a descris mausoleul 
ridicat odinioară întru nemu
rirea unei soții de împărat, co 
„o lacrimă de dragoste pe o- 
brazul veșniciei".

Taj-Mahal-ul este o dovadă 
vie a marii griji cu care po
porul indian conservă operele 
înaintașilor. Și cu o zi înainte 
cînd s-a vizitat Muzeul națio
nal, și miercuri inelții oaspeți 
români și-au mărturisii admi
rația pentru această grijă, 
pentru respectul pe care po- 
porul indian îl nutrește față 
de marile opere artistice ale 
trecutului Taj-Mahal-ul este, 
intr-un fel, expresia continui
tății artei de pe aceste melea
guri, a spiritului său creator 
mereu'- viu. Astăzi, înzestratul 
popor al Indiei continuă opera 
creatoare a înaintașilor pe te
renul . civilizației moderne.

La nici un kilometru depăr
tare de imensa dantelă in 
marmură care este Taj-Ma
hal-ul. pe malul fluviului Ja- 
muna. se profilează siluetele 
stupilor ce susțin rețeaua de 
înaltă tensiune. O alăturare 
grăitoare, o imagine sintetică 
a îmbinării creației trecute și. 
a celei contemporane a po 
porului indian.

Realitățile Indiei impun 
constatarea că eforturile gu
vernului și poporului indian 
îndreptate spre asigurarea u- 
nei dezvoltări multilaterale a 
economiei sale, sint încunu
nate de succes. Eforturi simi
lare depune poporul Indiei și 
în direcția strîngeri.i legături
lor de prietenie și colaborare

precedentă și de lo 
populară de la For-

declarație acordată 
nostru, Hans Rai

cu celelalte state ale lumii, 
așa cum se constată, în chipul 
cel mai pregnant, cu ocazia a- 
cestei. vizite a solilor poporu
lui român.

Și miercuri, convorbirile 
dintre înalții reprezentanți ai 
Indiei și României s-au desfă
șurat în spiritul unei depline 
înțelegeri reciproce, în spiritul 
prieteniei, al colaborării și 
cooperării dintre cele două 
țări. Acordurile semnate sint 
o expresie elocventă a bune
lor relații ce le unesc, ele pun 
bazele dezvoltării și diversi
ficării cooperării reciproce.

Vizita în India a conducăto
rilor români se află, in conti
nuare in centrul atenției opi
niei publice indiene. Ziarele 
de miercuri publică reportaje 
și fotografii de la întâlnirile 
din ziua 
adunarea 
tul Roșu.

Intr-o 
ziarului 
Gupta, primarul orașului Delhi, 
a spus : „Sîntem cu toții foar
te fericiți că ii avem în mij
locul nostru pe conducătorii 
României. Vizita domnului 
Nicolae Ceaușescu este o 
ilustrare grăitoare a bunelor 
relații dintre țările noastre 
Președintele României, 
nentă personalitate ■ a 
politice internaționale, 
stimat și respectat în 
noastră. Ne bucurăm 
este oaspete. Sîntem convinși 
:ă prietenia dintre India și 
România se va întări, spre bi
nele celor două țări".

Vizita tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer in India, eveniment 
cu semnificații majore pentru 
ambele popoare, continuă. Ur
mătoarele zile vor prilejui cu
noașterea șî mai profundă a 
roadelor muncii obținute de 
India pe drumul creării unei 
vieți mai bune, vor contribui 
la statornicirea unor legături 
și mai strînse intre popoarele 
român și indian.

emi-
Vieții 

este 
țara 

că ne

în repetate rinduri, conducerea 
partidului nostru a atras atenția a- 
supra necesității creșterii eficienței 
economice a investițiilor. Reduce
rea investiției specifice, a ponderii 
construcțiilor în totalul investițiilor, 
găsirea unor soluții constructive ief
tine. moderne, pentru ca la noile 
obiective să se înregistreze rezultate 
superioare în ce privește producția, 
productivitatea muncii, prețul de 
cost, valorificarea resurselor natura
le, să se asigure un spor cit mai 
mare de producție și venit național 
la fiecare leu investit — toate aces
tea sint sarcini concrete, de mare 
actualitate ale proiectanților, con
structorilor și beneficiarilor.

Ce "concluzii se desprind, In a- 
ceastă lumină, din activitatea de pînă 
acum a factorilor răspunzători de 
realizarea investițiilor din județul 
Timiș 1 Există o înțelegere clară a 
acestor comandamente majore legate 
de asigurarea unei înalte eficiențe 
a investițiilor ?

După cum rezultă din recentele 
controale efectuate de organele comi
tetului județean de partid, la multe 
obiective aflate în construcție 
s-au făcut analize profunde pentru 
depistarea resurselor și a posibilită
ților de creștere a eficienței investi
țiilor, luîndu-se măsuri operative 
în vederea valorificării lor prompte 
în circuitul economic. Cînd spun 
aceasta mă gîndesc, de pildă, la pro- 
iectanții de la Direcția de sistemati
zare, arhitectură și proiectarea cons
trucțiilor Timișoara, care au acționat 
cu multă hotărîre pentru micșorarea 
consumurilor specifice de materiale, 
printr-o dimensionare mai corectă a 
•construcțiilor. In semestrul I din a- 
cest an, comparativ cu aceeași peri
oadă a anului trecut, consumul spe
cific la 1 milion lei investiții a fost 
redus cu circa 20 la sută la oțel, 40 
la sută la lemn și peste 30 Ia sută 
la ciment. Se cuvine amintită, de ase
menea, în șirul preocupărilor susți
nute de creștere a eficienței investi
țiilor, strădania muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor din cadrul 
Trustului de construcții Timișoara. 
Printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin introducerea unor me
tode moderne de construcție, colecti
vul acestei unități a reușit să pună 
în funcțiune cu 5 luni mai devreme o 
secție nouă la fabrica „1 Iunie“ — 
creîndu-se în acest fel condiții pen
tru realizarea în acest an a unei 
producții suplimentare de confecții 
pentru copii. în valoare de 1 milion 
lei.

Asemenea exemple ne permit-,să a- 
preciem că pe ansamblul economiei 
județului sînt tot mai puține ca
zurile de risipă a -materialelor, de 
nerespectare a termenelor de dare în 
funcțiune, de nerealizare la timp a 
indicatorilor teltnicn-economici pro
iectați Toajși nu pot fi trecute cu 
vederea unele neajunsuri ce se ma
nifestă în acest domeniu și nici nu 
pot fi negliiate implicațiile negative 
ale aceșto:a

Este știut că fondurile de in
vestiții nu pot fi dirijate oricum, 

ci, în primul rina, spre obiectivele 
productive și, în cadrul lor. către lu
crările care privesc instalațiile și u- 
tilajele ce pot realiza cel mai repede 
producția efectivă și beneficiile cu
venite economiei naționale. In Direc
tivele Congresului al X-lea al parti
dului se subliniază în acest sens 
că diminuarea continuă a ponderii 
cheltuielilor de construcții în totalul 
investițiilor, repartizarea unei părți 
tot. mai mari din fondurile de inves
tiții pentru dotarea cu mașini și uti
laje, rămîne una din căile esențiale 
de utilizare rațională a acestora și o 
îndatorire de prim ordin a factorilor 
cu responsabilități în acest domeniu 
In mod cu totul greșit au înțeles a- 
ceastă repetată indicație a partidului 
proiect.anții de la TPROSTN Bucu-

Modernizarea unui important drum 
din sud-vestul Olteniei

Lucrările de modernizare a 
drumului național Calafat—Ceta
te—Turnu Severin se desfășoară 
intr-un ritm intens. S-a efectuat 
cea mai mare parte a lucrărilor 
de săpături, derocare și terasa- 
mente, iar mai bine de 80 la 
sută din lungimea traseului este 
deja asfaltată. In zona Dealului 
Stîrmina se află într-un stadiu 
avansat construcția părții ca
rosabile, a zidurilor de sprijin, 
precum și a. celor nouă viaducte

în_ vederea reducerii terme
nului de execuție și îmbunătă
țirii continue a calității execu
ției, muncitorii, tehnicienii și 
Inginerii acestui șantier au apli

Bauxită mai multă la mina din Dobresti
7

Concomitent cu măsurile ne
cesare măririi capacității de 

•producție a întreprinderii mi
niere din Dobrești, anul acesta 
au fost efectuate ample cerce
tări geologice pentru lărgirea 
bazei de extracție a bauxitei. 
Geo’ogii de la Dobrești au de
terminat recent, în zona comu
nei Roșia, situată în masivul 
Pădurea Craiului, rezerve dc- 
bauxită pentru întreaga capa
citate de producție la care în

Producții sporite de cauciuc
La Uzina de cauciuc sintetic din 

cadrul Grupului industrial pe
trochimic Borzești se apropie 
de sfîrșit construcția unei noi 
instalații de fabricare a cauciu
cului, cu o capacitate de 500 
tone Printre obiectivele in
dustriale aflate într-un stadiu 
avansat de execuție se mai află 
instalația de. stiren, care va 
mări actuala capacitate a uzi

Ing, Trandafir COCÎRLÂ 
secretar al Comitetului județean 

Timiș al P.C.R.

rești, care au conceput dezvoltarea 
fabricii „Azur" din Timișoara. Aici, 
deși funcționau bine în aer liber, un 
număr de 11 rezervoare au fost insta
late intr-o hală a cărei construcție a 
costat 1,5 milioane Iei. La aceeași fa
brică, depozitul de rezervoare este 
înconjurat de un zid din beton ar
mat, lat de 20 cm, deși chiar cu un 
sfert din această grosime s-ar fi atins 
scopul propus. Evident, este vorba de 
risipa cu totul nejustificată a unor 
însemnate fonduri materiale și bănești 
care se cuveneau să capete o destina
ție productivă act.ivă, nu una pasivă, 
dăunătoare economiei.

Iată, in continuare, cîteva din 
greutățile și pagubele mari pe care 
le provoacă Institutul de proiectări 
ai Ministerului Industriei Alimentare.

In ultimii ani, în județ s-au execu
tat mai multe lucrări proiectate de

PE ȘANTIERE 
DE INVESTIȚI! 
DIN JUDEȚUL 

TIMIȘ

acest institut și la fiecare din ele 
au existat greșeli care au generat 
întîrzieri în punerea în funcțiune și 
mari daune de ordin financiar De 
pildă, la antrepozitul de frig 
din Timișoara a trebuit să întîrzie 
execuția lucrărilor, pentru că grin
zile s-au făcut pe șantier, deși putea 
fi aleasă o grindă tip produsă de 
poligoanele de prefabricate ; fabrica 
de' șuncă și preparate din carne se 
realizează în construcție monolit, cu 
toate că se putea adopta o soluție 
mai productivă și mult mai puțin 
costisitoare, foiosindu-se elementele 
prefabricate.

Dar cea mai gravă eroare a acestui 
institut se manifestă la proiectarea 
fabricii de lapte pral Aceasta a in
trat în funcțiune și de abia acum se 
constată că nu are asigurată cantita
tea de abur necesară, conductele de 
aducție fiind subdimensionate, iar 
centrala termică nu dispune de can
titatea necesară de gaze, tot din 
cauza subdimensionării. Strădania 
conducerii ministerului de a reme
dia operativ această omisiune din- 
tr-un proiect cu multe semnături de 
specialiști, de verificatori și organe 
cu drept de aprobare, se izbește de 
incapacitatea întreprinderii de cons
trucții care, în acest final de an. 
este obligată să execute peste pre
vederile planului lucrări pentru care 
nu a făcut nici un fel de pregătire 
și pentru care nu dispune de mate
rialele necesare. Consecința : func
ționarea fabricii cu parametrii scă- 
zuți încă multă vreme, iar investiția 
nu se va amortiza în timpul plani
ficat, fabrica respectivă nerealizîn- 
du-și sarcinile de plan. Am dori să 
știm dacă conducerea Ministerului 
industriei Alimentare este hotărîtă 
să pună odată capăt manifestărilor 
de iresponsabilitate care și-au făcut 
loc în activitatea propriului institut 
de proiectări. Nu înțeleg oare spe
cialiștii acestui minister că a venit 
tirnpul să tragă la răspundere pe cei 
vinovați de irosirea banilor statului ?

Cu nimic nu poate fi justificată a- 
titudinea pasivă a unor beneficiari 

cat soluții tehnice avansate. 
Amintim, de exemplu, proce
deul utilizării combinelor pen
tru mai multe operații specifice 
acestui sector, controlul cu aju
torul izotopilor radioactivi al 
caracteristicilor asfaltului tur
nat, precum și unele metode de 
calcul moderne, destinate de
terminării eficienței investiției.

Această arteră de circulație 
este deosebit de importantă pen
tru crearea unor bune legături 
intre obiectivele economice, so
ciale. culturale și turistice exis
tente sau care urmează a fi 
terminate în curînd în sud- 
vestul Olteniei.

treprinderea va ajunge în vii
torii doi ani Aceasta înseamnă 
că numai din această zonă vor 
fi extrase aproape două mili
oane tone minereuri. Pentru 
valorificarea acestor rezerve a 
început săparea unor galerii 
subterane la sectorul minier 
Cornet, precum și construirea 
unei noi . linii tehnologice de 
spălare a bauxitei Ta stația din 
Chistag, 

nei cu încă 7 000 tone pe an, 
precum și cea de polistiren. 
menită să sporească potenția
lul de producție al acestui sorti
ment cu peste 60 la sută. în
treaga creștere a producției se 
va realiza în aceleași spații in
dustriale, cu tehnologii îmbu
nătățite, stabilite de specialiștii 
locali. 

de investiții care cred că rolul lor 
începe, de fapt, numai după punerea 
în funcție a noilor obiective. Practica 
arată că mulți beneficiari nu se a- 
chită nici măcar de puținele obligații 
pe care le au în realizarea unei in
vestiții — cum ar fi asigurarea din 
timp a utilajelor tehnologice necesa
re. Pentru unele obiective ce trebuie 
să intre în funcțiune în acest an, la 
„Electrobanat" Timișoara nu sînt 
contractate utilaje în valoare de 10 
milioane lei. la „Electromotor" — de 
3 milioane lei, o bună parte din 
acestea fiind din import. Asemenea 
situații se soldează, aproape fără ex
cepție. cu punerea în funcțiune pro
vizorie a capacităților de producție t 
eficiența economică scade întrucît nu 
se ating la termen parametrii proiec
tați. De pildă,i la 30 martie a.c., s-a 
dat în exploatare, cu toate că nu 
erau asigurate unele utilaje de am
balat, o linie de produs grisine. Și 
în prezent operația de împachetare 
se efectuează manual, folosindu-se 
zeci de muncitori, care nu sînt pre- 
văzuți în plan • ca urmare, se micșo
rează nivelul productivității muncii 
și crește prețul de cost.

