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PLECAREA

DIN

DELHI

Trimișii speciali Agerpres, 
Nicolae Ionescu și Paul Fi- 
nanțu, transmit: După ce au 
fost timp de trei zile oaspeții 
capitalei Indiei, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, cu soția, și persoanele ofi
ciale române care îi însoțesc 
au plecat joi dimineața spre 
Bangalore.

Convorbirile oficiale fruc
tuoase avute la Delhi de șeful 
statului român, împreună cu 
președintele Consiliului de 
Miniștri, cu șeful guvernului 
indian, acordurile încheiate 
între cele două țări în diferi
te domenii ale colaborării și 
cooperării economice și teh- 
nico-științifice, contactele mul
tilaterale realizate cu acest 
prilej oferă temei deplin a- 
precierii că prima parte a vi
zitei oaspeților români în In
dia s-a desfășurat cu succes, 
confirmînd relațiile de pro
fundă prietenie și stimă exis
tente între România și India, 
contribuind la amolificarea 
continuă a acestor relații, la o 
mai bună cunoaștere și înțe
legere reciprocă. Oaspeții ro
mâni au avut, de asemenea, 
prilejul în aceste zile să cu
noască unele din principalele 
preocupări ale Indiei contem
porane în direcția consolidării 
și accelerării progresului eco
nomic, precum și cîteva din 
capodoperele Indiei istorice, 
care stau mărturie forței crea
toare a poporului acestei țări.

„.Ora 9,00. Coloana mașini
lor oficiale părăsește palatul 
oficial Rashtrapatî Bhavan, 
unde a fost reședința oameni
lor de stat români în capitala 
Indiei.

Orașul — împodobit cu 
arcuri de triumf florale, stea
guri, portrete, lozinci — de
gajă o atmosferă de sărbă
toare. Numeroși locuitori își 
iau rămas bun de la oaspeți, 
aplaudînd la trecerea coloanei 
mașinilor oficiale și făcînd 
semne prietenești cu mîna.

Președintele Consiliului de 
Stat și președintele Consiliu
lui de Miniștri sînt însoțiți, în 
drum spre aeroport, de pre
ședintele Indiei, Varahagirl 
Venkata Giri, și de primul 
ministru, Indira Gandhi.

în așteptarea înalților oas
peți, pe aeroport se aflau 
membri ai guvernului, perso
nalități ale vieții publice in
diene, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați Ia Delhi. La 
sosirea pe aeroport, un grup 
de tinere fete oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și soției 
sale, tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer și soției sale, frumoase 
ghirlande de flori.

După intonarea Imnurilor 
de stat ale României și Indiei 
și prezentarea onorului de că
tre compania militară, șefii 
celor două state rostesc scurte 
cuvîntări.

Apoi, oaspeții români sînt 
conduși la scara avionului de 
președintele Giri și de pre
mierul Indira Gandhi. Avio
nul special se îndreaptă spre 
Bangalore, capitala statului 
Mysore.

(Continuarea rela
tării vizitei !n pa
gina a III-a).

Aspect din timpul vizitei înalților oaspeți români în India

Cuvîntul președintelui 
Indiei, 

Varahagiri Venkata Giri
Domnule președinte,
A fost o plăcere și un privilegiu 

pentru noi de a avea în mijlocul 
nostru pe dumneavoastră, pe 
doamna Ceaușescu, pe excelența 
sa domnul prim-ministru Ion 
Gheorghe Maurer și pe doamna 
Maurer, pe excelența sa domnul 
Mănescu. Vizita dv. a contribuit la 
întărirea în continuare a relațiilor 
noastre prietenești, la o mai bună 
înțelegere reciprocă și sînt convins 
că ea va contribui la o cooperare 
mai strînsă între țările noastre. în 
aceste trei zile în care ați fost îm

PRETUTINDENI, ACEEAȘI PRIMIRE
CALDĂ, PRIETENEASCĂ

A patra zi a vizitei. Ne 
aflăm nu departe de ecua
tor, în sudul Indiei, în fru
mosul oraș Bangalore, ca
pitala statului Mysore. Aici 
domnește aceeași atmosferă 
de caldă prietenie care a 
caracterizat, începînd din 
prima clipă, vizita în In
dia a președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, ' a celorlalte per
soane care îi însoțesc.

La plecarea din Delhi, 
în drum spre aeroport, lo
cuitorii capitalei și-au ma
nifestat din nou, într-un 
mod impresionant, simpa
tia pentru înalții oaspeți, 
pentru poporul român. 
Drapelele României și mari 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub 
care sînt înscrise cuvinte 

preună cu noi v-ați putut convin
ge de marea căldură a sentimen
telor prietenești pe care guvernul 
și poporul Indiei le nutresc pentru 
dv. și pentru poporul român. Deși 
șederea dv. în țara noastră este 
scurtă, sper ca în următoarele cî
teva zile să aveți ocazia să vedeți 
mai multe din vechile noastre mo
numente, ca și realizările Indiei 
moderne.

Vă doresc o călătorie plăcută și 
succes în misiunea dv. de pace și 
progres.

de salut, au însoțit coloana 
oficială pe tot traseul spre 
aeroport. Ceremonia de ră
mas bun, cuvintele ce s-au 
rqstit cu acest prilej au lă
sat o amintire de neșters 
celor prezenți.

Punînd în centrul politicii

manent ascendent, sînt o 
elocventă ilustrare a prin
cipiilor coexistenței pașni
ce, o pildă de conlucrare 
fructuoasă, bazată pe res
pect și încredere, egalitate 
deplină în drepturi, ne
amestec în treburile inter-

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, 
GEORGE-RADU CHIROVICI

sale externe prietenia și co
laborarea cu fările socialis
te, România se pronunță 
pentru lărgirea și întărirea 
relațiilor prietenești cu toa
te popoarele lumii, indife
rent de orînduirea lot so
cială. Bunele relații stator
nicite de mai mulți ani în
tre România și India, co
laborarea și cooperarea 
dintre cele două țări, care 
au cunoscut un curs per-

ne, avantaj reciproc. Vizi
ta conducătorilor români 
în India este, în acest spi
rit, o expresie elocventă.

Primirea făcută pe ae
roportul din Bangalore 
înalților oaspeți români, 
numeroasele manifestări de 
prietenie ale locuitorilor 
orașului ne-au prilejuit re
trăirea unor clipe emoțio
nante. „Vizita președinte
lui României, domnul

Nicolae Ceaușescu, în sta
tul Mysore îi va oferi pri
lejul să cunoască unele din
tre realizările noastre. Ora
șul Bangalore, statul Myso
re îi primesc plini de bucu
rie pe oaspeții români, 
sînt fericiți că vizita lor în 
India trece și pe aici" — 
ne-a declarat unul dintre 
reprezentanții presei in
diene aflați pe aeroport

Solicitat de către un 
reporter indian, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Doresc să transmit locui
torilor orașului Bangalore 
un mesaj călduros de pros
peritate și pace". Prospe
ritate și pace — o urare 
izvorîtă din prietenia și 
stima pe care poporul ro
mân o poartă poporului 
indian. Prosperitate și pace 
— iată dorința cea mai 
fierbinte a popoarelor lu
mii.

Telefoto > U.P.I.—AGERPRES

Cuvîntul președintelui
Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă prim-ministru,
Doamnelor și domnilor,
Am petrecut în mod minunat 

trei zile în capitala țării dv. în 
acest timp scurt am putut să ve
dem cîteva din realizările contem
porane ale poporului indian. Am 
avut, totodată, prilejul să admi
răm unele din monumentele care 
vorbesc despre istoria Indiei.