Largi și multiple posibilități pentru 
ieftinirea lucrărilor de investiții au 
întreprinderile de construcții. Ar fi 
greșit să afirm că o bună parte din 
aceste rezerve nu sînt folosite. în a- 
celași timp, însă, se mențin multe 
deficiențe, ca risipa de materiale, 
slaba utilizare a mijloacelor de me
canizare, din dotarea constructorilor, 
folosirea necorespunzătoare a forței 
de muncă. Aproape pe fiecare 
șantier întîlnim materiale degradate, 
multe din ele deficitare pe economie. 
De pildă, pe șantierul Complexului 
avicol de la Orțișoara, aparținind în
treprinderii 13 construcții, s-au spart 
peste 17 mii bucăți cărămidă, pe 
șantierul din Beregsău, al.aceleiași 
întreprinderi, sînt deteriorate mari 
cantități de geamuri, tuburi din be
ton și altele. S-a ajuns pe unele 
șantiere să se amenajeze căi de ac
ces din... chesoane sparte, din cără
midă. în prima jumătate a anului, 
Trustul de construcții Timișoara a 
adăugat pierderilor prevăzute în 
plan încă 1 350 000 lei, iar întreprin
derea construcții căi ferate aproape 
I 000 000 lei.

Desigur, pentru lichidarea acestor 
grave acte de prejudiciere a statului 
trebuie întărite preocupările în 
vederea organizării producției și a 
muncii, ținerii unei evidențe clare 
și precise, desfășurării unei munci 
politice corespunzățoare în rîndul oa
menilor de pe șantiere. Practica ara
tă, însă, că toate acestea nu dau 
rezultatele scontate dacă conduceri
le întreprinderilor și forurilor de re
sort nu sancționează material pe cei 
vinovați. Recent, biroul comitetului 
județean de partid a constituit, la 
comisia economică, un colectiv de 
specialiști în construcții și econo
miști,. care, împreună cu Banca de 
Investiții și Banca Agricolă, au în
datorirea să verifice cu atenție toate 
obiectivele de investiții, iar prin or- , 
ganizațiile de partid de pe șantierele 
de construcții să acționeze mai ho- 
tărît pentru eliminarea risipei. Re
ducerea cu numai 1 la sută a prețu
lui de cost la investițiile din acest 
an ale județului nostru ar însemna 
o economie de peste 1.5 mi|ioane lei. 
Cum posibilitățile sînt însă mult mai 
mari, rezultă că prin valorificarea 
lor s-ar putea aduce importante eco
nomii valorice bugetului statului. 
Organele și organizațiile de' partid 
trebuie să intervină decisiv pentru 
tragerea la răspundere a celor care 
tergiversează fructificarea acestor 
posibilități și admit pierderile — in
diferent 'înde și la ce nivel se află, 
în ministere, pe șantiere, în institu
tele de proiectare.

in județul Vaslui

TERMINATE 
ÎNSĂMlNTĂRILE A

In județul Vaslui au fost ter
minate insărhînțările de toam
nă pe întreaga suprafață pre
văzută. Cu acest prilej, comi
tetul județean de partid a tri
mis o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Roman, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele :

Desfășurind o intensă activi
tate politică și organizatorică, 
organele și organizațiile de par
tid au mobilizat la lucrările a- 
gricole țăranii cooperatori, me
canizatori și specialiști, ceea ce a 
făcut să putem raporta condu
cerii partidului că am terminat 
insămințările la grîu, secară, 
orz pe întreaga suprafață.

In întreaga campanie de în- 
sămînțări s-a acordat o aten
ție deosebită calității lucrărilor 
agricole, folosirii semințelor din 
soiuri valoroase, ceea ce va 
contribui la obținerea unei re
colte bogate în prezent, toate 
forțele din agricultura județu
lui sint mobilizate în vederea 
terminării recoltării, înșilozării 
furajelor, executării arăturilor 
și achitării, în cel mai scurt 
timp, a tuturor obligațiilor con
tractuale față de stat

Rezultatele obținute, condițiile 
existente și măsurile stabilite 
ne dau posibilitatea să asigurăm 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, pe dumnea
voastră personal, stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că oamenii muncii din agricul
tura județului Vaslui. Îndru
mați de organizațiile de partid, 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a traduce în viață hotă- 
rîrile elaborate de partid în ve
derea dezvoltării agriculturii
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ecran
în lumina rampei

AȘEZĂMINTELE
CULTURALE, 

ACTIVIȘTI INIMOȘI, 
CU BUNĂ PREGĂTIRE!
Activitatea noastră de fiecare zi, 

experiența acumulată pînă acum 
ne-au demonstrat cu prisosință 
că pentru a putea vorbi despre o a- 
devârată eficacitate a muncii cultu
ral-educative de masă, pentru a răs
punde cu fapte investițiilor materia
le pe care le-a făcut statul în acest 
domeniu de activitate, este absolut 
necesar să fi? rezolvată, pornindu-se 
de la o premisă științifică, problema 
celor care conduc nemijlocit aceste 
activități : directorii de cămine cul
turale, de case de cultură, metodiștii 
caselor oreației populare, salariații 
celorlalte foruri culturale.

Astăzi, în condițiile dezvoltării 
fără precedent a vieții politice, e- 
conomice și sociale, informarea 
operativă din diverse domenii 
explicarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru reprezintă un proces neîntrerupt 
care se realizează atît pînă la profe
sionalizare cît și după aceasta, prin 
formele, metodele și procedeele cul
turii de masă.

In mod ideal, la orice universitate 
muncitorească participantul poate be
neficia de prelegerea unui doctor în 
științe sociale, a unui profesor sau 
academician, la 
orice cămin cul
tura] țăranii coo
peratori pot sta 
de vorbă cu cei 
mai buni specia
liști din județ, 
pot răsfoi colec
țiile complete ale publicațiilor cen
trale etc. Totuși, aceste reale posibi
lități nu-s fructificate peste tot cu 
maximă eficacitate. Sîntem datori 
să ne întrebăm : de ce așezămîntul 
cultural devine uneori o clădire... 
culturală ? Tocmai pentru că se a- 
cordă o atenție de circumstanță ce
rinței stringente formulate astăzi 
de cultura de masă : selectarea și 
creșterea cadrelor de activiști cul
turali.

Intrînd în detaliile problemei ne 
propunem să examinăm o serie de 
considerente de principiu și de meto
dologie. De principiu, dacă avem în 
vedere mai ales criteriile de selec
ționare ! de metodologie, dacă avem 
în vedere sistemul de calificare exis
tent în momentul de față. Pentru am
bele grupuri de chestiuni amintite 
mai sus se impune observația expri
mată adesea în decursul ultimilor 
ani, referitoare la posibilitatea Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă de a-și definitiva rețeaiia edu
cațională, cu trepte de pregătire me
die și superioară, cu institute pro
prii de cercetare sociologică și psi- 
hopedagogică în domeniul culturii de 
masă.

Din păcate, rezolvarea acestei ce
rințe fundamentale în domeniul cul
turii a fost amînată nejustificat. In 
așteptarea unei reglementări pe plan 
central, organele culturale județene 
au trecut ele însele la adoptarea u- 
nor măsuri în vederea perfecționării 
cadrelor din cultură. în județul nos
tru, ca de altfel și în alte județe ale 
țării, directorii de cămine culturale, 
de case de cultură, inspectorii comi
tetelor pentru cultură și artă și me
todiștii caselor creației sînt selecțio
nați din rîndul intelectualității didac
tice și artistice. De cele mai multe 
ori s-au avut în vedere aptitudinile 
manifestate pentru acest gen de 
muncă, interesul dovedit prin probe 
anterioare, gradul de înrudire a pro
fesiei de bază cu profesiunea cultu
rală și rezultatele obținute. Dar li
nele cazuri ne fac să credem ca su
perficialitatea în selecționare nu a 
fost cu totul înlăturată. Este poate 
timpul să ne gîndim că nu întotdeau
na licența în filozofie concordă cu 
talentul de vorbitor sau licența în 
istorie cu talentul organizatoric, că 
opțiunea necesară pentru cadrul ti
trat nu poate face abstracție de vo
cația de propagator al culturii.

în această chestiune, a selecționă
rii cadrelor din cultura de masă, 
apare și o dificultate derivată din 
nepotrivirea dintre cîmpu' selecției 
și cerințele ei. în afara cîtorva pro
moții de biblioteconomiști (din ce în 
ce mai puțini — deoarece secția de 
specialitate din cadrul Institutelor de 
învățămînt superior este pe cale de

puncte de vedere

cinema 

*

*

desființare) și a cîtorva promoții de 
absolvenți ai fostelor școli medii de 
activiști culturali, consiliile populare 
și comitetele de partid sînt nevoite 
să recurgă la cadrele din învățămîn- 
tul de stat. în acest fel, pe de o 
parte, în contextul preocupărilor ac
tuale privind repartizarea absolven
ților în miezul producției, acolo unde 
o cer interesele societății și pregăti
rea lor profesională, apare ca nejus
tificată încetinirea ritmului de satis
facere a nevoilor de profesori pen
tru învățămîntul elementar și me
diu, din cauza angajării lor în cultu
ră ; pe de altă parte, cadrele recru
tate trebuie de-abia de acum instru
ite. Aceasta deoarece, după cum se 
știe, activitatea culturală de masă se 
exercită mai ales în mediul adulțilotr. 
Diversitatea grupurilor profesionale 
și de interese creează un volum de 
probleme specifice care formează 
obiectul psihopedagogiei și al socio
logiei culturii de masă. Dar ele sînt 
discipline cu orizonturi teoretice afla
te în continuă îmbogățire, presupun o 
paletă anumită de metodologii care 
trebuie cunoscute temeinic, studiate, 
aprofundate. Cînd și unde ? Pe plan 
central cu greu pot cita preocupări 

de acest gen. Și, 
din nou, mai bo
gată mi se pare 
experiența jude
țeană.

întregul activ 
cultural din jude
țul Bacău a frec

ventat anul acesta un ciclu de ex
puneri pe probleme ale sociologiei 
culturii de masă și de ateism. Expu
nerile au fost făcute de persoane 
cu o bună pregătire de specialitate. 
După audierea suitei de expuneri 
teoretice, cadrele care muncesc în 
sectorul cultural au fost invitate să 
participe la cercetarea științifică 
„Viața spirituală în noile centre ale 
socialismului", cu care prilej, tot 
sub îndrumarea lectorilor, s-au fă
cut testări, s-au luat interviuri, s-au 
întreținut convorbiri cu locuitorii. 
Intenționăm ca în această toamnă, 
după prelucrarea statistică a datelor 
și studierea aprofundată a rezultate
lor obținute, să inițiem un colocviu 
a cărui menire ar fi tocmai aceea de 
a ne permite să organizăm activități 
cultural-artistlce de masă_ dorite de 
oamenii muncii și competitive cu pro
gramele de radio și televiziune.

Din preocuparea noastră nu au lip- 
sit nici diferitele forme de pregătire 
a bibliotecarilor și nici cursurile în 
sprijinul conducătorilor artistici ai e- 
chipelor corale, coregrafice și muzi
cale de amatori. Mărturisim însă că 
nu în toate cazurile am fost satisfă- 
cnți de calitatea rezultatelor. Și a- 
ceasta. mai ales în ce privește condu
cătorii artistici ai formațiilor de a- 
matori, din pricina programelor de 
studiu eliptice, inabil concentrate și 
de un dogmatism pe-alocuri supă
rător. Practic nu vedem posibil ca 
materiile cursurilor de actorie, eșa
lonate pentru studenți în patru ani, 
să poată fi predate sub formă de 
„pilule" instructorilor din mișcarea 
artistică de amatori în două reprize 
a cite o lună de zile. Observația 
noastră poate constitui, credem, o su
gestie pentru Casa Centrală Crea
ției Ponulare, oare are posibilitatea 
de a reflecta și de a îmbogăți pro
gramele analitice puse în discuție..

în sfîrșit, pornind de la obligația 
fiecăruia dintre noi de a ne perfec
ționa cunoștințele, ne-am propus să 
nu ne mai mulțumim doar cu situa
ția de a conduce și organiza. Tot mai 
frecvent activiștii culturali din jude
țul Bacău pot fi surprinși în postura 
de autori direcți ai actului cultural, 

înfăptuirea unei politici cît mai 
clare în ceea ce privește selecționa
rea și formarea cadrelor necesare 
activității culturale de masă re
prezintă o cerință stringentă a aces
tui domeniu. Importanța problemei, 
sarcinile educative ce se ridică . în 
fața așezămintelor culturale solicită 
măsuri hotărîte și, mai ales, prompte, 
neîntîrziate.

Prof. Ernest GAVRILOVICI 
vicepreședinte al Comitetului 
pentru culturâ și artâ, 
județul Bacău

© La Nord prin Nord-Vest : FE
ROVIAR — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15, 
EXCELSIOR — 10.15 ; 13,30 ; 17 ;
20.30, MELODIA — 8,30 ; 11,30 :
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
© Angelica și sultanul : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18.15 ;
20.30.
© Angelica și sultanul și Neîm- 
blînzita Angelica : AURORA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
© Memento: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
© Sherlock Holmes : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
© Căsătorie din Interes : BUZEȘTI
— 20,30.
© Omul care valora miliarde : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30. MIORIȚA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9—16,30 în continuare ; 18,30 ;
20,30.
© Prințul negru: UNIREA — 15,30 ;
18.
© Bun pentru serviciul auxiliar : 
UNIREA — 20,15.
Omul momentului : LIRA —

15.30 ; 18 ; 20,15, FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© O chestiune de onoare : PRO
GRESUL — 15,30; 18.
© Post-sezon : PROGRESUL — 
20,15.
© Nelmblînzlta Angelica : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Dragoste la Las Vegas: FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15. MUNCA
— 16 ; 18.
© Călugărița șl comisarul: MUNCA 
— 20.

Schița cinematogra
fică are adepții și ina
micii ei. Cei care o 
susțin remarcă virtu
țile genului scurt, po
sibilitățile acestuia de 
a aduce în puține ima
gini un adevăr con
centrat Potrivnicii o 
acuză de superficiali- 
litate, de lipsa unei 
temeinice investigații 
psihologice etc. Perso
nal, sînt un adept al 
genului scurt, care 
are, cred, în cinema
tograf, aceleași șanse 
de succes ca și în lite
ratură.

„Bărbați în depla
sare", producție a stu
diourilor bulgare, res
pectă cu fidelitate re
gulile genului. Cele 
trei schițe : „Pulovă
rul", „Musafirul", „Un 
episod de platou" sînt. 
toate, inspirate din 
actualitate. Un plus 
de dificultate pentru 
realizatori, dar și un 
plus de interes pentru 
noi, spectatorii.

Diferite între ele ea 
modalitate, abordînd 
realitatea în variate 
tonalități, schițele a- 
cestea reflectă preocu
pările etice ale celor 
doi realizatori : Grișa 
Ostrovski și Todor 
Stoianov. „Pulovărul" 
istorisește cinemato-: 
grafic. într-un limbaj

Cu Lola Bobescu 
despre muzica de cameră

Cunoscuta violonistă 
Lola Bobescu întreprin
de în aceste zile — în 
fruntea formației de 
coarde „Eugăne Ysa- 
ye“ — un turneu 
de concerte în țara 
noastră. Din dorința 
de a surprinde as
pectele esențiale, inte
resante, ale muncii ce
lor doisprezece membri 
ai formației, am adre
sat conducătorului ar
tistic al acesteia citeva 
întrebări, cărora Lola 
Bobescu le-a răspuns 
eu amabilitate :

— Vă rugăm, să dez- 
văluiți cititorilor noștr> 
ce importanță acordați 
iomeniului atît de pre
tențios al muzicii de ca
meră ?

— Este vorba de o 
muncă captivantă, că
reia ii dedic actualmen
te cea mai mare parte 
a timpului meu. După 
ani și ani de activitate 
solistică sînt în măsu
ră să consider astăzi că 
munca în ansamblurile 
camerale — un dome
niu practic nelimitat — 
îmi oferă satisfacții din
tre cele mai prețioase, 
unice. Ansamblul nos
tru se străduiește să 
ră'-pîndească marile va
lori ale artei muzicale, 
și în special pe cele mai 
puțin cunoscute. între
prindem in acest sens 
o importantă acțiune de 
cercetare a arhivelor,a 
manuscriselor și a edi
țiilor celor mai vechi 
pentru a dobîndi va
riantele originale ale o-

cotidian, un caz de in
fidelitate conjugală, 
duplicitatea unui băr
bat ascunsă de o su
perficială aparență de 
tandrețe. Relațiile din
tre personaje sînt ana
lizate cu atenție. Dia
logul este doar cel 
strict necesar Vorbesc 
toarte mult privirile, 
spun foarte mult tăce
rile personajelor. Schi
ța, cu momente emo
ționante, se termină 
cu un semn de între
bare, lăsîndu-i specta
torului dreptul să tra
gă singur concluziile 
acestei întîmplări re
probabile. Cea de-a 
doua schiță, „Musafi
rul", este, poate, cea 
mai izbutită. Ea reali
zează portretul satiric 
al unui „crai tomna
tic". O „aventură" 
care îa o turnură ne
așteptată de eroul ei, 
transformîndu-se în- 
tr-o „lecție" surprinsă 
în imagini deosebit de 
sugestive. Un montaj 
inteligent subliniază și 
mai mult ridicolul si
tuațiilor în care se 
află personajul. Ulti
ma schiță, „Un episod 
de platou", mai zgo
motoasă decît. cele
lalte, populată de mai 
multe personaje, ni 
s-a părut cea mai pu
țin reușită. Notațiile

perelor. Căci aranja
mentele ulterioare ale 
multor creații din Re
naștere și Baroc nu au 
făcut, în majoritatea 
cazurilor, decît să „de
ranjeze" spiritul auten
tic al acestei muzici.

— Apreciați munca 
dv. drept o acțiune de 
reconsiderare muzeis
tică a valorilor trecutu
lui ?

— Cîtuși de puțin 1 
Nu este vorba decît de 
redarea autenticității, a 
spiritului unor lucrări 
uneori pe nedrept muti
late, alteori total ne
cunoscute — cum este 
de exemplu acest „Pe
tit livre des melanges" 
de Lassus, pe care o 
interpretăm în ultimele 
noastre concerte în pri
mă audiție mondială. 
De altfel, nu uzăm de 
instrumente de epocă — 
instrumentele contem
porane dispun de posi
bilități largi pentru a 
le sugera atunci cînd 
este cazul ț și, în plus, 
ne adresăm unui pu
blic contemporan de o 
largă receptivitate, ca
pabil să înțeleagă și să 
pătrundă lucrări de o 
mare diversitate stilis
tică. In interpretarea 
diverselor lucrări nu 
tindem să ne exprimăm 
pe noi înșine, ci natura 
Intimă a creațiilor in
terpretate, specificul a- 
cestora.

— Ați imprimat pen
tru Studioul de televi
ziune piesa „Amurg de 
toamnă" de Alfred A-

© Noaptea generalilor : GIULEȘTI
— 15,30 ; 19, VIITORUL — 15,30 ;
19.
© Expresul colonelului von Ryan : 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
© Omul cu ordin de repartiție : 
COTROCENI — 20,30.
© Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi» : CRÎNGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20,15.
© Un glonte pentru general : 
VOLGA — 9—15.45 în continuare ;
18,15 ; 20,30.
© Omul, orgoliul, vendetta: GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18,15 ; 20,30.
© Vîrsta ingrată : MOȘILOR —
15,30 ; 18.
© Iluzii : MOȘILOR — 20,30.
© Adio, Gringo : POPULAR —
15.30 ; 18.
© Micii luptători : POPULAR —
20.30.
© Tigrul ; FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLACĂRA
— 15,30 ; 18.
© Viața lui Matheus : FLACĂRA
— 20,30.
© Aruncați banca în aer : RA
HOVA — 15,30 ; 18.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
RAHOVA — 20,30.
© Cavalerii aerului : VITAN —
15.30 ; 18.
© Riscurile meseriei : VITAN —
20,30.
© La Est de Eden : PACEA —
15,30 ; 18 ; 20,15.
© Adio. Gringo: COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15. 

sînt prea zrgare, prea 
puțin caracteristice i 
personajele n-au con
tur precis și întîmpla- 
rea — o idilă tăcută 
între directorul de 
film și interpreta prin
cipală — este lipsită 
de forță de convin
gere.

în ansamblul său, 
tripticul demonstrea
ză o bună cunoaștere 
a profesiei de regizor, 
amintindu-ne, în cele 
mai bune momente, de 
filmul anterior al ce
lor doi cineaști — 
„Ocolul". Ei își stăpî- 
nesc meșteșugul, știu 
să pună în valoare si
tuațiile mai importan
te, să accentueze un 
amănunt atunci cînd 
acesta se cere accen
tuat, să scoată în evi
dență un personaj. 
Regizorii dovedesc și 
un foarte exact simț 
al distribuției. Toate 
personajele din cele 
trei schițe și-au găsit 
actorii potriviți. Re- 
afirmînd încă o dată 
posibilitățile filmului 
scheci, „Bărbați în 
deplasare" merită să 
fie văzut atît pentru 
substanța și tîlcul în- 
tîmplărilor povestite, 
cît și pentru transfi
gurarea lor artistică.
Al. RACOVICEANU

lessandrescu. Ce alte 
creații din repertoriul 
românesc contemporan 
intenționați să mai pre- 
luați ?

— Intenționez să pla
sez în programele 
noastre lucrări adecva
te de Paul Constanti- 
nescu, Sigismund To- 
duță și, desigur, Geor
ge Enescu.

— Ce ne puteți spu
ne despre intilmrile 
cu Enescu ?

— O personalitate 
complexă, impresionan
tă. Cu ani în urmă am 
avut ocazia să cînt sub 
bagheta sa. A fost un 
maestru de o inimagi
nabilă perfecțiune și 
multilateralitate. Și din 
acest punct de vedere, 
personalitatea sa repre
zintă un simbol demn 
de urmat in activitatea 
noastră de muzicieni.

— Revenind la ac
tivitatea formației dv., 
cum se desfășoară 
propriu-zis munca in 
cadrul acesteia ?

— Este indiscutabil o 
muncă în colectiv. Spi
ritul de echipă, buna 
înțelegere și afinitățile 
dintre noi stau la baza 
marii majorități a reu
șitelor noastre.
Concertele prezentate 

In aceste zile la noi in 
tară completează, după 
zece ani de activitate, 
impresionanta cifră de 
750 de apariții pe po
diumul sălilor de con
cert europene.

Dumitru AVAKIAN

---------------------- ț

teatre
@ Filarmonica de Stat „George 
Enescu* *4 (Sala Studio) : Recital de 
violoncel : Robert Merkler și Re
cital de lieduri : Sergiu Dan Pop. 
© Opera Română: Traviata — 19,30. 
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale**  (sala Comedia) : Alizuna — 
20 (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 20.

• Corabia nebunilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
9.15 ; 12,30 ; 16,30 ; 20,15.
© Lupii albi: REPUBLICA — 8,15 ; 
10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, FA
VORIT — 10 ; 13 Î 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Paria : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Stelele din Eger (ambele serii) :
VICTORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
® Bărbați în deplasare : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare; 18,15 ; 
20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
• Soarele vagabonzilor : DOINA
— 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20;45,
DACIA — 8,15—20,45 în continuare.
© A trăi pentru a trăi : UNION —
15 ; 17,45 ; 20,30.
© Femeia șl sportul ; Este nece
sară mișcarea la copii ? Minibas- 
chet ; Culturism ; Lupta la semi
cerc ; Coroana prințesei ; Cei 7 
supramagnifici ; Gaudeamus :
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

© Teatrul de Comedie : Nlcnic —
20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra4* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Livada cu vișini — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Melo
die varșoviană — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30, (sala Studio) : Enigmatica 
doamnă „M“ — 20.
© Teatrul Mic : De viață, de dra
goste, de moarte — 20.
© Teatrul Giulești : Comedia zori
lor - 19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu44: București variety
— 19,30.
© Teatrul Evreiesc de Stat : Ca
muflaj — 20.
© Teatrul „Țăndărică**  (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17 (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase**  (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(sala Victoria) : Femei, femei, 
femei — 19,30.

„OEDIP SAL K4 T" ■».
la Teatrul „Matei Millo“ 
din Timișoara

Dramaturg ce s-a lăsat ispitit și de 
tentația de a crea o mitologie autoh
tonă, Radu Stanca a recurs în 
„Oedip salvat" la o modalitate co
mună multor creatori ai secolului : 
reluarea unor eroi și teme, modifi
carea unor semnificații de esență — 
reinterpretarea mitului antic.

Așa cum s-a observat, „Oedip la 
Colonos" este nu numai cea mai pu
țin tragică- lucrare a lui Sofocle, 
dar și cea mai puțin luminoasă tra
gedie antică din cîte ne-au parvenit.. 
Totuși, ea este o tragedie ai cărei 
’roi bănuiesc doar existența izvoru
lui cu apa tămăduitoare a propriu
lui lor catharsis.

Frămîntat de investigarea și comu
nicarea sensibilă a soluțiilor capa
bile să se opună destinului, să pună 
capăt experienței tragice, Radu Stan
ca se oprește asupra unui moment 
posibil al mitului oedipian, pe care. 
dilatîndu-1, îl încarcă cu noi con
fruntări și noi sensuri. El își ima
ginează eroii în drum spre Colonos, 
supuși unor noi suplicii de către zei 
(amenințarea unei noi vine tragice 
— preț mincinos al eliberării), dar 
totodată purtători ai unei conștiințe 
de sine calitativ noi, grație căreia 
vor găsi calea victoriei asupra legi
lor inexorabile ale destinului, vor 
acționa și vor învinge. Calea, 3pune 
Radu Stanca, este încrederea în for
ța omului, încrederea în tine, în ca
pacitatea ta de a descoperi soluții, 
încrederea în „Celălalt". Dînd parcă 
o replică la „malentendu“-ul camu- 
sian, el propune ca soluție comuni
carea, încrederea în capacitatea oa
menilor de a comunica, de a se so
lidariza în numele credințelor lor 
comune, de a se sprijini reciproc.

însoțit de fiica sa Antigona, Oedip, 
bătrîn și orb, vine dinspre cetatea 
cumplitelor sale încercări și reve

® note de lectură ® note de lectură

„Ulcioare de piatră", 
prima carte pe care noua 
editură ieșeană „Junimea" 
o prezintă cititorilor, con
stituie un gest omagial la 
adresa celui care, semnînd 
George Lesnea, a slujit 
poezia timp de aproa
pe cinci decenii. Volu
mul acesta antologic reu
nește multe din producțiile 
poetice ale fostului zețar al 
„Vieții românești", ajuns a- 
cum un poet la vîrsta re
flexivității mature.

Versurile sale fluide și 
perfect rimate, pline de na
turalețe, oferă imaginea u- 
nui poet cu un bogat regis
tru liric, meigînd de la vi
brația patriotică în fața 
frumuseților țării, în fața 
istoriei care se proiectează 
asupra acestui prezent al 
împlinirilor, pînă la închi
narea în manieră folclorică 
înaintea indestructibilei le
gături frățești dintre om și 
natură, de la melancolia 
stîrnit.ă de scurgerea ire
versibilă a timpului, de a- 
propierea „înserării" și a 
„stingerii", pînă la bucuria 
dragostei și la exprimarea 
entuziastă a adeziunii la 
noile realități românești.

Volumul se deschide cu 
un imn de slavă dedicat 
partidului văzut ca un sim
bol a tot ce este mai bun, 
mai frumos și mai adînc o- 
menesc. Prezența partidu
lui e identificabilă în „viața 
ce veșnio nu moare", în

Refuzînd să se lase în
corporat modei facile, a- 
tracției poeziei impersona
le, existența poetică a lui 
Ion Caraion ne oferă o re
marcabilă lecție de auten
ticitate consumată pe spa
țiul unui sfert de veac și 
consemnată în volumul an
tologic Necunoscutul feres
trelor.

Poetul tși îngrijește cu
vintele ca pe niște făpturi 
vii. El își gospodărește 
teritoriul poetic cu grija 
unui fermier, se și destai- 
nuie într-un vers memora
bil, perfect exact în ceea 
ce-1 privește, „poet la o 
fermă de imagini". El 
rezistă ispitei moderne 
de a sacrifica lumea 
reală pentru o îndoielnică 
perfecțiune geometrică. 
Poetul zboară — și știe să 
zboare foarte sus — dar 
purtînd cu el, ca într-o 
paradoxală arcă a lui Noe, 
de astă dată volantă, toate 
ecourile, imaginile, chemă
rile și sevele pămîntului. 
sunetele de corn ale sărbă
torilor unanime, dar și a- 
mintirea neîmplinirilor și a 
înfrîngerilor. Scopul său 
ultim este realizarea armo
niei și echilibrului de care 
poezia nu se poate dis
pensa. Metafora sa se 
pîrguiește cu farmeo și, 
deși încărcată de rod, plu
tește cu grație sigură în 
văzduh și de acolo în a- 
mintire. Poezia lui Ion Ca
raion nu amplifică univer
sul, ci, dimpotrivă, caută 
să-I păstreze, pentru a-1 
înțelege mai bine, pe cel 
prezent, nu-și folosește pri
vilegiile pentru a-1 face 
transparent, ci. dimpotrivă, 
îi păstrează, îi laudă, și îi 
sanctifică astfel concrete
țea. nu se însingurează în
tr-un vid uniform și egal, 
ci. parcă dominat de con
știința unei misiuni, se 

lații — Teba — și se îndreaptă spre 
Colonos, unde speră să găsească li
niștea. Drumul său se încrucișează 
cu cel al lui Eumet, „dornicul de 
fericire", care vine dinspre Colonos 
și se îndreaptă spre Teba, locul de 
care zeii i-au legat împlinirile la 
care aspiră. O nouă minciună a zei
lor ?

Fiecare din cei doi drumeți rătă
cește drumul și,, crudă ironie a des
tinului, Oracolul cere fiecăruia, în 
schimbul drumului căutat, o nouă 
crimă. Oracolul cere fiecăruia uci
derea celuilalt.