în cursul întrevederilor cu exce
lența sa doamna prim-ministru In-

dira Gandhi au fost evocate rezul
tatele pozitive ale relațiilor din
tre India și România și s-au rele
vat noi posibilități de colaborare 
și cooperare în toate domeniile de 
activitate. Ca prieteni sinceri ai 
Indiei ne bucură rezultatele obți
nute de țara dv. în dezvoltarea e- 
conomică și socială, ne bucură e- 
forturile pe care le fac guvernul 
indian, doamna prim-ministru In
dira Gandhi pentru asigurarea pro
gresului tot mai rapid al Indiei. 
Doresc să relev cu satisfacție că în 
problemele internaționale atît gu
vernul român, cît și guvernul in
dian sînt animate de dorința de a 
contribui la colaborarea între po
poare, la pace în lume.

Doresc să exprim mulțumirile 
noastre pentru acceptarea de către 
domnul președinte și de către 
doamna prim-ministru a invitației 
de a vizită România. Noi apreciem 
că schimbul de vizite și de păreri 
între conducătorii țărilor noastre, 
între conducătorii statelor lumii 
contribuie la cauza colaborării și 
păcii în lume.

Acum, cînd părăsim capitala pa
triei dv., doresc încă o dată, dom
nule președinte, doamnă prim- 
ministru, să vă mulțumesc în nu
mele meu, al tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și al celorlalți 
colaboratori pentru primirea fă
cută, pentru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat.

Vă urez să obțineți cele mai 
bune rezultate în îndeplinirea acti
vității dv. pentru progres.

Doresc să transmit, totodată, în
tregului popor indian cele mai bune 
urări de pace și prosperitate.

La revedere, vă așteptăm cu plă
cere în România.

ANCHETA
ÎN ÎNTREPRINDERI 

DIN JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

In trei trimestre din acest an, pe 
ansamblul județului Caraș-Severin 
s-au consemnat următoarele procente 
de realizare a planului : 101,2 la pro
ducția globală, 101,8 la producția 
marfă vîndută ți încasată (industria 
de stat), 101,8 la productivitatea 
muncii (industria republicană). în 
general, deci, numai lucruri bune 
despre ipodul în care Industria aces
tui județ își îndeplinește sarcinile 
,din planul de stat și participă la sa
tisfacerea cerințelor majore ale eco
nomiei naționale. în aceste succese 
se regăsesc munca avîntată a colecti
velor din întreprinderi, fructifi
carea rezervelor interne, organi
zarea superioară a producției și 
a muncii, creșterea economiilor ți be
neficiilor, precum 
și sprijinul com
petent, oportun 
al organelor lo
cale de partid și 
de stat, al foru
rilor de resort din 
ministere și alte 
organe economice 
centrale acordat 
unităților indus
triale din această 
parte a țării. To
tuși, nu putem 
spune că nu mai 
există și unele 
neajunsuri în activitatea de realizare 
exemplară, la toți indicatorii, a sar
cinilor de plan, de către fiecare în
treprindere industrială în parte. Nu 
putem spune, de asemenea, că in
tervenția unor foruri de resort lo
cale sau centrale s-a dovedit a fi 
în toate cazurile competentă, califi
cată și energică.

...Eram de față, la sfîrșitul lunii 
septembrie a.c., la Uzina de con
strucții metalice și mașini agricole 
din Bocșa cînd a avut loc adu
narea generală a salariaților. Ceva 
obișnuit | în toate întreprinderile și 
organizațiile economice s-au desfă
șurat astfel de adunări Neobișnuită 
ni s-a părut. însă, intervenția unui 
director general din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, tov. 
ing. Așot Sarafian, care în discuția 
purtată cu conducerea acestei uzine 
— înainte de începerea adunării — 
șl-a exprimat acest punct de vedere :

— Cred că este bine să nu mai 
amintiți în darea de seamă despre 
acoperirea parțială și tîrzie cu 
comenzi a sarcinilor de export în 
acest an. Vom căuta să îndreptăm 
situația...

O asemenea intervenție, în mod 
firesc impune unele întrebări. De ce 
s-a amînat atît de mult soluționarea 
problemelor realizării unor sarcini 
de pian, definitivarea planului de 
export al uzinei din Bocșa și s-a 
încercat să se tăinuiască neajun
surile în acest domeniu ? Cele 
1 900 tone produse sînt sau nu sînt 
solicitate, într-adevăr. pe piața ex
ternă ? Delegații forului de resort 
au fost de mai multe ori în între
prindere | cu ce s-a soldat prezența

T e I e g r a m e

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc sincer dumneavoastră, precum și Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România și poporului' frate român, pentru 
felicitările călduroase adresate cu ocazia alegerii mele ca președinte al 
Republicii Democrate Vietnam.

în noile funcții care mi-au fost încredințate, mă voi strădui să con
tribui cît mai mult. împreună cu poporul nostru, la consolidarea și dez
voltarea continuă a solidarității și prieteniei dintre țările noastre așa 
cum a dorit întotdeauna președintele nostru Ho Și Min.

Vă doresc multă sănătate și noi succese în îndeplinirea înaltelor 
dumneavoastră responsabilități.

TON DUC THANG
| Președintele Republicii Democrate

Vietnam

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Ștefan Voitec 
au primit din partea tovarășilor Walter Ulbricht, Willi Stoph, Gerald 
Gotting și Erich Correns o telegramă prin care mulțumesc cordial pentru 
salutările și felicitările transmise cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
întemeierii Republicii Democrate Germane și își exprimă convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Socialistă România, ca și dintre Partidul 
Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român se vor dez
volta și întări în continuare, pe baza marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, în interesul celor două popoare și al cauzei so
cialismului.

lor pe... teren ? Concret tov. Zaharla 
Gaiță, director adjunct în minister, 
a analizat și studiat pe toate fețele 
problema celor 1 900 terne produse. 
Pînă la urmă, reprezentantul ministe
rului a găsit comenzi pentru 130 tone 
utilaj siderurgic și 600 tone transpor
toare și batiuri necesare mașinilor 
unelte — produse care nu au mai 
intrat vreodată în profilul fabrica
ției uzinei., Cu ce se va acoperi 
diferența de 970 tone produse 
nenominalizate încă la export ? 
După cum ni s-a spus în uzină, de
plasările pe teren ale tov. . di
rector adjunct au fost urmate de în
tocmirea unor situații și analize, de 
promisiuni și speranțe, dar nu toate 
s-au îndeplinit. Atunci, care este e- 

ficiența interven
ției, sprijinului și 
controlului din 
partea anumitor 
reprezentanți ai 
ministerului în
vederea realizării 
sarcinilor de
plan ?

Am vorbit, pînă 
acum, despre nea
junsurile întîm- 
pinate de uzina 
din Bocșa în acti
vitatea de reali
zare a planului,

fată, însă, că tov. lng. Ion 
Grasoi, secretar al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., 
ne-a relatat și alte asemenea situații: 

— La uzina „Oțelul Roșu" a fost 
dată în funcțiun» recent trăgătoria 
de bare. Ei nu i s-au asi
gurat cele necesare unei bune activi
tăți, adică materie primă și comenzi. 
Astfel că într-o perioadă în care se 
impunea un ritm constant de lu
cru ordonat în trăgătorie procesul 
de producție s-a desfășurat cu 
pauze, cu opriri. într-o nesiguranță 
continuă. Nici acum lucrurile nu 
stau mai bine, deși numeroși re
prezentanți ai forului de resort din 
Ministerul Industriei Metalurgice au 
fost la „Oțelul Roșu". Ei au venit, au 
văzut și... au plecat, iar sarcinile de 
plan au rămas neîndeplinite inte
gral.