Voința zeilor nu se va mai îm- 
olini. „Cel mai nobil sfînt și martir 
din calendarul filozofic" capătă în 
piesa lui Radu Stanca acea conștiin
ță de sine care îl face nu numai 
să vadă absurdul crimei, dar să și 
mărească forța și eficacitatea „păr
ții care scapă zeilor", a „părții pe 
care oamenii sînt singurii stăpîni- 
tori“. Oedip caută și găsește o fla
cără prometeică necesară în lu
minarea drumurilor. îndrumîndu-și 
reciproc pașii, fiecare mergînd ' pe 
urmele celuilalt, și Oedip și Eumet 
vor ajunge să dobîndească liniștea 
si fericirea. Dar poate că cel mai 
fericit loc din viața lor va rămîne 
locul acesta, loo al încrucișării dru
murilor, loo în care doi oameni au 
făcut să se prăbușească atotputerni
cia fatalității nemiloase.

Piesă cu un puternio mesaj uma
nist, de intensă vibrație poetică, 
„Oedip salvat" solicită maturitate și 
măiestrie profesională celor ce își 
asumă nobila sarcină de a o pune în 
scenă Aceasta, fiindcă dincolo de 
marile ei calități de viziune și de 
expresie, „Oedip salvat" are anumi
te inegalități și carențe de ordinul 
construcției dramatice. Valorificarea

prețuirea statornică a pă- 
mîntului strămoșesc, în hol
dele bogate, în adevăr și 
dreptate, în ceea ce se vă
dește a fi un fecund izvor 
de energii creatoare. Sub 
semnul acestor sentimente 
de tonic lirism, al acestei

arghezian — urmașul cro
nicarilor, al cărturarilor și 
al ciobanilor daci, al stră
bunilor care au păstrat și 
ne-au transmis constantele 
noastre etnice : „E multă 
vreme-n mine : Sînt împle
tiri <le grai, / Cuvinte de

GEORGE LESNEA:

„UL CIOA RE 
DE PIA TRĂ"

revărsări de lumină și opti
mism. gravitează de altfel 
majoritatea poeziilor anto
logiei.

Poetul are sentimentul 
pregnant al istoriei, al per
manenței românești pe a- 
ceste meleaguri. Intre tim
purile de odinioară și pre
zent, el aruncă puntea con
tinuității, simțindu-se —

hrisoave și sunete de nai, / 
Cimilituri din gura glume
țului norod,/ Orații vechi 
de nuntă și stihuri de pro
hod" („Izvod").

Virtuos peisagist, în ver
surile lui George Lesnea 
vom întîlni ca prezen
țe tonice lanurile de un 
auriu intens, drumurile 
colbuite, plopii dormind

străduiește să populeze spa
țiile stelare sau ale gîndu- 
lui cu amintirile pămîntu
lui. El ajunge la simbol 
fără să sacrifice viața.

Motivul dominant al pri
melor sale cărți (Panopti- 
cum, Omul profilat pe cer, 
Cîntece negre) este drama 
războiului. Pe această temă 
unică, schimbîndu-și mereu 
instrumentele, variind to
nul. alternînd accentele și

umană profundă care rein
tegrează arta în munca 
universală. Intr-un poem 
care ar fi putut sluji 
de prefață la Cîntecele ne
gre el spune: „Sigur, nu 
toate cîntecele sînt fru
moase pentru toți / Unele 
au mîlul și pietrele din 
noi, / unele sînt tulburi, 
sînt aspre, sînt schimbă
toare, / Altele sînt răvășite 
ca niște sîrme. / uncie sînt

ION CARAION: 

„Necunoscutul 
ferestrelor"

ritmurile, poetul face de
seori o adevărată demon
strație de virtuozitate fără 
a-și anula în vreun moment 
sinceritatea sa fundamen
tală. Și versul devine în 
asemenea clipe ceea ce a 
fost și a semnificat întot
deauna adevărata poezie: 
luarea în posesie a unei 
mari drame colective, ac
ceptarea unei misiuni. încă 
de la debut. Ion Caraion 
a renunțat Ia ipostaza or
golioasă. facilă, și de atîtea 
ori comodă, a fanteziei ar
tistice fără hotar, pentru 
a descoperi deplina măsură 
a valorii sale în modestia

ca o luptă / pe care o pur
tăm cu noi, cu memoria 
și sîngele nostru / unele 
sînt blînde ca spicul aple
cat. / Nu mi-au plăcut nici
odată cîntecele blînde".

Le va descoperi, cum era 
firesc și cum era necesar, 
mai tîrziu și le va iubi, 
cînd, cu o pană ușoară ca 
zefirul, va observa uimit 
gingașele minuni ale vieții, 
în volumele publicate în 
ultimii ani. Caraion va re
face în sens invers ordinea 
experiențelor vitale ale 
făpturii umane, începînd 
cu dramatismul sfîșietor și 
ascetic al anilor războiului

optimă a textului prin spectacol 
presupune o substanțială contribuție 
a realizatorilor în punctarea unei 
progresii dramatice a procesului de 
confruntare și clarificare prin care 
trec eroii, în reliefarea, la înaltă 
tensiune, a momentelor cheie.

Fascinați de frumusețile piesei, 
regizoarea — Nicoleta Toia — și in- 
terpreții (Mihaela Buta, Ion Cocieru, 
Victor Odilo Cimbru, Vladimir Ju- 
răscu) au învins — cu dăruire, ta
lent și certă profesionalitate — 
dificultățile, Nicoleta Toia a re
levat exact și a subliniat convin
gător sensurile adinei ale piesei, 
semnificațiile uneori multiple ale 
personajelor. Sub îndrumarea ei in- 
terpreții au găsit, cu citeva momen
te de excepție ce pot fi evitate și 
corectate pe viitor, tonul just al 
frazării, străin deopotrivă de grandi
locvența patetică și de supărătoarea 
familiaritate. Ei au creat prin 
dinamica susținută a mișcării și 
noblețea sobră a gesturilor, atmos
fera tensională impusă de text și 
au dat spectacolului un ritm adecvat

Reușita spectacolului timișorean 
se bazează în egală măsură pe ex
traordinara frumusețe și excepțio
nala funcționalitate a cadrului sce
nografic semnat de Sorin Ha
ber. Bolovanii arizi și duri, care 
chinuiesc pînă la sînge fragilele 
trupuri umane, sugerează deopo
trivă schelete omenești sau urme 
ale unei vegetații din ere în 
care nu apăruse omul. Cerul, 
fundal neutru în fața suferinței 
oamenilor, devine curcubeu, a 
cărui vibrație de culori subliniază 
mișcarea cosmică în momentul apa
riției Oracolului.

Natalia STANCU

„sub sumane de tăcere", as
fințitul senin și marea 
„forfotitoare". Suita acestor 
mici tablouri își află coro
larul în final, un fel de poe
tică „Românie pitorească", 
contemplată dintr-o pers
pectivă optimistă și solară, 

Meditația nostalgică asu
pra timpului și a vîrstelor,- 
amintind sensibilitatea spe
cifică poeților moldoveni, 
conturează stări de melan
colie, dar efectul ei nu este 
niciodată crisparea, ci ela
nul vital Cel care în tine
rețe cîntase corbii, cele
brează acum, într-un 
poem testamentar, vul
turii — stăpînii înălți
milor, investindu-i cu 
valoarea de simbolizare a 
unei atitudini etice demne 
și libere : „La fel cu vultu
rii, spre ceruri / m-aburc 

și eu l-al vieții scapăt / 
...Și-aștept să mă ajungă 
moartea / între pămînturi 
și-ntre cer". („Vulturii")

Din păcate, modul de gru
pare a poeziilor nu 
face vizibilă distanțarea 
poetului de începuturile 
sale desfășurate sub zo
dia unor tristeți cețoase și 
înseninarea integrată liric 
operei ulterioare, sesiza
bilă încă în volumul „Ar
gint" (1939). Cărțile de mai 
tîrziu — „Treptele anilor" 
(1962) și „Versuri" (1964) — 
aveau să marcheze mo
mentele acestui drum.

loan ADAM

și continuînd cu inventarul 
îneîntat și ingenuu al mi
racolelor naturii.

Care este taina nobleței 
ce se înalță firesc din poe
mele sale? Eu cred că a- 
ceastă taină se numește 
conștiință: o profundă con
știință umană și o pro
fundă conștiință artistică 
definind și contopindu-se 
în aceeași existență.
„Sîntem cimpul pe ca- 
re-1 plouă ploile / Sîn-
teni iarba pe care o
pasc oile / Și lumina pe 
care-o dă soarele. / Sîntem 
Î7.voarele. // Sîntem viito
rul și rădăcinile / Și som
nul în care intră grădi
nile / Și ochii și urechile 
și mierea și laptele / Sîn
tem faptele".

Exersînd pe o claviatură 
extrem de întinsă, renăs- 
cînd de fiecare dată din 
propria sa cenușă pentru 
a-și ridica din nou flacăra 
într-un alt loc, într-o altă 
oră a vieții, se întîmplă că 
nu toate poemele vor fi 
modelate la o aceeași înal
tă tensiune și nu toate vor 
poseda aceeași rotunjime. 
De asemenea, nu toate ci
clurile se arcuiesc necesar 
unul pe altul, nu se chea
mă reciproc și, poate, nu 
se recunosc întotdeauna. 
Fiecare ciclu — deci fie
care vîrstă, așadar fiecare 
experiență vitală — se în
chide în spațiul care i-a 
fost destinat (chiar dacă 
reia motive din ciclul pre
cedent) asemeni cercurilor 
concentrice ale unui copac 
care nu se întîlnesc nicio
dată, independente și totuși 
aparținînd unul altuia în 
același trunchi, hrănite de 
aceleași seve ale pămîntu
lui, 1° sevele vieții, ale a- 
cestui pâmînt.

Iordan CHIMET
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SOLIDARI CU LUPTA EROICA Plecarea in Uniunea Sovietică a unei delegații

A POPORULUI VIETNAMEZ
Mitingul tineretului

și studenților din Capitală
Miercuri după-amiază a avut loc la 

Casa de cultură a studenților din 
Capitală un miting al tineretului și 
studenților din București, organi
zat de Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Comite
tul Executiv al Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România și Comi

tetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, cu pri
lejul împlinirii a 5 ani de la moar
tea eroului național al poporului vi
etnamez Nguyen Van Troi.

La miting au participat tineri 
muncitori, elevi și studenți români 
și străinj de ia institutele de învă
țămînt superior din București. Erau 
de față reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

Au luat, de asemenea, parte 
Hoang Tu, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam, și Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Republicii Viet
namului de Sud la București, și 
membri ai celor două

După ce a amintit 
acum 5 ani au dus la 
către marionetele de 

patriotului sud-vietnamez
Van Troi, nume devenit cunoscut ti
nerilor și studenților progresiști din 
lumea întreagă, Dumitru Ghiorghi- 
șan, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al U.T.C., 
s-a referit la succesele obținute de 
poporul vietnamez în lupta împotri
va agresiunii, pentru independență, 
suveranitate, integritate teritorială 
și reunificare a patriei. în nume
roase mitinguri și adunări care au 
avut Ioc în uzine, fabrici și institute 
de învățămînt superior din țara 
noastră, a spus vorbitorul, tineretul 

și studenții români și-au exprimat 
hotărîrea de a acorda întregul lor 
sprijin luptei tineretului și poporu
lui vietnamez pină la victoria fi
nală.
--.A luat apoi cuvîntul Dong Ngoc 

Tan, doctorand la Academia de 
fitrpdij economice din București. Su
bliniind principalele momente ale

ambasade. 
faptele care 
asasinarea de 
la Saigon a 

Nguyen

luptei drepte duse de poporul viet
namez împotriva imperialismului, 
vorbitorul a arătat că întregul popor 
este ferm hotărît să continue cu vi
tejie și eroism lupta împotriva agre
sorilor americani, pină la elibera
rea definitivă a Vietnamului, pină 
la reunificarea patriei. Poporul viet
namez, a spus vorbitorul, primeș
te zi de zi sprijinul popoarelor din 
țările socialiste, printre care și al 
poporului român, al popoarelor pro
gresiste • din întreaga lume. în nu
mele colectivului de doctoranzi și 
al studenților vietnamezi aflați în 
România, exprim recunoștința noas
tră sinceră pentru sprijinul și aju
torul prețios acordat de poporul 
frate român.

în cuvîntul său, Maria Niculiță, 
studentă la Universitatea București, 
dînd glas gîndurilor și sentimentelor 
studențimii române, ca și ale între
gului nostru popor, a reafirmat soli
daritatea activă cu lupta eroică, plină 
de abnegație a poporului și tineretu
lui din Vietnam împotriva agresiunii 
americane. Avem nestrămutata în
credere că victoria va fi de partea 
poporului vietnamez, a spus vorbi
toarea, care își va vedea împlinite 
aspirațiile sale legitime de indepen
dență, suveranitate și unificare a pa
triei sale.

La sfîrșitul mitingului, asistența a 
adoptat în unanimitate o moțiune, în 
care se spune printre altele : Noi, 
tineretul și studenții din Capitala 
Republicii Socialiste România, în
truniți astăzi pentru a comemora 5 
ani de la asasinarea eroului vietna
mez Nguyen Van Troi, adresăm un 
fierbinte salut de solidaritate inter- 
naționalistă poporului, tineretului și 
studenților din Vietnamul de sud și 
le urăm noi succese în lupta hotă- 
rîtă, plină de sacrificii și eroism, pen
tru libertate și izgonirea agresorilor 
de pe pămîntul patriei.

A fost prezentat apoi filmul do
cumentar vietnamez „Infernul de la 
Con-Thien“.

(Agerpres)

a Consiliului General A. R. L. U. S
La invitația Asociației de priete

nie sovieto-române, miercuri dimi
neața a plecat in U.R.S.S. o delegație 
a Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., membru în 
Biroul Consiliului General al aso
ciației.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Ion 
Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A.. 
membru in Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., de alți membri și 
activiști ai asociației

Erau, de asemenea, 1 
bri ai Ambasadei Uni 
la București.

prezenți mem- 
iiunii Sovietice

In aceeași zi, delegația a sosit la 
Moscova. La aeroportul Seremetievo 
erau prezenți A. Reabinin și A. Rota- 
nova, vicepreședinți ai Asociației de 
prietenie sovieto-română, A. Gro
mov, directorul Uzinei de rulmenți 
nr. 1 din Moscova, membru al con
ducerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-română, membri ai 
conducerii Uniunii asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea.

Au fost de față Ion Ciubotaru, mi
nistru consilier al ambasadei române 
la Moscova, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Noul ambasador al Repu
blicii Socialiste România 

în Republica Indonezia 
și Republica Singapore

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Marin Alexie a fost numi1 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica In
donezia și Republica Singapore, cu 
reședința la Djakarta, in locul tova
rășului Vasile Gîndilă, care a fost 
chemat în centrala Ministerului Afa
cerilor Externe.

★
De cîteva zile se află în România, 

ca oaspete al Institutului de etnogra
fie și folclor al Academiei, cunoscu
tul specialist prof. dr. doc. Richard 
Wolfram, directorul Institutului de 
etnografie al Universității din Viena.

Miercuri la amiază, oaspetele a 
făcut o expunere despre „Proble
mele Atlasului etnografic austriac", 
la sediul secției de etnografie a in
stitutului bucureștean. Cu acest pri
lej a avut loc un schimb de expe
riență teoretică și metodologică între 
specialistul austriac și colectivul 
specialiști români care lucrează la 
elaborarea Atlasului etnografic al 
României

ceze publicate în ultimii 4 ani în 
Franța, cit și publicații medicale în 
limba franceză a unor autori din 
țările balcanice.

La vernisaj au rostit scurte cu- 
vîntări dr. docent M. Popescu-Buzeu, 
secretar general al Uniunii Medi
cale Balcanice, și Jean Salles, con- 

. silier al ambasadei Franței la Bucu
rești.

de

*
Miercuri la amiază au început la 

Cluj lucrările unui simpozion con
sacrat cercetărilor românești de fi
ziologie animală. Timp de patru zile, 
specialiști, cadre didactice din în- 
vățămîntul universitar și cercetători 
din Cluj și din țară vor dezbate 
probleme privind diferite experi
mente și studii originale asupra struc
turii timocitului, structurii și func
ției timusului, diagnosticul și trata
mentul chirurgical al tumorilor ti
musului, asupra relațiilor morfofi- 
ziologice ale bursei lui Fabricius cu 
organele limfoide și unele glande 
endocrine. In cadrul simpozionului, 
prof. dr. J. Comșa, de la Universi
tatea Homburg (Saar), cunoscut 
cercetător în acest domeniu, va sus
ține comunicările intitulate : „Sin
dromul hormonal al radiației ioni
zate", „Există o stare de neutrali
tate sexuală ?“, „Consecințele endo- 
criniene ale simpatectomiei cervi
cale".

★
dimineața a avut loc 
ședință comună a sec!

: înMiercuri 
Capitală o . 
pentru Suedia din Camera de 
merț a Republicii Socialiste România 
și a delegației Comitetului suedez 
pentru promovarea comerțului cu 
România, condusă de Ake Verthem, 
președintele acestei comitet.

A participat ambasadorul Suediei 
la București. Cari Rappe.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme concrete privind colabo
ra-ea de viitor a celor două organis
me pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale și turistice dintre cele 
două țări.

viața internațională
LUIGI LONGO:

Partidul Comunist Italian

se pronunță pentru colaborarea

cu toate forțele de stingă
ROMA 15. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Luînd 
cuvîntul la plenara comună a Comi
tetului Central și a Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului Comu
nist Italian, Luigi Longo, secretar 
general al P.C.I., a subliniat impor
tanța luptelor revendicative ale oa
menilor muncii, ilustrată „nu numai 
de numărul participanților ci, îndeo
sebi, de obiectivele pe care le ur
măresc". El a remarcat că aceste 
obiective vizează un alt tip de orga
nizare a muncii, bazată pe respec
tarea drepturilor celor ce muncesc, 
precum și pe garantarea participării
efective a oamenilor muncii la solu
ționarea problemelor lor.

Vorbitorul s-a referit apoi la ce
rințele actualei dezvoltări a țării. Noi 
credem — a spus el — că este nece
sar și urgent un nou guvern, orien
tat spre stingă, capabil să înfrunte 
în mod concret problemele ce inte
resează masele largi, să propună so
luții care să vină în întîmpinarea ce
rințelor maselor. Aceasta nu înseam-ÎNCHEIEREALUCRĂRILORPLENAREI C. C.AL P. C. FRANCEZ

Școala generală din Tihău, stră
veche așezare românească de la 
confluența văii Almașului cu So- 
meștjl, a împlinit două secole de e- 
xistență. în cadrul festivităților care 
au avut loc cu acest prilej a fost 
fixată pe clădirea școlii o placă .co.-, 
meipofatîvă. De asemenea, s-a des- 
fășu'r; o sesiune de comunicări. Ca- 
dȚel uactice din Tihău, ca și de la 
școlile din Zalău, reședința județu
lui, au vorbit despre „Școala româ
nească din Sălaj pină la 1848“, „Is
toria școlii românești din Tihău", 
„Activitatea social-culturală desfășu
rată de 
„Aspecte 
cadrelor 
Tihău".

La adunarea festivă consacrată e- 
venimentului au rostit cuvinte de 
salut șl au adresat felicitări cadre
lor didactice și elevilor școlii săr
bătorite loan Tihăuan, secretar al Co
mitetului județean de partid Sălaj, 
foști elevi șl cadre didactice ale 
Iii. Corul '„Doina Sălajului" al 
Iii din Tihău și formația Școlii 
nerale din Jibou au prezentat un 
mos program artistic.

slujitorii școlii din Tihău“, 
din activitatea metodică a 

didactice de la școala din

șco- 
șco- 
ge- 

fru-

Intr-o atmosferă de entuziasm, cei 
prezenți au adresat Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă, în care 
se spune printre altele :

Cadrele didactice, elevii, părinții 
ne angajăm să depunem toate efor
turile pentru a aplica deplin boga
tele idei directoare ale partidului 
nostru drag referitoare la învățămînt. 
Vom face tot ce ne stă in putință 
pentru ca școala noastră, valorificînd 
tradiția îndelungată , a învățământu
lui românesc, să-și exercite rolul de 
factor activ și responsabil în opera 
de formare pentru viață a tinere
tului, in viața spirituală a satelor 
noastre. Dorim să vă încredințăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, sălăjenii prezenți la sărbă
toarea școlii din Tihău, vom lupta 
neobosit pentru dezvoltarea și per
fecționarea învățămîntului. Ne pro
punem să depunem eforturi sporite 
pentru a grăbi procesul de înălțare 
socialistă a țării, de ridicare a gra
dului de cultură și civilizație pe pă- 
mîntul drag al României.

(Agerpres)
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PROGRAMUL I

10,00 — Matineu cinematografic. 
„Marysia și Napoleon". O paralelă 
comică dintre idila legendară — 
Napoleon și Maria Walewska — 
șl o poveste de dragoste din zilele 
noastre. Regla acestei producții a 
studiourilor poloneze aparține lui 
Leonard Buczykowski. 11,15 — în
chiderea emisiunii de dimineață 
18,00 — Buletin de știri. 18.05 — 
Limba rusă (reluare). 18,30 — Cine 
a luat cpșulețul ? de N. Constan
tin. Intîlnire cu Brîndușa Zaița 

. Silvestru șl cîteva păpuși. 18,40 — 
Studioul tineretului. Licențe ono
rate și... neonorate. 19.00 — Anto
logie lirică. Recital de poezie cu 
public. 19,15 — O interpretă în
drăgită a cîntecului moldovenesc 
— Sofia Vicoveanca. 19,30 — Tele
jurnalul de seară, 20,00 — Actuali
tatea economică — ediție specială. 
20,15 — Cintecele Dunării. Un film 
muzical, care va prilejui cunoscu
tului cîntăreț Vico Torianl să in
terpreteze cîteva melodii în de
corul natural al țărilor dunărene, 
printre care și România. Alături 
de Vico Torianl, în film mai apar 
Held! Brtihl,; Anda Călugăreanu 
și alții. 21,15 — Transfocator : Zece 
milioane. Reportaj-anchetă de Ana 
Berteanu. Pot femeile să ocupe 
posturi de conducere 7 21,45 — A- 
vanpremieră. 21,55 — Publicitate. 
22,00 — Convorbiri literare o Is
toria literară și contemporaneita
tea. Dialog : Ov. S. Crohmălni- 
ceanu — Al. Săndulescu ; o „lu- 
birea-i scurta noapte In care totul 
cîntă' — film pe versuri de V. 
Votculescu, realizat de Liviu Gră- 
soiu și Mihai Crîșmaru. <» Ancheta 
noastră : Literatură, lectură, difu
zare. ® Trei poeți în studio : Al. 
Philippide, Ștefan Augustin Doi
naș, Emil Vora. « Cronica litera
ră. Sorin Alexandrescu : W. Faul
kner ; Mihai Dragomirescu : Scri
eri critice șl estetice. Prezintă 
Mircea Martin, o Semnal. 22.45 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,0" — Transmisiune din studioul 
de concerte a primei părți a con
certului Orchestrei simfonice a 
Radloteleviziunil. In program : 
„Eteromorfii" de Ștefan Niculescu 
și „Simfonia spaniolă" de Lalo. 
Dirijor Emanuel Elenescu. Solistă 
Marină Iașvillt (U.R.S.S.). 20,55 - 
Film serial : Comisarul Maigret 
„Castelul strîmb". 21,45 — închide
rea emisiunii.

★
de medicină și far- 
s-a deschis miercuri

La Institutul 
macie din Cluj 
o expoziție a cărții medicale fran
ceze, organizată de Grupul de editori 
de medicină din Sindicatul editorilor 
francezi;’ in colaborare cu Secreta
riatul general al Uniunii Medicale 
Balcanice

Expoziția cuprinde atit cărți fran-

★
Miercuri după-amiază. George Ma- 

covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în au
diență pe Valentin Hernandez 
Acosta, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Vene
zuela în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

★

După ce a concertat la București 
și Cluj, orchestra de cameră „Eu
gene Ysaye" din Belgia, condusă de 
cunoscuta violonistă Lola Bobescu. a 
revenit in Capitală, susținînd 
miercuri seara un concert in sala 
Ateneului Român.

Publicul a răsplătit prin aplauze 
călduroase interpretarea remarcabilă 
dată de muzicienii belgieni unor lu
crări de Vivaldi, Leclair-Ysaye, Co
relli, Orlando di-Lasso, B Martinu 
și C. Espejo, înscrise in programul 
serii.
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PARIS 15 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
La Yvry au luat sfîrșit lucrările 
plenarei C.C. al P.C. Francez. Ple
nara a hotărît ca cel de-al XlX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Francez să aibă loc la 4 februarie 
1970 în orașul Nanterre și a adoptat 
rezoluții privind problemele tinere
tului, situația economică și socială 
Luînd cuvîntul la închiderea plena
rei, Waldeck Rochet, secretarul ge
neral, a declarat că P.C.F. va întări 
legăturile sale de cooperare cu parti
dele frățești și că este hotărît să 
continuie a par.ticipa activ pe baza 
egalității în drepturi și independen
ței, la mișcarea comunistă mondi
ală alături de toate partidele comu
niste și muncitorești.

vremea

Ieri în tară : Vremea s-a menținut 
frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin în sudul și estul țării. 
Vîntul a suflat în general slab Tem
peratura. aerului la ora 14 oscila în
tre 10 grade la Cîmpulung Moldove
nesc și 21 de grade la Moldova 
Veche. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a fost de 20 de 
grade.

SPORT
Fotbal

GRECIA-ELVEȚIA 4-1
ATENA 15 (Agerpres). — Peste 

50 000 de spectatori au urmărit 
miercuri, la Salonic, meciul inter
național de fotbal dintre echipele 
Greciei și Elveției, contînd pentru 
preliminariile campionatului mon
dial. Fotbaliștii greci au repurtat 
victoria cu scorul de 4—1 (3—0) 
prin punctele marcate de Botinos 
(2), Sideris și Koudas. Unicul punct 
al elvețienilor a lost realizat în

minutul 77 de Kuenzli. Jocul a fost 
arbitrat de austriacul Schiller.

In această grupă conduce echi
pa României cu 7 puncte, urmată 
de echipa Greciei cu 6 puncte. El
veția are 4 puncte, iar Portugalia 
3 puncte. Meciul retur România — 
Grecia va avea loc la 16 noiem
brie la București (în primul țoc, 
cele două echipe au terminat la 
egalitate : 2—2).

î FM C I T E V A
4-a a turneului in-a

șah de la San Juan
o In runda

ternațional de ,
(Porto Rico), fostul campion mon
dial de juniori. Julio Kaplan (Porto
Rico), l-a învins pe maestrul bel
gian O’Kelly. Partida dintre marele 
maestru sovietic Boris Spasski și 
iugoslavul Bruno Parma s-a întrerupt 
la mutarea 57. A fost consemnată 
remiza in partidele Donner—Byrne ; 
Browne—Damianovici ; Larsen—Ka- 
valek și Bisguier—Schmidt. în cla
sament continuă să conducă, neîn
vins, Boris Spasski cu 3 puncte și o 
partidă întreruptă.

o A luat sfîrșit prima parte a 
turneului pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal, la care 
participă Australia. Coreea de Sud 
și Japonia In ultimul meci, selec
ționata Australiei a întrecut cu 2—1 
(1—1) Coreea de Sud

o Selecționata de fotbal a Bulga
riei, care se pregătește în vederea 
meciului cu echipa Olandei (preli
minariile campionatului mondial), 
a susținut, la Sofia un joc de veri
ficare cu formația iugoslavă Rad- 
nicki Kraguevaț Fotbaliștii bulgari 
au terminat învingători cu scorul

R I N D U R I
de 3—0 (2—0) prin golurile marcate 
de Bonev (min. 5 și 57) și Der- 
mendjiev (min. 11)

• în runda a 7-a a turneului zo
nal de șah de la Gloggnitz (Austria), 
liderul elasamenttilui, Smejkal, a 
cîștigat la Adamski Șahistul nostru 
Dolfi Drimer s întrerupt, partida sa 
cu maghiarul Barczay Pe primul 
loc ir. clasament se află Smejkal 
(Cehoslovacia) cu 6 puncte, urmat 
de Portisch . (Ungaria). Andersson 
(Suedia) — 4,5 puncte ; Radulov 
(Bulgaria) Uhimann (R. D. Germa
nă) — 4 puncte; Matanovici (Iugo
slavia) — 4 puncte (1). Drimer
(România) — 3,5 puncte (1) etc.

• Partidele din runda a 10-a a 
turneului zonal de șah dc la Atena 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Gheorghiu—Wright 1—0 ; Pe
dersen— Lewi 7 , .
di 1—0 j Olafsson—Saperas 1—0 ; Ma- 
tulovici— Sijer 1-0 în clasament 
continuă să conducă Jansa (Ceho
slovacia) - cu 8 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România) — 7 puncte, 
Hubner (R. F a Germaniei) — 6,5 
puncte Matulovici (Iugoslavia) - 6 
puncte (2). Spiridonov (Bulgaria) — 
6 puncte (1). etc.

•ghiu-Wnght 1—0; Pe- 
i 1—0; Jansa—Lombar-

nă în nici un caz, a precizat el, că tre
buie să se pună de pe acum pro
blema participării la guvern a co
muniștilor. Dar. a continuat Longo, 
trebuie să spunem că nici un guvern 
nu se poate considera orientat spre 
stingă dacă se bazează pe ideea de 
a împiedica partidul comunist să 
participe la adoptarea hotărîrilor fun
damentale privind viața țării. „Fără 
contribuția P.C.I. nu există astăzi, în 
cadrul stîngii italiene, forțe suficien
te pentru a învinge opoziția conser
vatoare de dreapta și pentru a duce 
pină la capăt reformele politice și so
ciale necesare". Vorbitorul a subliniat 
în continuare că P.C.I. va face tot 
posibilul „pentru a contribui la gru
parea stîngii într-o forță unitară ba
zată pe o pluralitate de poziții și de 
aporturi, pe autonomia diferitelor 
componente ale sale".