Cazurile descrise pînă acum vi
zează Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini și Ministerul' 
Industriei Metalurgice. Din păcate, 
aceeași lipsă de eficacitate în inter
venții. sprijin și control se constată 
și la cele trei întreprinderi ale Mi
nisterului Industriei Alimentare i 
Trustul județean de morărit și pani
ficație, fabrica de produse lactate și 
cea de industrializare a cărnii. Au și 
ele multe probleme nerezolvate în 
privința realizării planului. Și aici 
au venit delegați. Un timp în
delungat, un specialist în pa
nificație s-a tot ocupat de sl-

Dan POPESCU 
Eugen FIERARU

(Continuare în pag. a III-a)
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Pe cine ati
amenda ?

Aflat în misiune, cpt. Con
stantin Florea, șeful serviciului 
circulației din inspectoratul mi
liției județului Argeș, a oprit 
autoturismul Volga A—184, pen
tru depășire neregulamentară 
(deci periculoasă) și viteză ex
cesivă. Călătorul de pe cana
peaua din spate a interzis șo
ferului să prezinte actele la 
control, ordonindu-i să-și con
tinue drumul. Semnalată prin 
radio, mașina este oprită pe 
traseu de un alt ofițer, cpt. Ni- 
«olae Florescu. Atunci călăto
rul din spate, dind vădite sem
ne de nervozitate, a binevoit să 
se legitimeze (de ce, nu știm, 
pentru că nu el era la volan 1) : 
„Sînt generalul-maior Emil Epu
re !“ — și tonul era de intimi
dare. Apoi, interzicînd șoferului, 
pentru a doua oară, să prezinte 
actele la control, a plecat mai 
departe, sfidind dispoziții și legi 
juridice și etice, obligatorii pen
tru toată lumea. Știam că legea 
e una pentru toți — nicidecum 
concepută pe grade sau funcții. 
Actelor de intimidare și abuz le 
vom spune întotdeauna pe 
nume, indiferent de persoană. 
Ca și în cazul de față. De a- 
dăugat că amenda (225 lei) a- 
plicată, ulterior, 
trebui suportată 
soana de pe 
spate.

șoferului, ar 
de către... per- 
canapeaua din

De la casca
| pompierului

la toga ma
gistratului

„Micile neatenții" au uneori 
consecințe ireparabile. Faptul că 
unele locomotive cu aburi nu 
au montate, la coșuri, site para- 
scîntei, dă naștere la incendii 
păgubitoare. In halta Berceni, cu 
cîtva timp în urmă, un vagon 
care staționa a ars. Deunăzi a 
izbucnit un alt incendiu, tot la 
un vagon C.F.R. încărcat cu 
vată industrială, de data aceas
ta in gara Stănești (linia Giur
giu—Videle). La schela petrolie
ră Moreni (punctul Piscov), su
dorul Dumitru Ilie s-a urcat să 
Verifice funcționarea pompelor 
de la un rezervor plin cu ți
ței, avind... țigara aprinsă. Flă
cările au cuprins trei rezervoa
re și numai intervenția promp
tă a pompierilor militari a evi
tat explozia. Pentru curmarea u- 
nor asemenea „intîmplări", se 
impun măsuri ' preventive ur
gente. Pentru că acolo unde lip
sesc... vin pompierii. Și după ei 
— tribunalul.

Prinși la oala |
cu smîntînă

«

E dimineața. Pe poarta între
prinderii de industrializarea lap
telui din Tg. Mureș, iese o au
todubă. Transportă bidoane cu 
smîntînă și alte produse lacta
te. Paznicul o oprește. Lingă șo
fer (Vasile Imre) se află distri
buitorul Alexandru Lapoși. Por
tarul cere avizul de expediție ; 
confruntă cifrele din acte, cu 
marfa, apoi le spune : „Puteți 
pleca". In acest moment, apar 
Ștefan Samatiuc (controlor re
vizor la direcția teritorială de 
control și revizie), împreună cu 
șeful unității. Se procedează la 
un nou control. Rezultatul 7 
S-au găsit, în plus, 52 de kg 
de smîptînă, bașca sticle cu 
iaurt și Sana, brinză de vaci 
etc. — produse care urmau să 
fie valorificate pentru... buzu
narul propriu. Controlul a con
tinuat în unitate. Au fost des
coperite multe alte produse pre
gătite pentru „expediere" fără 
avize, valorind... 2 350 lei ! Și 
asta într-o singură zi ! Dar în- 
tr-o săptămină, într-o lună cît 
s-o fi furind 7 Apropo : fabrica 
a mai rămas acolo 7

Lăudat
fie timpul!

Biserica Doamnei, din strada 
cu același nume, este unul din
tre monumentele istorice valo
roase ale Capitalei. De aceea, era 
de așteptat să se creeze condiții 
pentru vizitarea ei de către tu
riști. Nu se întimplă însă, așa. 
Așezată intre o cantină, un ma
gazin de confecții și .„Delta Du
nării", împrejurimile sale oferă 
vizitatorilor cină putini de bria
ză cu mirosurile adiacente, când 
cărucioare cu confecții, cînd a- 
mîndouă, plus alte zece soiuri 
de mărfuri apro și agro la un 
loc. De ani și ani, consiliul popu
lar municipal promite construi
rea unui gard despărțitor, pre
cum și soluționarea problemei 
spațiilor de depozitare la ma
gazinele vecine. Pe cînd și mă
suri concrete ? La... sfinlul aș
teaptă ?

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 

Gheorqhe DAVID 
u sprijinul corespondenților 
Scînteii

da :

Au mai rămas doar cîteva zile pînă la limita maxi
mă a timpului optim pentru însămînțarea griului. In 
multe Întreprinderi agricole de stat și cooperative agri
cole, semănatul griului și al altor culturi de toamnă 
s-a încheiat Dar cu toate că este de maximă urgență, 
într-o serie de cooperative agricole, această lucrare 
continuă să fie tergiversată, nu se folosesc integral ca

pacitatea de lucru a tractoarelor și a mașinilor agri
cole, persistă deficiențe organizatorice, se semnalează 
cazuri de încălcare a regulilor agrotehnice. Ținînd 
seama de timpul înaintat, se impune ca organele agri
cole, conducerile unităților agricole socialiste, să ia 
măsuri pentru urgentarea lucrărilor, astfel ca fiecare 
hectar de grîu să fie însămînțat cît mai repede și la 
un nivel calitativ ireproșabil.

vorizează lucrul de mîntuială, cali
tatea sub orice critică la semănat. 
La cooperativa din Jirov, pe o tarla 
situată la punctul Breța, pe aproa
pe 7 hectare, grîul a fost semănat 
direct pe brazde, după care 
s-a dat cu polidiscul. Nimeni nu 
se poate aștepta ca de pe aceas
tă suprafață să se obțină producții

cît de cît mulțumitoare. Dar nici 
inginerul agronom Ion Păducel și 
nici președintele cooperativei nu 
au controlat în permanență felul 
cum se execută lucrările, nu au 
stabilit și tras la răspundere pe 
cei vinovați. Ar trebui ca adunarea 
generală a cooperatorilor și orga
nele agricole să evalueze pagu

bele datorate încălcării regulilor 
elementare la semănat și ele să fie 
suportate de cei răspunzători. Ni
mănui nu-i este îngăduit să pro
voace daune și cu atît mai puțin 
ca ele să fie suportate de coope
rativă, de cooperatori.