Sîntem dispuși — a relevat secre
tarul general — la o colaborare, chiar 
momentană și parțială, cu toate for
țele de stingă, laice și catolice, cu 
mișcările și giupările interesate în 
realizarea obiectivelor și luptei ma
selor muncitoare. Credem că a sosit 
momentul pentru ca relațiile cu par
tidul nostru să nu fie doar discutate 
și proiectate, ci ca. ele să devină o 
realitate. în ce ne privește, sîntem 
gata pentru orice contacte, sîntem 
gata să discutăm cu oricine.

BERLIN 15. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite Cu o- 
cazia celei de-a 25-a aniversări a 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, la Berlin, locote- 
nent-colonelul Mircea Beghegeanu, 
atașatul militar al țării noastre în 
R.D. Germană, a organizat o confe
rință de presă la care au participat, 
numeroși ziariști, corespondenți 
străini și atașați de presă.

BUDAPESTA 15. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
La Ambasada română din Budapesta 
a avut loc miercuri o conferință de 
presă la care a luat cuvîntul atașatul 
militar și aero al Republicii Socialis
te România la Budapesta, colonel 
Emilian Bîrlea

Au participat numeroși ziariști, re
prezentanți ai Direcției superioare 
politice a armatei populare ungare, 
și ai Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P Ungare.

VIENA 15 (Agerpres). — Atașatul 
militar și aero român la Viena, It. 
colonel Gheorghe Siea, a oferit 
miercuri, în saloanele ambasadei, o 
gaia de filme. Au fost prezentate do
cumentarele „Rachete în larg", „A- 
saltul" și „România inedită". Au par
ticipat generali și ofițeri superiori 
din forțele armate ale Austriei, ata
șați militari și aero acreditați la 
Viena, reprezentanți ai presei.

DECLARAȚIA M.A.E. AL R.P.D. COREENE
PHENIAN 15 (Agerpres) - Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a dat publicității la 
15 octombrie a declarație în legă
tură cu propunerea făcută celei de-a 
24-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. de unele țări socialiste și state 
din Asia și 
ticiparea
Coreene la discutarea problemei co
reene la ~
Coreene, se spune în declarație, con
sideră că din moment ce la O.N.U. 
se discută despre Coreea, este obli
gatoriu ca la discuții să participe un 
reprezentant al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, — parte 
direct interesată. Afirmațiile cu pri
vire la punerea unor „condiții" pen-

Africa cu privire la par- 
reprezentantului R.P.D.
O.N,U. Guvernul R.P.D.

tru această participare, se subliniază 
in declarație, contravin total Cartei 
O.N.U.

Guvernul R.P.D. Coreene a res
pectat. întotdeauna și respectă Carta 
Organizației Națiunilor Unite și țe- 
luriie ei. Pentru respectarea auten
tică a prevederilor Cartei, este nece
sar să se admită participarea necon
diționată a unui reprezentant al 
R.P.D. Coreene la discutarea proble
mei coreene. Guvernul R.P.D. Co
reene va declara nulă și 
cunoaște nici o rezoluție 
adoptată fără participarea 
unui reprezentant al său,
ar contraveni intereselor poporului 
coreean.

nu va re- 
a O.N.U., 
și acordul 
lucru care

BELGRAD

R. P. POLONA

(Agerpres)

$

ss dezvoltarea comerțului
9 9

cu Vestul
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 octombrie. în țară : Vre
me în general frumoasă, călduroasă 
la început, apoi devine schimbătoare 
Cerul va fi variabil. înnorări mai 
accentuate se vor semnala în jumă
tatea de vest a țării. Vor cădea ploi 
slabe locale. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, iar 
maximele intre 13 și 23 de grade In 
București : Vremea în general fru
moasă și călduroasă la început, apoi 
devine schimbătoare. Cerul va fi va
riabil Vînt slab pină la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

Recent, au văzut lumina tipa
rului. sub, egida Institutului de 
cercetări j’iridice al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
lucrările .
• Instituții și reglementări în 

dreptul socialist român — cu
legere de studii, apărută sub 
îngrijirea unui colectiv com
pus din : dr. Anita M. Naschitz. 
Eleonora Roman și Emil Teo
dor C Popescu ;

• Explicații teoretice ale Codu
lui penal român. Vol. 1, Partea 
generală — de Vintilă Don- 
goroz, Siegfried Kahane, Ion 
Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta 
Iliescu, Constantin Bulai. Ro- 
dica Stănoiu ;

• Bibliographie juridique rou- 
maine — Bibliografie juridică 
română. 1914—1968 — întocmi
tă de un colectiv sub condu
cerea' prof. dr. docent Traian 
Ionașcu. coordonator al lucră
rii fiind dr. Dragoș Rusu.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr.

42 din 15 octombrie 1969.
26 28EXTRAGEREA I : 12 8 44 18

Fond de premii ; 330 050 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 26 3

25 9 20
Fond de premii : 276.684 lei.
Plata premiilor pentru acest 

curs se va face astlel ;
In Capitală : începind de la 23 oc

tombrie pînâ la 29 noiembrie 1969 
inclusiv

In țară :
pină la 29

31 40

con-

de la 27 octombrie 1969 
noi°mi>rie 1969 inclusiv.

LOTO
întregi și sferturi de laPremiile _____

tragerea LOTO din 10 octombrie 1969.
EXTRAGEREA 1 : Categoria 1 : 1 

variantă sfert a 49 681 lei ; a II-a : 2 
variante întregi a 37 260 lei ; a IlI-a : 
52 variante întregi a 1 577 lei și 44 a 
394 lei ; a IV-a ; 198 a 503 lei și 195 
a 125 lei ; a V-a 540 a 228 lei și 
448 \ a 57 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categoria 
A : 1 variantă sfert a 64 042 lei; Ca
tegoria B : 1 variantă întreagă a 
36 595 lei și 3 variante sfert a 9 148 
lei ; Categoria C . 1 a 32 022 lei și 4 
a 8 005 lei ; Categoria D : 284 a 100 
lei și 1 445 a 25 lei.
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prezidiului U.C.I.
BELGRAD 15 (Agerpres). — In 

raportul prezentat la 14 octombrie 
la întrunirea Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, convo
cată pentru discutarea problemelor 
urgente privind relațiile social-eco- 
nomice, Kiro Gligorov, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., a analizat rezultatele refor
melor economice întreprinse cu peste 
patru ani în urmă care au urmărit, 
nrintre altele, să facă economia 
iugoslavă mai competitivă pe piața 
internațională. El a subliniat că 
creșterea producției și a venitului 
național în perioada scursă de la 
inițierea reformelor au fost reali
zate exclusiv prin creșterea produc
tivității muncii Totodată, vorbitorul 
a arătat că nivelul de trai real al 
salariaților a crescut, menționînd 
că, în acest an. în distribuirea ve
nitului național salariilor le revine o 
pondere de 60 la sută.

în continuarea raportului, Gligo
rov a arătat că trebuie, avute în 
vedere lipsurile și problemele răma
se nerezolvate în cadrul aplicării 
reformelor, pentru a ajuta printr-o 
critică constructivă la promovarea 
principiilor directoare care le-au 
animat. Printre lipsuri el a men
ționat insuficiența producției, defi
ciențele din sfera distribuirii bene
ficiilor și în mecanismul impozitelor 
Vorbitorul a avertizat împotriva a- 
celor critici care împiedică forma
rea unei imagini obiective despre 
Iugoslavia în străinătate

Ședința prezidiului U.C.I. a adop
tat concluziile privind dezvoltarea re
lațiilor social-economice in R.S.F. Iu
goslavia.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul președintele Iosip Broz Tito. 
care a cerut ca toți comuniștii șă 
se angajeze activ in traducerea in 
viață a concluziilor celei de-a 5-a 
ședințe a Prezidiului U.C.I.

Documentul adoptat — a subliniat 
I. B. Tito — reprezintă rezultatul a; 
cordului dintre conducerile Uniunii 
Comuniștilor din toate republicile și 
va constitui, cu atit mai mult, un 
sprijin puternic pentru Vecea Exe
cutivă Federativă în elaborarea și 
propunerea de măsuri concrete care 
vor fi discutate și adoptate de Scup- 
știna Federală.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Re- 
levind importanța întreprinderilor 
mixte in dezvoltarea comerțului ' cu 
țările capitaliste, agenția P.A.P. re
latează că la Paris funcționează so
cietatea anonimă polono-franceză 
„Metalex-Frpnce", care se ocupă cu 
comercializarea instalațiilor industri
ale poloneze pe piața franceză. Func
ții asemănătoare indeplinește pe pia
ța italiană firma polono-italiană „I- 
taljmes" din Milano. în ambele ca
zuri, întreprinderea poloneză de co
merț exterior „Metalexport" deține 
acțiuni ale acestor societăți.

Subliniind că aceste întreprinderi 
mixte reprezintă ,o formă nouă 
colaborare economică, agenția 
presă poloneză dă ca exemplu 
alte societăți de acest gen. Astfel, 
Italia există o societate mixtă 
acțiuni italo-cehoslovacă 
taliana", care se ocupă cu vinzarea

de
de 
și 
în
pe 

„Sigma-I-

instalațiilor de pompare și anexă. La 
Anvers acționează societatea sovieto- 
belgiană „Nafsa", care se ocupă cu 
importul de produse petroliere so
vietice. Alte firme, ca de exemplu 
cea ungaro-suedeză „Sveto“ asigură 
utilizarea unor licențe suedeze în 
industria ungară a construcțiilor, iar 
„Intercarbonul" creează un cadru 
propice colaborării Ungariei și Aus
triei în comerțul cu combustibil. Fir
ma „Sofipim", societate mixtă bul- 
garo-franceză, a fost creată recent 
pentru exportul și importul de pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini. Un rol asemănător pe pia
ța . italiană il îndeplinește firma 
mixtă „Sibimex".

Firma bulgaro-japoneză „Baleast 
Kapusiki Kaisi" se ocupă cu importul 
în Japonia a electrocarelor bulgare 
cu acumulatori și asigură parțial 
producția lor la fața locului.

India și-a rechemat reprezentanții
din Maroc și Iordania

DELHI 15 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al Indiei a anunțat 
că guvernul indian a hotărît să re
cheme pe ambasadorul său la Rabat 
și pe însărcinatul cu afaceri la 
Amman, anunță agenția France 
Presse Hotărîrea guvernului, a spus 
purtătorul dă cuvint, a fost, luată 
„în urma tratamentului la care a 
fost supusă delegația indiană la re
uniunea islamică la nivel înalt de 
la Rabat. Delegația Indiei era con
dusă de un membru marcant al Par
tidului Congresul Național Indian și 
a plecat în Maroc la invitația una
nimă a conferinței".

Purtătorul de cuvint a subliniat 
că rechemarea diplomaților indieni 
din Maroc și Iordania a fost, apro
bată de întregul guvern și că, pe 
de altă parte, nu a fost Iuțită nici 
o hotărîre în ce privește partici
parea Indiei la conferința miniștri
lor de externe ai țărilor islamice, 
care urmează să aibă loc 
martie 1970

La întrebările privitoare, 
dinea Turciei și Iranului, 
rul de cuvint s-a limitat să declare 
că cele două țări nu au sprijinit 
excluderea Indiei de la conferință

ci, dimpotrivă, au 
participarea ei.

El a precizat, de 
se pune 
cipiilor 
Orientul 
ba decît 
anumite 
rința islamică de la Rabat.

pledat ’ pentru

asemenea, că nu 
modificării prin- 

Indiei față de
problema
politicii

Mijlociu și că nu este vor- 
de revizuirea relațiilor cu 
țări participante la Confe-

BRAZILIA

mwr i«l

în luna

la atitu- 
purtăto-

GRECIA Reacții la declarațiile lui Karamanlis1 ......... , ,
PARIS 15 (Agerpres). — După cum 

transmite A.F.P.. la Atena a fost di
fuzată o circulară clandestină sem
nată de „Frontul libertății", de ten
dință centristă, care consideră că 
recenta declarație a lui Karamanlis 
„a marcat o fază hotărîtoare în lupta 
pentru revenirea la democrație', ea 
lansează totodată un apel tuturor ca
tegoriilor populației pentru crearea 
unui front democratic și pentru o 
evoluție pașnică a situației.

După cum s-a anunțat, fostul lider 
al partidului de dreapta ERE și in 
trecut președinte al Consiliului de 
Miniștri al Greciei. C Karamanlis, a 
abandonat rezerva pe care și-o im
pusese timp îndelungat, luînd poziție

in mod public pentru înlocuirea ac
tualului guvern grec. într-o decla
rație făcuta recent la Paris, unde se 
află în exil, Karamanlis arăta că. 
„în condițiile existente la ora ac
tuală în Grecia, restabilirea demo
crației poate fi realizată pe două căi: 
fie prin retragerea guvernului, fie 
prin răsturnarea lui".

Observatorii străini — scrie agen
ția France Presse — constată înmu I- 

de 
la

țirea circularelor clandestine 
toate nuanțele, care se raliază 
poziția adoptată de Karamanlis.

în ultimele zile, relatează A.F.P., 
au avut Ioc numeroase atentate cu 
bombe de plastic la Atena și în îm
prejurimi.

succesiunea
prezidențială

RIO. DE JANEIRO 15 (Agerpres). — 
Guvernul brazilian a promulgat 
marți două acte instituționale care 
declară oficial vacante posturile de 
președinte și vicepreședinte ai țării 
și hotărăște convocarea Parlamentu
lui pentru 25 octombrie. în vederea 
alegerii succesorilor care urmează să 
fie învestiți oficial la 30 octombrie. 
Totodată, decretele acordă împuter
niciri speciale noului șef al statului.

Actul instituțional nr. 16 consem
nează oficial incapacitatea definitivă, 
din motive de boală, a președintelui 
Costa e Silva de a-și exercita funcția 
de șef al statului, scoțînd în eviden
ță circumstanțele imperioase ale con
juncturii naționale care cer înloffl«?— 
rea sa imediată

Observatorii politici apreciază că 
în prezent se consideră asigurată ra
tificarea de către Parlament a ale
gerii generalului Garrastazp Medici 
ca președinte, și a amiralului Au
gusto Rademaker ca vicepreședinte, 
desemnați oficial de înaltul coman
dament militar.
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SĂ SE PUNĂ CÂPĂT 
RĂZBOIULUI DIN VIETNAMI 
Manifestații fără precedent 

pe întreg teritoriul S. U. A.
CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON

DE LA C. ALEXANDROAIE

15 octombrie 1969 — „Ziua morn- 
toriului în Vietnam" — va rămîne în
scrisă, după cum s-a exprimat postul 
de radio WTOP, ca ziua „celor mai 
mari demonstrații de protest din în
treaga istorie a Statelor Unite". Po
trivit anumitor date, la ele au luat 
parte între 16—18 la sută din întrea
ga populație a Statelor Unite.

Mii de școli, colegii și universități, 
magazine, instituții, fabrici și uzine, 
săli de spectacole și-au închis por
țile. Sute de mii de autoturisme au 
străbătut șoselele naționale ale 
țării și străzile orașelor, cu luminile 
farurilor aprinse în semn de ade
ziune la moratoriu.

In fiecare oraș moratoriul a fost 
marcat prin cele mai diverse mij
loace de protest împotriva războiu
lui. în orașele Boston și Milwaukee 
mai multe avioane au zburat la joasă 
înălțime deasupra clădirilor, purtînd 
lozinci antirăzboinice și lansînd sute 
de mii de scrisori adresate Casei 
Albe, prin care se cerea încetarea os
tilităților din Vietnam și retragerea 
imediată a celor peste o jumătate de 
milion de militari din această țară. 
In North Newton (Kansas) un imens 
clopot antic a bătut toată ziua de’ 
40 000 de ori în memoria celor răpuși 
de războiul pe care nu l-au dorit. La 
Los Alamos, gospodinele au blocat un 
pod ce duce spre o fabrică de mu
niții și au legat de cele două capete 
ale sale banderole cu lozinca : „Aju- 
tați-ne să oprim războiul". Studenții 
Universității Gonzaga și Colegiului 
Whitworth, care au demonstrat pe 
bulevardele orașului Spokane (Wa
shington) purtau brasarde albe stro
pite cu sînge. Studenții Universității 
Yale au telefonat tuturor locuitorilor 
orașului New Haven însoriși în car
tea de telefoane de 380 pagini, soli- 
citîndu-le sprijinul în acțiunea de 
încetare a războiului. La New York, 
zeci de mii de persoane au organizat 
un marș al păcii de la clădirea Na
țiunilor Unite pînă la Catedrala St. 
Patrick. în unele orașe din statul 
Maine, la ferestrele a mii de case 
ardeau luminări, semn al solidarită
ții cu lupta împotriva ororilor 
războiului. în statele vestice au 
fost organizate „marșuri ale morții", 
cortegii funerare simulate'șl cere
monii de „înmormîntare" a războiu
lui.

ta Washington, sute de mii de par
tizani al păcii au participat la mitin
guri de masă, au organizat pichete 

în fața Pentagonului și Ministeru
lui Justiției, purtînd lozinci ca „Jos 
războiul", „încetați masacrul", „Adu- 
ceți-ne acasă frații, colegii, prietenii". 
Un mare miting de protest a avut 

loc în fața sediului central al opera
țiilor de recrutare. Zidurile Institutu
lui de științe internaționale, John 
Hopkins, au fost tapetate cu carto
nașe cu picturi și desene ce întru
chipau idealurile de pace și progres 
ale tineretului. în cadrul diferitelor 
mitinguri au luat cuvintul senatori, 
juriști, profesori universitari.

La prînz, mii de oameni au ocupat

SCRISOARE

scările Capitoliului, păstrînd o liniș
te mormîntală timp de cîteva ore 
și cinstind în felul acesta memoria 
tuturor victimelor războiului din 

Vietnam. începînd de la orele 16, 
coloane de demonstranți s-au îndrep
tat, . într-o perfectă ordine, spre 

cimpia Obeliscului Washington, unde 
a avut loc mitingul de închidere a 
„Zilei moratoriului". Sute de mii de 
oameni au luat parte la marșul păcii 
care a pornit de la cimitirul Arling

ton, înareptîndu-se spre Casa Albă 
și Capitoliu. Ei purtau 40 000 de lu
minări aprinse. Pe scările Capitoliu
lui demonstranții au dat citire listei 
tinerilor americani uciși de război și 
au jurat să lupte pentru ca aseme
nea vărsări de sînge să nu se mai 
repete.

Numeroși senatori au dat publici
tății declarații prin care condamnă 
războiul și cer încetarea imediată a 
ostilităților și respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta. „Tragedia Vietnamu
lui, a relevat senatorul George Ai
ken, constă în faptul că în timp ce 
noi ne-am pronunțat în vorbe în 
favoarea principiului autodetermină
rii, am împiedicat prin intervenția 
noastră transpunerea în practică a 
dreptului acestui popor la autode
terminare".

Senatorul Edward Kennedy a de
clarat că Statele Unite trebuie să a- 
nunțe hotărîrea irevocabilă de a re
trage toate trupele combatante din 
Vietnam în decurs de un an și toate 
celelalte forțe pînă la sfîrșitul anu
lui 1972.

Casa Albă a manifestat îngrijora
re față de aceste demonstrații încă 
înaintea începerii lor. Președintele 
Nixon și-a exprimat în două rînduri 

poziția sa, pledînd în favoarea ul
timelor acțiuni ale Administrației 
republicane în problema vietname

ză și afirmînd că nu se va lăsa influ
ențat de aceste manifestații. Președin
tele S.U.A. a recunoscut însă, într-o 
scrisoare adresată unui student de 
la Universitatea Georgetown, fap
tul că mulți americani sînt profund 
îngrijorați de război, că unii consi
deră drept imorală participarea a- 
mericană și mulți vor ca trupele a- 
mericane să fie retrase imediat și 
necondiționat.
în cursul unui sondaj al Institutu

lui Gallup, peste 57 la Sută din cei 
interogați s-au declarat pentru re
tragerea tuturor trupelor americane 
din Vietnamul de sud pînă la 1 de
cembrie 1970.

Presa, radioul și televiziunea a- 
mericană, în comentariile transmise 
pe marginea evenimentelor de 
miercuri, subliniază că este imposi
bil să se precizeze cîte persoane au 
participat la manifestațiile de con
damnare a războiului din Vietnam 
— unele aprecieri indică 30 de mi
lioane. Totodată se arată că în cazul 
în care vocea rațiunii nu va găsi 
ecoul așteptat de întreaga omenire 
iubitoare de pace, acțiunile de pro
test vor crește In intensitate.

DESCHISĂ
ADRESATĂ DE FAM VAN DONG 

POPORULUI
HANOI 15 (Agerpres). — Primul 

ministru al R.D. Vietnam, Fam Van 
Dong, a trimis poporului american 
o scrisoare deschisă în care salută 
actuala campanie din Statele' Unite 
pentru încetarea războiului de agre
siune al S.U.A. în Vietnam și retra
gerea tuturor trupelor americane.

„Această campanie, se arată în 
scrisoare, reflectă elocvent cerințe
le legitime și urgente ale poporului 
american : salvarea onoarei State
lor Unite și evitarea unei morți inu
tile a fiilor săi în Vietnam. Totoda
tă, acesta este un răspuns potrivit și 
oportun dat celor care persistă în 
intensificarea și prelungirea războ
iului de agresiune, în pofida pro
testelor opiniei publice. Poporul viet
namez și popoarele lumii aprobă și 
salută cu căldură această luptă jus-

AMERICAN
șat păcii, dar atît timp cît guvernul 
S.U.A. nu va pune capăt agresiunii 
sale împotriva Vietnamului, poporul 
vietnamez va lupta cu hotărîre pen
tru a-și apăra drepturile sale na
ționale fundamentale". In încheiere, 
scrisoarea, subliniază că lupta patri
otică a poporului vietnamez se îm
bină cu cea a cercurilor progresiste 
din Statele Unite pentru pace și drep
tate și exprimă convingerea că da
torită solidarității, simpatiei și spri
jinului popoarelor iubitoare de pace 
din întreaga lume, lupta împotriva 
agresiunii va fi, în cele din urmă, 
încununată de succes.

Semnarea unor acorduri
sovieto - vietnameze

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Miercuri, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Vietnam, au semnat un acord 
cu privire la acordarea de către

Uniunea Sovietică a unui ajutor 
economic și militar nerambursabil 
Republicii Democrate Vietnam, un 
acord cu privire la noi credite pe 
termen lung, precum și documente 
referitoare la alte probleme ale co
laborării dintre cele două țări.

Ajutor oferit Convorbiri
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

tă“.
Arătînd că poporul vietnamez cere 

guvernului S.U.A. să retragă în în
tregime și necondiționat din Vietnam 
toate trupele Statelor Unite și ale 
celorlalte țări străine și să permită 
poporului vietnamez să-și decidă 
singur soarta, premierul R.D. Viet
nam declară în continuare : „Po
porul vietnamez este profund ata-

„Ziua moratoriului pentru 
pace in Vietnam", care s-a des
fășurat miercuri în S.U.A., a a- 
vut un larg ecou in numeroase 
țâri.

Un grup de 50 de parlamen
tari laburiști au prezentat in Ca
mera Comunelor o rezoluție in 
care este sprijinită inițiativa or
ganizațiilor progresiste america
ne de a desfășura demonstrații 
de protest împotriva interven
ției S.U.A. in Vietnam. Autorii 
rezoluției cer guvernului brita
nic să declare in mod ferm că 
nu sprijină politica Statelor U- 
nite in Asia de sud-est. Citeva 
sute de persoane au organizat o 
demonstrație in fața ambasadei 
S.U.A.

La Paris, studenții Sorbonei 
au participat la demonstrații de 
solidaritate cu Vietnamul. In 
cursul serii a avut loc in sala 
Mutuality o mare adunare în 
sprijinul luptei poporului viet
namez pentru libertate.

agențiile
Al Vl-lea Congres ai U- 

niunii asociațiilor de luptă
tori din războiul de eliberare națio
nală a Iugoslaviei ți-a deschis lucră
rile la Ohrid. Au participat Mialko To- 
dorovici, membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I. și alți conducă
tori iugoslavi invitați din partea unor 
organizații de peste hotare. Din țara 
noastră participă o delegație a Co
mitetului foștilor deținuți antifasciști 
și a Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, al
cătuită din tovarășii Mihail Roșianu 
și general locotenent în rezervă Gheor- 
ghe Zaharia.

Peste un milion de oa
meni ai muncii ora?ul Pro
vincia Milano au declarat o grevă ge
nerală, protestând împotriva creșterii 
prețurilor, a taxelor și chiriilor, insufi
cienței asistenței sanitare.

Filmul românesc „Soare
le neam" * obținut premiul pen-

de România 
sinistraților 

tunisieni
TUNIS 15 (Agerpres). — în ca

pitala tunisiană au sosit, cu un a- 
vion special, ajutoarele în medica
mente, alimente, pături, corturi și 
alte materiale acordate de Crucea 
Roșie a Republicii Socialiste Ro
mânia, prin Semiluna Roșie Tuni
siană, victimelor inundațiilor cata
strofale care au avut loc în această 
țară.

La predarea ajutoarelor, pe aero
port, au fost de față reprezentanți 
ai Comitetului tunisian de Solida
ritate Națională, ai Secretariatului 
de Stat al Sănătății Publice și Afa
cerilor Sociale, precum și ai Secre
tariatului de Stat al Afacerilor Ex
terne.

A fost prezent însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al Republicii Socialiste 
România la Tunis.

Din partea guvernului tunisian, 
șeful Diviziei Asia și lumea arabă 
din Secretariatul de Stat al Aface
rilor Externe a exprimat mulțumiri 
guvernului român pentru ajutorul 
prietenesc acordat de România si
nistraților tunisieni.

ACORD INTRE
R.P. UNGARĂ Șl R.f.G. 
ÎN PROBLEME CONSULARE

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 
După cum.' anunță agenția M.T.I., 
guvernele R. P. Ungare și R.F. a 
Germaniei au căzut de acord ca re
prezentanței comerciale a Ungariei 
la Kbln și celei a R.F.G. de la Buda
pesta să li se acorde dreptul de a 
exercita unele prerogative consulare 
și de a acorda vize.

Acest pas este urmarea dezvoltării 
turismului dintre cele două țări — 
precizează M.T.I. Anual, în medie, 
150 000 de cetățeni vest-germani vin 
în Ungaria, iar alte zeci de mii se 
află în tranzit prin R.P.U.

Asasinarea 
președintelui 

Somaliei

N. Podgornîi — 
U. Kekkonen
HELSINKI 15 (Agerpres) — In 

Palatul prezidențial din Helsinki au 
avut loc convorbiri între președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. V. Podgornîi, care face 
o vizită oficială în Finlanda, și pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen. După cum informează a- 
genția TASS, au fost analizate u- 
nele probleme concrete referitoare 
la dezvoltarea relațiilor dintre Uni
unea Sovietică și Finlanda și s-a 
făcut un schimb de păreri într-o se
rie de probleme internaționale actu
ale. între care locul principal l-a o- 
cupat securitatea europeană.ÎN ADUNAREA FEDERALĂA R. S. CEHOSLOVACE

PRAGA 15 (Agerpres). — Agen
ția CTK transmite că la Praga s-a 
deschis miercuri ședința comună a 
Camerei Poporului și Camerei Na
țiunilor ale Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace. Karel Neubert, 
vicepreședinte al Adunării Federale, 
a făcut cunoscut că Ia sesiunea din 
aceeași zi a Camerei Poporului, în 
funcția de președinte a fost aleasă 
Sonia Pennigerova, iar în ședința 
Camerei Națiunilor, președinte a fost 
ales Vojtech Mihalik.

După cum se știe, a arătat K. Neu
bert, Comitetul Central al P.C. din 
Cehoslovacia a hotărît să îl revoce 
pe Alexander Dubcek din funcția de 
membru al Prezidiului Adunării Fe
derale și din postul de președinte 
al Adunării Federale. C.C. al P.C.C. 
a adoptat, de asemenea, hotărîrea cu 
privire la revocarea lui Josef Smrkov- 
sky din funcția de membru al Pre
zidiului Adunării Federale și din 
postul de prim-vicepreședinte al A- 
dunării Federale. Alexander Dubcek 
și Josef Smrkovsky au făcut cunos
cut în scris că sînt de acord cu ho
tărîrea Comitetului Central al P.C. 
din Cehoslovacia și au renunțat la 
funcțiile respective.

Apoi deputății au ales pe Dalibor 
Haneș în funcția de președinte al 
Adunării Federale a R. S. Ceho
slovace.

MOGADISCIO 15 (Agerpres). — 
Președintele Somaliei, dr. Abdirashid 
Aii Shermarke, a fost asasinat 
miercuri după-amiază cu foc de armă 
in localitatea Las Anod, anunță pos
tul de radio Mogadiscio. Autorul a- 
sasinatului, Abdulkadir Abdi, îm
brăcat în uniformă a poliției soma
leze, a tras asupra președintelui cî
teva focuri de armă. El a fost a- 
restat de membrii gărzii personale a 
președintelui Shermarke.

Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, autoritățile somaleze au 
impus restricții de circulație la Mo
gadiscio, iar forțele de ordine pu
blică patrulează pe străzile capita
lei.
Dr. Abdirashid Aii Shermarke a 

fost ales președinte al Somaliei în 
timpul scrutinului din 1967. Ante
rior el a condus primul guvern al 
Republicii Somalia.

M. Schumann 
despre vizita 
la Moscova

PARIS 15 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Franței, Maurice Schu
mann, a declarat la înapoierea la 
Paris, după vizita oficială de șase 
zile în U.R.S.S., că „această vizită, 
foarte satisfăcătoare din toate punc
tele de vedere, a dat tocmai rezul
tatele care puteau fi așteptate".