Nistor TUICU

defecțiunile de organizare
UN TEREN IDEAL

PENTRU „BĂTUTA PE LOC

PENTRU CODAȘI, CHIAR Șl TOAMNA 
ACEASTA E PREA SCURTĂ!

Pînă la 15 octombrie, 12 coope
rative din județul Mehedinți au 
terminat semănatul păioaselor de 
toamnă. Printre acestea se află 
cooperativele agricole de produc
ție din Gîrla Mare, Salcea, Pris
tol, Gruia, Rogova, Vrata etc. Cum 
au reușit aceste unități să termine, 
înainte de data fixată, însămînțările 
de toamnă 7 Iată ce a relatat în 
această privință Constantin Ră- 
ducanu, președintele cooperativei 
agricole din Punghina : „Dacă de 
la bun început totul este organizat 
cum trebuie, lucrările se desfășoa
ră în ritm rapid. Noi am asigurat 
din vreme sămînța, am antrenat 
un mare număr de brațe de muncă 
la recoltatul porumbului, în primul 
rînd de pe acele terenuri ce ur
mau a fi însămînțate cu grîu Me
canizatorii au avut astfel posibili
tatea să folosească întreaga capaci
tate de lucru a tractoarelor și să 
facă lucrări de bună calitate. Nu 

am lăsat lucrul de pe o zi pe alta. 
Așa că însămînțatul păioaselor, pe 
cele 381 hectare, a fost terminat cu 
5 zile mai devreme decît s-a pre
văzut inițial".

Și în alte unități, unde munca a 
fost bine organizată, unde țăranii 
cooperatori au participat în nu
măr mare atît la recoltatul cultu
rilor tîrzii, cît și la însămînțat, lu
crările s-au desfășurat în bune 
condiții. Dar nu peste tot tre
burile stau astfel. Pînă la 15 oc
tombrie, în județul Mehedinți, se
mănatul păioaselor s-a realizat nu- 
maj in proporție de 70 la sută, iar 
recoltatul porumbului pe 71 la su

tă din suprafață. Mult rămase în 
urmă sînt lucrările de eliberare a 
terenului. Aceasta a atras după sine 
și întîrzieri în ce privește pregăti

rea patului germinativ pentru în- 
aămînțări. Sînt unele cooperative, 
ca cele din Butoiești, Dumbrava, 
Făuroaia, Greci și altele, care 
n-au realizat nici 50 la sută din 
planul- însămînțărilor de toamnă.

Una din cauzele care frînează 
ritmul semănatului este folosirea 
nejudicioasă a tractoarelor și ma
șinilor. La sediul secției a doua 
de mecanizare de la I.M.A. Stre- 
haia, în ziua de 15 octombrie, la ora 
0 dimineața mai erau încă 8 trac
toare care nu porniseră la arat. 
De mal multă vreme munca în a- 
ceastă secție de mecanizare lasă de 
dorit. Mecanizatorii pleacă de la 
lucru cînd vor. In ziua amintită 
un mecanizator plecase cu tracto
rul și remorca să facă transpor
turi, în interes particular, pe o 
distanță de mai bine de 7 km. Și 
cîtă nevoie este acum de mijloa
cele de transport 1 In zilele de 
11—14 octombrie, la această secție 
s-au înregistrat 16 absențe de la 
lucru. Dacă fiecare mecanizator 
care a lipsit ar fi efectuat numai 
cîte 4 hectare arătură, suprafața de 
teren pregătită ar fi crescut cu 64 
hectare. Cooperativa este mult ră
masă în urmă cu însămînțările. 

Aici a fost trimis tovarășul Victor 
Gocenel, instructor al Comitetului 
județean de partid Mehedinți, pen
tru a sprijini activitatea în campa
nia de însămînțări. L-am întrebat 
ce a întreprins pentru a îndrepta 
lucrurile.

— Nu mai știu ce să fac, tovară
șe. Treburile merg foarte prost. 
Eu am informat și conducerea 
I.M.A. și comitetul județean de 
partid, dar nu s-a luat nicj o mă
sură.

Curioasă optică I Adică, împu

ternicitul comitetului județean de 
partid, în loc să întreprindă acți
uni concrete, se consideră scutit 
de orice răspundere prin aceea că 
a informat despre starea proastă a 
lucrurilor. Oare tovarășul Go
cenel a fost trimis acolo doar 
să constate și să informeze, sau 
să întreprindă acțiuni concrete, să 
ia cele mai potrivite măsuri pentru 
a face ca treburile să meargă bine 7 

Acum, cînd au mai rămas numai 
cîteva zile pînă la limita maximă 
a timpului optim pentru semănat, 
este nevoie ca munca să fie orga
nizată temeinic, toți specialiștii, 
președinții și brigadierii din coo
perative să fie prezenți, în perma
nență, pe cîmp. In unele unități 
continuă să fie ignorate aceste ce
rințe așa cum este cazul la coope
rativa agricolă Valea Motrului din 
Strehaia. Aici, din cele 664 hectare 
planificate a fi însămînțate cu pă- 
ioase, s-au realizat doar 315 hecta
re. Rămînerea în urmă se datoreș- 
te, în primul rînd, faptului că or
ganizarea muncii lasă de dorit și 
aceasta pornește de la. unii oameni 
cu atribuții și funcții 1 încredințate 
de adunarea generală a cooperato
rilor. Pe brigadierul Alexandru 
Milca l-am găsit Ia cazanul cu țui
că al cooperativei. In timp ce el 
stătea la cazan, numeroși țărani co
operatori; în special femei, aștep
tau pe drum, neștiind unde să 
meargă la lucru. Cooperatorii au 
nu numai dreptul, ci și datoria dea 
trage la răspundere un astfel de 
brigadier pentru atitudinea dezono
rantă de care s-a făcut vinovat în 
aceste zile cînd ar fi trebuit să 
constituie un exemplu în muncă.

In unele unități, pe lingă întîrzie- 
rea lucrărilor, lipsa controlului fa

Perioada optimă de însămînțare 
a culturilor de toamnă stabilită 
pentru județul Covasna s-a înche
iat la 15 octombrie. Specialiștii Di
recției agricole județene au pre
lungit-o însă pînă la 20 octombrie. 
Unele cooperative agricole care au 
organizat mai bine munca, cura 
sînt cele din llieni, Moașca, Chi- 
chiș sau Tîrgu Secuesc, au reușit 
să termine însămînțatul culturilor 
de toamnă. Dar dacă ținem seama 
de stadiul în care se află,_ în pre
zent, lucrările de însămînțare — 
65,4 la sută — și mai ales de rit
mul nesatisfăcător în care acestea 
continuă să se desfășoare există 
temeri pe deplin justificate cu 
privire la posibilitatea încheierii 
campaniei de însămînțări pînă la 
20 octombrie. Viteza zilnică la 
semănat este de numai 600—700 
hectare, față de 1 200 ha cit s-a pre
văzut.