Răspunzînd unei întrebări, minis
trul francez a declarat că acordă 
mai multă importanță problemei 
securității decît problemei dezarmă
rii. Totodată, el a precizat : „din 
păcate, nu se poate spune că pro
blema dezarmării ar fi intrat într-o 
fază nouă și constructivă. în schimb, 
în ce privește proiectul unei con
ferințe cu privire la securitatea eu
ropeană, comunicatul este foarte 
satisfăcător, îndeosebi pentru că 
constituie o respingere explicită a 
politicii blocurilor, a dezbinării Eu
ropei în blocuri".

Ziua de miercuri, 15 octombrie, a 
început devreme pentru grupul ce
lor șapte cosmonauți sovietici a- 
flați pe orbită in jurul Pămîntului. 
Ei s-au trezit la ora 5 și 30 de mi
nute, ora Moscovei. După exerciții
le de gimnastică și controlul me
dical, și-au ocupat fiecare locul de 
muncă in compartimentele navelor 
Și au trecut la îndeplinirea pro
gramului prevăzut.

Prima operație a fost verificarea 
temperaturii, presiunii și compozi
ției atmosferei. Convingindu-se de 
funcționarea normală a sistemelor 
de bord, Gheorghi Sonin, coman
dantul navei „Soiuz—6“, și Anatoli 
Filipcenko, comandantul navei „So
iuz—7“, au raportat lui Vladimir Șa
talov, comandantul grupului, că sînt 
gata să treacă la experiențele co
mune tehnico-științifice pentru zbo
rul în grup. La ora 6 și 50 de mi
nute navele au intrat in zona ra- 
diovizibilității stațiilor de urmărire 
de pe Pămint, aflate pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, și au stabilit le
gătura cu centrul de comandă al 
zborului. De pe Pămint li s-au 
transmis indicații tehnico-științifice 
despre cele mai potrivite regimuri 
de lucru ale sistemelor de bord și 
datele inițiale necesare pentru pro
gramul zilei. După micul dejun, 
cosmonauții s-au apucat de lucru. 
Ei au făcut observații asupra unor 
porțiuni muntoase ale suprafeței 
Pămîntului, au urmărit răspindirea 
formațiilor de nori deasupra ocea
nelor Pacific și Atlantic, au cerce
tat capacitatea de reflectare a ma
sivelor păduroase și zonelor de 
pustiuri. Comandanții navelor au 
continuat manevrările reciproce fo- 
losindu-se de comanda manuală și 
finind seama de datele măsurători
lor autonome de nagivație.

Echipajele au pus la punct teh
nica de pilotare a navelor pe or- 

■ bilă, necesară în viitor pentru crea
rea laboratoarelor cosmice și pen
tru asigurarea unei durate prelun
gite de funcționare a acestora. Cu 
ajutorul sistemelor manuale de di
rijare și al mijloacelor de naviga
ție de la bordul navelor, cosmo
nauții au efectuat o manevrare 
largă a navelor. „Soiuz-7" și „So- 
iuz-S" s-au apropiat pînă la o dis
tanță de 500 de metri, ceea ce a 
dat posibilitatea echipajelor să se 
observe vizual reciproc și să reali
zeze legătura cu ajutorul semna
lelor luminoase. Prin hublouri, cos- 
monauții au distins clar detaliile 
exterioare ale celor două nave. A- 
propierea celor două nave a fost 
observată și fotografiată de echi
pajul navei „Soiuz-6“.

Pe „Soiuz-6" s-au întreprins cer
cetări medicale, printre care stu
dierea respirației, a analizorilor vi
zuali și aparatului vestibular, au 
fost fotografiate unele zone geolo- 
gice-geograflce ale scoarței teres
tre și fazele de dezvoltare a unor 
cicloni. Echipajul de pe „Soiuz-7" a 
făcut observații asupra particulelor 
luminoase care însoțesc ca un roi 
navele și asupra dinamicii depla
sării acestor particule, a fotografiat 
cerul înstelat și direcția opusă Soa
relui. La bordul 
dimir Șatalov și 
observat cum s-a 
rea și orientarea 
vei „Soiuz-7", și
ția solară, folosindu-se de o 
tură specială.

In cea de-a doua jumătate 
a avut loc punerea la punct
todelor de măsurare a parametri
lor atmosferei și de cercetare a pro
ceselor care au loc in această zonă,

lui „Soiuz-8“,Vla- 
Alexei Eliseev au 
efectuat manevra- 
spre Soare 
au cercetat

a na- 
radia- 
apara-

a zilei 
a me
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cu ajutorul aparaturii științifice 
montate pe nave. Realizind legă
tura operativă cu punctele de con
trol de pe Terra, echipajele nave
lor au transmis informații meteo
rologice privitoare la starea forma
țiunilor de nori, despre cicloanele 
în formare, despre schimbarea stă
rii stratului de zăpadă de deasupra 
zonei muntoase a Uniunii Sovie
tice. La timpul stabilit, cosmonauții 
au luat masa. Ea a constat din pa
teu, carne de pasăre, pline, bom
boane cu fructe. După prînz și o 
scurtă odihnă, cosmonauții și-au 
continuat activitatea conform pla
nului zilei.

Referindu-se la marele volum de 
sarcini pe care cei șapte cosmonauți 
trebuie să le îndeplinească, comen
tatorul științific al ziarului „Izves- 
tia" a precizat că centrul coordo
nator a luat toate măsurile pentru 
a nu-i copleși cu probleme supli
mentare, suprimând chiar unele 
convorbiri considerate ca fiind de 
prisos. Centrul vorbește cu Cosmo
sul atunci cînd navele intră în zona 
de radio-vizibilitate, folosind un
dele scurte și ultrascurte.

Telespectatorii au putut urmări 
miercuri o discuție intre crainicul 
postului de televiziune din Mos
cova și cosmonauți. Comandantul 
navei „Soiuz—8“, Vladimir Șatalov, 
a anunțat că starea sănătății cos- 
monauților este normală și că se

continuă îndeplinirea programului. 
Răspunzînd la întrebările puse de 
crainic, Șatalov a afirmat că, in 
momentul efectuării transmisiei, 
Pământul era întunecat, fiind vizi
bile numai unele lumini, iar in e- 
misfera sudică se puteau observa 
descărcări electrice. Alexei Eli
seev, cel de-al doilea membru al 
echipajului „Soiuz—8“ a declarai 
că se simte minunat și că sisteme
le navei funcționează normal. Tră
sătura caracteristică a actualului 
zbor, a spus cosmonautul Beleaev, 
este faptul că un mare volum de 
operații au fost îndeplinite ma
nual, ceea ce reprezintă un impor
tant pas înainte. Camerele de te
leviziune au prezentat apoi cabina 
navei „Soiuz—7“ in care Anatolii 
Filipcenko și Vladislav Volkov dis
cutau cu însuflețire. In acel mo
ment, cel de-al treilea membru 
echipajului, Victor Gorh- 
afla in compartimenta

Datele transmise de < 
lemetric asupra stării 1 
monauților arată că ei 
și că au o înaltă cap 
muncă. Pulsul tuturor ci 
este uniform, în limiti 
bătăi pe minut. Vladim 
transmis că toate sister, 
funcționează excelent, ii 
prin radio sînt foarte 
ml celor trei nave „S 
nuă.

al
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de presă
tru cel mai bun documentar la cel 
de-al 7-lea festival internațional al 
filmului de la Ciudad de Panama. 
Premiul pentru cel mai bun film ar
tistic a fost obținut de realizarea po
loneză „Păpușa".

Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
a primit la 13 octombrie delegația 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, condusă de N. Luvsanravdan, 
vicepreședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular.

într-un comunicat al gu
vernului Cambodgieise arată 
că prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului, a cerut Comisiei internaționale 
de supraveghere și control să-și înce
teze misiunea la Pnom Penh la 31 
decembrie 1969 — relatează agenția 
France Presse. Comunicatul precizea
ză că „inițiativa guvernului cambod
gian a fost adoptată din considerente 
pur financiare și nu politice".

transmit:
Anglia exclude accesul

savantilor din tarile
Pieței comune la instalațiile9 •

sale atomice
LONDRA 15 (Agerpres). — Marea 

Britanie nu are intenția de a da 
acces savanților din țările Pieței co
mune la instalațiile sale atomice, în 
schimbul admiterii ei în acest or
ganism, scrie ziarul „Times". Coti
dianul londonez relevă că ministrul 
de externe britanic a dezmințit in
formațiile care atribuiau guvernului 
său această intenție. Ziarul preci
zează că într-o anexă a recentului 
raport al Comisiei C.E.E., referitor 
la reluarea negocierilor privind ade
rarea Angliei, nu se prevăd decît 
schimburi de informații asupra folo
sirii pașnice a energiei atomice, ex- 
cluzîndu-se Informațiile cu caracter 
militar.

în pragul
„industriei cosmi<

BILE DE RULMENȚI DE FORMĂ PERFECT SFEI 
„SPUMĂ" UȘOARA CĂ PLUTĂ 
ȘI REZISTENTĂ CĂ METALUL

în coloanele ziarului „Krasnaia 
Zvezda", inginerul B. Alexeev a- 
bordează în afară de perspectivele 
sudurii în vid, o serie de alte pro
cese tehnologice pentru care Cos
mosul prezintă condiții ideale. Ast
fel, de pildă, el menționează tehno
logia fabricării diodelor, triodelor, 
a schemelor integrate complexe 
pentru care este nevoie de un vid 
înalt. Tehnologia cosmică va marca 
un adevărat salt calitativ în acest 
domeniu atît de important al micro
electronicii.

Nu mai puțin importantă decît vi
dul pentru o serie de procese teh
nologice este și imponderabilitatea. 
Comentatorul citat sublinia în legă
tură cu aceasta procesul complicat 
și dificil de obținere, pe Pămînt, a 
unor bile de rulmenți care să aibă 
o formă sferică apropiată de sfera 
Ideală. în Cosmos se poate orga
niza producția unor bile de rul
menți de o precizie excepțională. 
Așa cum o picătură de suc scursă 
de cosmonaut din tub capătă în 
condițiile imponderabilității forma 
unei sfere perfecte, o picătură de 
metal va căpăta după răcire ace
eași formă sferică ideală, cu su
prafața absolut netedă. Rulmenții 
de calitate cosmică vor fi montați 
în cele mai importante subansam- 
ble ale tehnicii viitorului.

Tehnologii s-au și gîndit la un 
material cu totul neobișnuit —

;V‘

spuma de oțel. Pe Pămt 
posibilă obținerea unui 
de porozitate a metaleli 
forța de atracție separă 
zele de metalul greu. In 
imponderabilitate, amest 
zelor cu metalele se po< 
ușurință. Este într-adev 
nitoare perspectiva obți 
astfel de „spume" la fel 
ca pluta, dar rezistentă 
monolit. în Cosmos se ’ 
realiza de asemenea amc 
metalelor cu materiale 
metale suprapure, aliaje 
omogene decît se pot 
Pămînt.

Deosebit de avantajos 
acele procese tehnologici 
beneficia de ambii facte 
de bază — și de vid și df 
rabilitate. în laboratoare 
vor putea fi „Cultivate 
semiconductoare de ma 
siuni și de o puritate î: 
exemplu cristale de ar 
galiu.

„Deocamdată, scrie ing 
lexeev, este greu de prez: 
detaliile cum se va dezv
nologia cosmică". Probabil după e- 
fectuarea lucrărilor de cercetare pe 
orbită, oamenii vor construi în Cos
mos aparate automate, linii și sec
ții pentru producția unor piese și 
materiale deosebite, pentru organi
zarea unor experimente științific# 
de anvergură".
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ÎN PERSPECTIVĂ - UN OBSERVATOR
ORBITAL BE MARI PROPORȚII*

fel

în- 
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elopetrec în 
le folosi.
este un
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Articol scris pentru „Scînteia" de prof. BORIS VORONTOV-VELIAMINOVt 
doctor in științe fizico-matematice
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Evoluția în grup a celor 
trei nave „Soiuz" consti
tuie o nouă etapă în dez
voltarea cercetărilor cos- 
mioe. Printre obiectivele 
ce trebuie îndeplinite de 
echipajele navelor în 
timpul zborului se află, 
după cum se știe, efec
tuarea sudurii construcții
lor metalice în vidul spa
țiului cosmic și determi
narea luminozității reale 
a stelelor. Pe noi, astro
fizicienii, aceste probleme 
ne interesează în mod deo
sebit. Posibilitatea sudurii 
unor construcții în vidul 
spațiului cosmic deschide 
perspectiva asamblării suc
cesive din elemente de di
mensiuni mici a unor con
strucții de mari proporții. 
Astfel, de pildă, se vor 
putea crea în Cosmos mari 
observatoare în scopul 
studierii multilaterale și 
îndelungate , a spațiului

cosmic și corpurilor ce
rești. Determinarea lumi
nozității reale 
este necesară 
cînd trec prin atmosferă, 
razele lor sînt absorbite și 
își modifică aspectul. Ra
zele de lumină de dife
rite intensități, razele ca
lorice și radioundele sînt 
absorbite în mod diferit 
în funcție de ziua, ora și 
locul în care se produce 
fenomenul. De pildă, va
porii de apă existenți în 
atmosferă rețin o parte 
din razele calorice infra- 
roșii. Ozonul existent în 
atmosferă la mari înălțimi 
absoarbe parțial razele 
ultraviolete. Conținutul în 
atmosferă al vaporilor de 
apă se schimbă. Firește, 
din această cauză se mo
difică și gradul de absorb
ție al radiațiilor stelare. Se 
schimbă, de asemenea.

a stelelor 
deoarece,

grosimea și densitatea stra
tului de ozon.

Radioundele sînt absor
bite de atmosfera terestră 
printr-un proces foarte 
complex. De asemenea, 
razele Roentgen, de inten
sități diferite, pe care le 
emit toate corpurile ce
rești, sînt absorbite în în
tregime de atmosferă.

Toate aceste radiații ale 
corpurilor cerești, inclusiv 
ale Soarelui, trebuie cu
noscute de noi în mod 
detaliat pentru a putea 
țelege just procesele 
zice oare se 
și pentru a

Cosmosul 
de laborator gigantic al 
naturii. Fenomenele care 
se petrec în el au propor
ții colosale și ele nu pot 
fi analizate în măsură sa
tisfăcătoare în laboratoa
rele terestre. Acțiunile 
„derutante" ale atmosfe-

rei terestre scapă, deseori, 
observațiilor întreprinse 
pe Pămînt. Este știut că 
s-au efectuat unele obser
vații de pe sateliții artifi
ciali ai Pămîntului și de 
pe unele rachete. Dar po
sibilitatea de a efectua ob
servații ale corpurilor ce
rești de pe o platformă 
zburătoare pe care oamenii 
o pot asambla în Cosmos 
va deschide perspective 
mult mai fructuoase. Su
dura este o operație ab
solut necesară pentru a- 
samblarea unei asemenea 
platforme.

Nu este departe ziua 
cînd va deveni posibilă 
construirea unui mare ob
servator zburător dincolo 
de atmosferă, dotat cu te- 
lescoape de mari proporții 
și altă aparatură astro
fizica de înaltă precizie. 
(Material transmis prin a- 
genția „Novosti").
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