Această situație se datorează 
neajunsurilor manifestate în orga
nizarea muncii și, în primul rînd, 
folosirii nejudicioase a mijloacelor 
mecanice și a forței de muncă. în 
prezent, cînd s-a aglomerat un vo
lum mare de lucrări, unii președinți 
de cooperative se plîng că nu au 
suficiente tractoare și mașini. Dar 
și acum, multe tractoare și mașini 
agricole nu sînt folosite cu întrea
ga capacitate sau chiar deloc. 
La cooperativa agricolă Cer- 
natu, din cele 1 000 hectare 
prevăzute să fie însămînțate cu 
grîu și secară s-au realizat jumă
tate. Cauza rămînerii în urmă o 
constituie întîrzierea lucrărilor de 
eliberare a terenului și ritmul lent 
de lucru. In ziua raidului, la orele 
13,30, trei tractoare stăteau pe o 
tarla la marginea comunei. După 
o pauză prelungită, tractoriștii nu

se grăbeau să reînceapă lucrul. 
In aceeași zi, dimineața, ei au 
început lucrul cu o întîrziere de 
cîteva ore. „Am avut tot felul de 
necazuri", se justifică tractoristul 
Sandor Baiko. De fapt necazurile 
sînt o urmare a neîntreținerii și 
nepunerii la punct a tractoarelor. 
In partea opusă a comunei alte 
trei tractoare stăteau. La unul se 
defectase injectorul. Doi tractoriști 
care' reparau defecțiunea erau „a- 
sistați" de al treilea, în timp ce 
cîteva zeci de cooperatori nu lu
crau nici ei, așteptînd ca mecani
zatorii să reînceapă munca.

— Avem mari necazuri cu me
canizatorii, se plînge președintele 
cooperativei. Lucrează cînd vor și 
cît vor. Șeful secției I.M.A i-a scă
pat din mînă. Duminica trecută, 
din cele 39 tractoare au ieșit la 
lucru doar 11. Am propus ca o 
parte din mecanizatori să lucreze 
ia pregătirea terenului și în timpul 
nopții. Noi am spus, noi am au
zit.

Directorul I.M.A. din Tîrgu Se
cuesc, ing. Gh. Isoldas, nu contestă 
cele afirmate de președinte.

— Cînd i-am controlat au făcut 
treabă — ne spune el. Dar imediat 
ce i-am scăpat din mînă...

Oare directorul unei întreprin
deri de mecanizare nu are sufi
cientă autoritate și mijloace pen
tru a pune lucrurile la punct 7 
Soluția preconizată de a aduce în 
ajutor tractoare din alte unități, 
deși necesară pentru moment, nu 
rezolvă problema întăririi disci
plinei.

O situație asemănătoare am în- 
tîlnit și la secția de mecanizare 
de la cooperativa agricolă Boros- 
neul Mare, unde tractorul destinat

scoaterii cartofilor începuse lucrul 
la orele 11. Cooperatorii repartizați 
aici n-au lucrat pînă la această oră. 
Din cele 27 tractoare, 4 nu func
ționau din cauza unor defecțiuni 
tehnice, sau din lipsa mecanizato
rilor. La aceasta se adaugă întîr
zierea lucrărilor de recoltare a 
cartofilor. Din aceste cauze, semă
natul griului s-a efectuat abia pe 
350 hectare din cele 680. Ceea ce 
surprinde este automulțumirea cu 
nimic justificată care se manifestă 
la această cooperativă.

— Pînă sîmbătă, 18 octombrie, 
terminăm semănatul, spune tehni
cianul Geza Biro.

Asemenea afirmații gratuite se 
fac cînd 120 ha urmează să fie în
sămînțate după sfecla de zahăr, 
care se mai află în pămînt. Acum, 
cînd fiecare clipă este prețioasă, 
promisiunile neonorate nu au nici 
o valoare. Este nevoie de muncă 
intensă, zi și noapte, la recoltat, 
la eliberarea și pregătirea terenu- 

. lui, la semănat.
Cazuri de indisciplină se întîl- 

nesc și în alte locuri. Tractoriștii 
care lucrează la cooperativele Ză
bala și Reci pleacă din cîmp în 
plină zi. Din aceeași cauză, la coo
perativele din Bicsad, Micfalău și 
altele, viteza zilnică Ia însămînțări 
este de numai 4—5 hectare.

Ținînd seama că în județul Co
vasna timpul optim este deja de
pășit, se impune ca organele de 
partid și agricole, conducerile în
treprinderilor de mecanizare să 
sprijine cu prioritate cooperativele 
agricole rămase în urmă, să orga
nizeze temeinic munca pentru ter
minarea grabnică a semănatului.

Nicolae MOCANU

Aflîndu-mă într-o zi în mijlocul 
mai multor reprezentanți ai comer
țului alimentar — șefi de magazine, 
directori, merceologi — am pus în 
discuție cîteva probleme ale secto
rului pomenit Am întrebat : ce a- 
nume întreprind din proprie iniția
tivă pentru îmbunătățirea aprovizio
nării unităților comerciale pe care 
le conduc 7 Ce măsuri iau pentru 
perfecționarea serviciului în maga
zine 7 .

Am observat imediat că interlocu
torii se simt, oarecum jenați de în
trebări, că sînt puși într-o evidentă 
dificultate. „Vedeți dv_, a spus cam 
pe ocolite cineva din grup, noi, din 
proprie inițiativă, nu prea putem... 
Dar dacă avem la bază ceva instruc
țiuni, indicații, dispoziții...

— Și — am întrebat din nou — 
vă plîngeți că forurile tutelare ne
glijează să dea instrucțiuni, indica
ții 7

Din cele relatate pe larg și do
vedite cu acte de reprezentanții co
merțului alimentar, am înțeles că 
nimeni și în nici un fel nu duce 
dorul instrucțiunilor. Dimpotrivă, 
șefii de magazine și restaurante sînt 
efectiv asaltați de un noian de in
strucțiuni, circulare, dispoziții, bro
șuri, cărți și cărțulii indicatoare, or
dine. decizii, adrese, indicații, care 
vin necontenit de la forul imediat 
superior. Aici nu e vorba de circu
lația cîtorva sute sau, hai să zicern, 
cîtorva mii de hîrtii, ci de sute și 
sute de mii de adrese, de copleși
toare valuri de hîrtie (o să demon
străm afirmația), care tălăzuie ne
contenit pe direcția minister de re
sort (sau alt organ de control și 
îndrumare) — direcție comercială — 
organizație sau întreprindere comer
cială — unitate de desfacere.

Facem o precizare : să nu se cre
eze cumva impresia că sîntem îm
potriva oricăror circulare și instruc
țiuni. Comerțul alimentar dispune de 
multe mii de unități. _Ar fi de-a 
dreptul absurd să pretinzi ca cei 
cîțiva instructori ai ministerului să 
cutreiere toate magazinele pentru a 
transmite verbal indicații, după cum 
tot atît de neverosimilă ar părea și 
adunarea într-o ședință, în același 
scop, a tuturor celor cîtorva mii de 
reprezentanți ai sectorului comercial 
respectiv. Atunci 7 In mod cît se 
poate de fițesc și rațional intră în 
drepturi instrucțiunea, adresa. Deci, 
nu avem nimic cu instrucțiunile ne
cesare, ci doar cu cele care consti
tuie balastul birocratic

Acestea fiind spuse, să trecem în 
zona concretă a exemplificărilor. _

Pentru a avea un punct de pornire 
reproducem întocmai un fragment din 
„Instrucțiunile privind organizarea și 
funcționarea unităților cu remiză, la 
desfacere" (din păcate, avem doar 
instrucțiuni, nu și unitățile respec
tive !). Cităm : „Unitățile de desfa
cere cu remiză se înființează, se or
ganizează și funcționează în cadrul 
organizației comerciale („X" — n.a.), 
potrivit prevederilor H.C.M. nr. 506 
din 1963, instrucțiunilor MCI. și Mi
nisterului Finanțelor la această ho- 
tărîre în măsura în care nu contra
vin instrucțiunilor M.C.I. nr. 16 329 
din 1958, aprobate prin ordinul M.C 
nr. 9623 din 1958, și instrucțiunilor 
M.C.I. nr. 66 933 din 1965 pentru a- 
plicarea H.C.M. nr. 802, avizate de 
C.S.M.S., M.F. și M.S.P.S., cu nr. 
13 692 din ls)6r“. E simplu și clar, 
nu 7

Și fiindcă tot ne-am referit Ia a- 
ceastă categorie de unități comer
ciale. iată și alte cîteva mostre de 
adrese. „Problema" dacă un remizier 
este sau nu obligat să presteze 8 ore 
de serviciu (sic !) a prilejuit foruri
lor competente, în speță unor di-

Adresele
fără... adresă
vor perfecționa
comerțul

9

alimentar?
recțîi comerciale județene și Direo- 
ției generale comerciale a Capitalei 
un violent duel de adrese. Iată, de 
exemplu, cum se adresează D.C.G. a 
Capitalei către O.C.L.-Alimentara 
din sectorul 3 (adresa nr. 9 399) 
„Din verificările făcute s-a consta
tat... i de aceea, vă cerem să respec
tați legalitatea". Concis : adresa pre
cizează că remizierii nu sînt obligați 
să lucreze un număr determinat de 
ore, sînt însă datori să realizeze pla
nul și, implicit. propriul lor salariu. 
Firește, în asemenea cazuri (vorbind 
pe plan general), în toate unitățile 
din țară, oamenii se întrunesc în șe
dințe, li se prelucrează instrucțiu
nea. li se dau explicații.

In cazul nostru însă, abia a apu
cat O.C.L.-Alimentara să-și infor
meze salariații asupra noii instruc
țiuni. și de la D.C.G. sosește o altă 
instrucțiune, mai nouă (nr. 11 586). 
„...Vă redăm mai jos precizările"... 
Concis : a doua adresă se bate cap în 
cap cu prima. Rezultatul : cea mai 
clară... confuzie

De la diverse direcții și servicii 
ale M.C.I.. de la direcțiile și servi
ciile altor foruri tangente cu comer
țul alimentar curg in valuri cele mai 
diferite și imprevizibile instrucțiuni 
și adrese. Șefii de unități, oameni cu 
vechime și prestanță în comerț, sint 
dădăciți, pas cu pas, „teledirijați" de 
funcționarii „grijulii", care nu pre
getă să-i învețe cum să facă apro
vizionarea, cîtă și ce fel de marfă să 
cumpere, cum să... primească clien- 
ții în local și chiar cum să așeze 
marfa in magazie. Trustul bucu- 
reștean de alimentație publică, de 
exemplu, atrage atenția celor 19 în
treprinderi subordonate că... „a ve
nit toamna și urmează aproviziona
rea". La rîndul lor, cele 19 întreprin
deri au dat imediat sfoară în rețea 
că, „avind în vedere sarcina pre
văzută", fiecare șef de unitate tre
buie să se îngrijească să pună la 
murat gogonele, castraveciori-corni- 
șon și alte... conopide Dacă 
I.A.P.L.-urile ar fi dat această indi
cație la modul mai general, mai 
treacă-meargă, dar nu, I.A.P.L. in

tră în... adîncimea problemei gogo
nelelor. Precizează șefilor de unități 
cîte gogonele trebuie să pună, cîți 
ardei iuți, cîtă conopidă și cîtă varză 
din care, în mod fatal, x kg varză 
roșie și y kg varză albă. După ce a 
pus la punct această „problemă", 
I.A.P.L.-urile merg mai departe : 
....In ce privește achiziționarea și 
conservarea produselor : cartofi,
ceapă, usturoi, morcovi, sfeclă, și fa
sole, indicăm (adică noi, funcționa
rii din birou, care cunoaștem mal 
bine problemele practice — n.a.) ca 
mai întîi (de achiziționare) să se res
pecte circulara nr. .“. Și „autorii de 
adrese" de la I.A.P.L. uită să mai 
pună și nr. circularei Atunci, toată 
lumea întreabă ; „Care circulară ?“. 
Și iar vine un val de adrese : „In 
legătură cu aprovizionarea... res
pectați circulara nr...“.

Nu sînt oare acestea, și multe, 
multe altele, pe care spațiul nu ne 
îngăduie să le publicăm, mostre de 
tutelă măruntă, sîcîitoare și inutilă 7 
Dacă trustul și I.A.P.L.-urile îi în
vață pe șefii1 și directorii de localuri

cîți ardei iuți și cîte kilograme de 
conopidă trebuie să pună la murat, 
cum trebuie făcută aprovizionarea 
(pe care ei o fac zilnic, fără să se 
uite prin circulare), curățenia prin 
localuri și cum anume trebuie depo
zitată marfa, lor, responsabililor și 
directorilor, ce oare le mai rămîne 
de făcut 7 Să pună... gogonele la mu
rat ? Cum să aibă independență și 
inițiativă — practic, nu teoretic — 
șefii de unități, dacă lucrurile merg 
atît de departe incit organizațiile 
comerciale le indică chiar și de cîte 
ori pe an au obligația să curețe co
șurile de fum 7 E drept, pînă acum 
această instrucțiune cam șchioapătă. 
organizațiile comerciale comițînd 
de data aceasta o greșeală de neier
tat : au uitat — dacă se poate așa 
ceva I — să indice precis ziua și 
ora la care se va „declanșa", în fie
care unitate în parte, acțiunea cu
rățirii coșurilor.

Cîte nu s-ar mal putea spune încă 
despre aceste circulare, broșurele 
și instrucțiuni care circulă ase
meni unor fantome prin rețeaua 
comerțului alimentar, încurcînd lu
crurile și stînjenind efectiv orice în
cercare, orice inițiativă personală a 
șefilor de unități I Oare funcționarii 
care emit fără răgaz aceste adrese 
cu un pronunțat caracter birocratic 
să nu aibă intr-adevăr altceva mai 
bun de făcut 7

, Fără îndoială, aceste însemnări nu 
și-au propus să dea vreun verdict 
cu privire la necesitatea unei in
strucțiuni sau a alteia. Cert este 
însă că, din acest punct de vedere, 
acordarea unor drepturi lărgite res
ponsabililor de unități, a posibilități
lor de a-și manifesta mai liber ini
țiativa merge încă extrem de lent. 
Nu ni se pare deloc exagerat să 
apreciem că anchiloza și ritmul 
greoi în care se produc perfecționă
rile atît de solicitate în acest sector 
al comerțului își găsesc, în parte, 
explicația în tutela măruntă exer
citată pe întreaga filieră, în adevă
rata psihoză pe care o creează per
manenta avalanșă de hîrtii și in
strucțiuni. De aceea, am face un apel 
la forurile competente să strings 
pînă la normal robinetul prin care 
se revarsă peste rețeaua comercială 
valurile acestea de instrucțiuni al 
căror număr nimeni nu-1 mai știe. 
In alimentația publică și în comer
țul alimentar în general sînt de pus 

■la punct atît de multe lucruri se
rioase, de adus atîtea perfecționări, 
incit nu este admisibil să se piardă 
vremea cu conceperea și emiterea 
atîtor adrese fără... adresă.

Gh. GRAURE

Ce cauți tu
Văcărești"?

Un tovarăș civil, dar 
cu servietă și permis 
de port-armă la orice 
oră din zi și noapte, 
m-a invitat pină in co
muna Bolintinul din 
Vale — Ilfov. Am. ac
ceptat. Ne-am urcat 
intr-o mașină și pe șo
seaua națională ce 
duce spre... la numă
rul 1 329 a frinat. Am 
intrat in curtea aces
tui imobil.

O semițărancă. în 
jur de șaizeci și ceva 
de ani, bolnavă de ini
mă, ne-a întrebat dacă 
ne e sete. A adus o 
cană cu apă rece de 
se abureau paharele și 
o dulceață de cireșe 
negre și

— Ce 
adus pe 
întrebat

— Am 
și dinsului 
spre mine) 
dumneavoastră gospo
dărie.

Femeia, nu știu de 
ce, a oftat și ne-a ru
gat s-o iertăm.

— Condu-l dumnea- 
„ești de-al casei".

puțin amare, 
pint v-a mai 
la noi, ne-a 

gospodina, 
vrut să-i arăt 

(a arătat 
frumoasa

cazane de țuică model?
— Dacă tot sînt

aici...
Să 

marii 
județul Ilfov, dar tre
buie s-o spun pe-a 
dreaptă. Mi-a fost dat 
să văd multe cazane de 
țuică la C.A.P.-uri, dar 
ca astea două de-aici 
mai rar. O instalație... 
jos pălăria. Electromo
toare trifazice, pompe 
de tras apa cu trei e- 
daje. Cazane, țevi și 
alte alea din aramă. 
Aramă a-ntiia.

— Ce părere ai 7 
M-a întrebat omul ci
vil, dar cu servie
tă și...

— Mi-ai făcut o zi

mă scuze mai 
C.A.P.-urilor din

foileton
de

Nicuță TÂNASE

„H U B E R T U S“ - 
unitate cu personalitate

Clujul dispune de cîteva re
staurante cu personalitate, cu 
un anumit specific apreciat de 
consumatori. Astfel de unități 
au început să-și formeze o 
clientelă permanentă, care 
știe că în unitatea respectivă 
va găsi preparatele culinare 
și băuturile preferate. Restau
rantul cu specific vînătoresc 
„HUBERTUS”, de pildă, oferă 
în fiecare zi un meniu bogat,

cuprinzînd variate și ademe
nitoare preparate din vînat. 
Atmosfera de liniște montană, 
subliniată și de decorația in
terioară adecvată, realizată 
cu gust, îi conferă localului o 
notă de originalitate, cunos
cută si apreciată nu numai de 
clujeni, ci și de numeroși vi
zitatori ai municipiului și de 
turiști de peste hotare.

ta,
Eu trebuie să mă duc 
să iau niște medica
mente, mă supără ini
ma, s-a scuzat dum
neaei.

A dispărut intr-o ca
meră unde probabil a- 
vea trusa cu medica
mente.

— Ce părere ai des
pre cele ce te încon
joară în momentul de 
față ?

— Proprietarul e un 
gospodar de mîna-n- 
tiia. Il invidiez.

Intr-adevăr, in iurul 
meu era o ordine... 
Casa de curînd reno
vată, cu un interior 
modern, sobă de tera
cotă, baie, beci cu bu
toaie. Alături un ga
raj incăpător.

— Vrei să vezi și o 
vie model ?

In continuarea ogră
zii mi s-a înfățișat o 
priveliște !...

Pe aproape un pogon 
de pămînt, străjuiau 
niște „stilpi" de oțel. 
Betonați la temelie. A 
afirma că erau intr-o 
aliniere perfectă e pu
țin spus. Sfoară ! Vița 
de vie mulțumită de 
atenții deosebite deve
nise... nobilă.

— Vrei să vezi niște

spus

spus așa pentru 
stat aici multă 

pentru cerce-

frumoasă. E gospodar 
omul. Ce-i al lui, al 
lui. Cum il cheamă pe 
proprietar ?

— Nicolae Pirvu.
— Ești de-al casei, 

vrei să mi-l prezinți 
și mie ? Vreau să-l fe
licit. Merită felicitări.

— Eu, de-al casei 7 
Tovarășu’...

— Dar așa a 
„bătrina".

— A 
că am 
vreme 
tari.

— Cercetări I?
— Da.
— Cu ce ocazie ? 

N-are omul voie 
fie gospodar ?

— Czim să nu.
— Atunci ?
— Nu știu dacă 

observat...
-Ce?
— De la ieșirea din 

București și pină aici 
sint numai șantiere.

— Ce legătură au 
șantierele cu gospodă
ria omului ?

— Șantierele sînt ale 
întreprinderii de con
strucții hidrotehnice și 
foraje București. Aici

să

ai

a fost descoperită o 
bandă care fura or
ganizat, diferite mate
riale. Fostul șef al a- 
telierului de confecții 
metalice. Constantin 
Bizum, sau cam așa 
ceva, „crea plusuri" la 
materialele primite 
pentru executarea con
fecțiilor metalice. Ni
colae Moldoveanu, fos
tul șef al depozitului, 
punea in vînzare „plu
surile". iar Vladimir 
Radulescu, fost achizi
tor, căuta clienți pen
tru vînzarea acestor 
„plusuri".

— Conducerea șan
tierului era în pauza 
de prinz cînd aceștia 
făceau „plusuri" ?

— Poate că in șe
dințe...

— Mă rog, totuși re
pet, ce legătură au toa
te astea cu Nicolae 
Pirvu, cu proprietarul 
gospodăriei în care ne 
aflăm ?

— E unul din „clien- 
ții" bandei. Tot ce vezi 
aici e făcut cu mate
riale de pe șantierul 
amintit. A vrut mate
riale de „ocazie", i s-a 
creat ocazia să fie a- 
cum la „Văcărești". E 
părtaș.

— Dar cei din con
ducerea șantierului nu 
sînt părtași ? Doar sub 
ochii domniilor lor se 
creau „plusuri" I Dum
nealor nu pățesc ni
mic ?

— Ba da, vor fi cri
ticați cu asprime într-o 
ședință de analiză a 
muncii, vor primi mus
trări verbale, ba chiar 
și scrise. Ca să se în
vețe minte.

Cu gustul de dul
ceață de cireșe negre 
și amare în gură ne-am 
înapoiat in Capitală. 
Intenționam să-i fac o 
vizită ..............
vu și 
cauți 
rești" 
deam 
acestui gospodar 
trebui să i se acorde 
niște circumstanțe a- 
tenuante. Nu știu de 
ce mi-a trecut prin 
gînd așa ceva. Dar cînd 
am aflat că omul mai 
are la activ niște ante
cedente penale am 
tras pe dreapta.

Să-i fie de bine !

lui Nicolae Pîr- 
să-l întreb : Ce 
tu in... „Văcă- 

? Și mă mai gin- 
in sinea mea că

ar
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VIZITĂ TOVARĂȘILOR 

NICOLAE CEAUȘESCU
Șl ION GHEORGHE MA URER III INDIA

Un constructor nepunctual 
și un beneficiar 
„lasă-mă să te las“

Tovarășului Nicolae Ceaușescu li sînt prezentate realizări ale cercetătorilor din domeniul agriculturii

La
BANGALORE 16. — Trimișii 

:peciali Agerpres transmit: După 
trei ore de zbor avionul special 
al forțelor aeriene indiene, cu care 
călătoresc oaspeții români, a ate
rizat joi pe pista aeroportului din 
Bangalore, capitala statului My
sore, unul din cele 17 state care 
alcătuiesc federația indiană.

Situat în partea de sud-vest a 
țării, pe coasta Mării Arabiei, pe 
un podiș cu o înălțime de 600 
metri deasupra nivelului mării, 
flancat la est și la vest de două 
lanțuri muntoase, statul Mysore 
este renumit pentru pădurile sale 
de tec, abanos, cedru, santal și 
bambus, care constituie materia 
primă a unei importante părți a 
industriei sale. Mari suprafețe a- 
gricole sînt rezervate plantațiilor 
de cafea, care a fost cultivată aici 
pentru prima oară în India. Ca 
și în restul țării,, cea mai mare 
parte a populației statului, de a- 
proape 30 milioane locuitori, este 
ocupată în agricultură- Eforturile 
Indiei de emancipare economică 
își pun însă tot mai pregnant am
prenta și în această regiune care 
cunoaște în acești ani o dezvol
tare rapidă a capacităților indus
triale, atestată printre altele de 
prima fabrică indiană de ăvioane, 
de moderna uzină de mâșini- 
unelte „Hindustan", de Uzine pen
tru echipament electronic etc.

La coborîrea din avion, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, și Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, sînt 
întîmpinați de guvernatorul sta
tului Mysore, Somanath Lyer, cu 
soția, și de primul ministru al gu
vernului statului, Patil Veerendra. 
Pe aeroport se află, de asemenea, 
membri ai guvernului statului 
Mysore, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor armate indiene, 
membrii Consiliului municipal al 
orașului Bangalore, alte persoane 
oficiale, numeroși ziariști, fotore
porteri și operatori, reprezentanți 
ai ziarelor și agențiilor de presă 
indiene și străine.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale României și Indiei. Președin
tele Consiliului de Stat trece în 
revistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport

Răspunzînd pe aeroport întrebă
rilor ziariștilor indieni, președinte
le Nicolae Ceaușescu a declarat: 
„Doresc să transmit locuitorilor o- 
rașului Bangalore un mesaj căl
duros de prosperitate și pace".

Coloana mașinilor 'oficiale se 
îndreaptă apoi spre reședința re
zervată oaspeților români, palatul 
Raj Bhavan.

Pe întreg traseul, conducătorii 
români sînt salutați cu căldură de 
populație.

Bangalore — capitala statului 
Mysore — este considerat unul din
tre cele mai frumoase orașe ale 
Indiei, în special datorită parcu
rilor și grădinilor sale. Istoria cu
noscută a orașului începe în anul 
1537, cînd unul din șefii militari 
ai regiunii a construit aici un pu
ternic fort „Fortul lui Kempe 
Gowda" — care se păstrează și 
astăzi, fiind un monument specific 
al arhitecturii militare indiene 
medievale. La Bangalore se află, 
de asemenea, numeroase institute 
de învățămînt superior și mediu, 
care pregătesc cadre de specialiști 
necesare procesului de industria-

Bangalore si
lizare a țării. Numeroasele între
prinderi existente aici conferă o- 
rașului un caracter industrial.

Tot în capitala statului Mysore 
fși are sediul „Institutul indian de 
științe" — renumit în întreaga 
lume pentru rezultatele obținute 
de cercetătorii săi în toate do
meniile științei moderne-

Joi după-amiază, chiar din prima 
zi a vizitei lor la Bangalore, oaspe
ții români au avut prilejul să cu
noască una din dovezile conclu
dente ale succeselor obținute de po
porul indian în efortul său de în
scriere a țării în orbita progresului 
tehnologic mondial — complexul 
industrial „Hindustan".

însoțiți de S. Rath, ministrul in
dustriei în guvernul statului My
sore, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Petre Tănăsie, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Delhi, 
sînt întîmpinați la sosirea în uzină 
de președintele Consiliului de 
Administrație, S. M. Patel, și 'de 
directorul general, K. R. S. Gowda.

Oaspeții sînt conduși de-a lun
gul principalelor secții ale Fabricii 
de mașini-unelte, unde prind trep
tat. contur modernele strunguri, ra- 
boteze, prese hidraulice etc., reali
zate după cele mai perfecționate 

In vizită- ia Muzeul Național, oaspeții admiră mărturiile unei remarcabile tradiții

tehnologii. Gazdele evocă cu mîn- 
drie succesele obținute de colecti
vul uzinei, aprecierea de care se 
bucură rodul muncii lor. atît în 
țară, cît și pe plan mondial. Vizi
tatorii primesc ample informații 
despre istoricul întreprinderii — 
construită exclusiv prin investițiile 
statului — despre eforturile depuse 
pentru asigurarea calificării supe
rioare a cadrelor de muncitori și 
tehnicieni. Astfel, dacă în primii 
ani după intrarea în funcțiune a 
uzinei a fost nevoie de .ajutorul 
unor specialiști străini, arată dl- 
S. M. Patel, într-o perioadă relativ 
scurtă ei au fost complet înlocuiți 
cu tineri ingineri și muncitori in
dieni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de caracte
risticile tehnice ale mașinilor-u- 
nelte fabricate aici, de procedeele 
tehnologice, de capacitatea de pro
ducție și de numărul angajaților 
uzinei. Aflăm astfel că uzina, în 
care lucrează 7 000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, produce acum 
mașini-unelte în valoare de 170 mi
lioane de rupii anual. Ultimul plan 
cincinal al Indiei prevede ca, pînă 
în 1973, producția să crească în 
medie cu 50 la sută față de 19615.

Este vizitată apoi Fabrica de cea
suri, unde lucrează 2 000 din cei 
7 000 de angajați ai Complexului 
industrial „Hindustan". Fabrica a- 
sigură în prezent pentru piața in
ternă și externă peste 320 009 de 

ceasuri pe an, urmînd ca pînă în 
1973 să producă 500 000 de ceasuri 
anual.

în încheierea vizitei, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a semnat în cartea de 
onoare :

„Apreciem realizările muncitori
lor, tehnicienilor șt specialiștilor 
de la' Fabrica „Hindustan" și le 
urăm noi succese în activitatea lor 
de mare importantă pentru pro
gresul industriei naționale indiene. 
Multe felicitări conducerii fabricii 
pentru buna organizare a produc
ției".

Oaspeții români s-au îndreptat 
apoi’spjte localitatea Mysore, situa
tă la o distanță de 137 km de Ban
galore. Poziția sa pitorească, gră
dinile și parcurile, splendidele sale 
palate au făcut ca Mysore să de
vină una din cele mai apreciate lo
calități turistice ale Indiei.

Conducătorii de stat români au 
făcut un tur al orașului, fiind apoi 
invitați să viziteze celebrele gră
dini de la Brindavan, considerate 
printre cele mai frumoase din In
dia. Situate pe colina Krishnraja 
Sagar Dam, aflată la o distanță de 
20 km de Mysore, ele își dezvăluie 
splendorile mai ales în timpul nop
ții, la lumina reflectoarelor, cînd 
vizitatorii pot admira de pe vîrful 
acestei coline terasele .cu straturi 
de flori și cu numeroase bazine și 
fîntîni arteziene, care coboară în 
trepte spre rîul Kaveri.

Potrivit sarcinilor din actualul plan 
cincinal, Complexul de sere de la 
Tătărani — Ploiești urmează să-și 
sporească suprafețele productive cu 
încă 80 hectare, care, adăugîndu-se 
celor 51 hectare existente, vor face 
din acest complex o puternică uni
tate de producere a legumelor, în 
condiții moderne, de agricultură in
dustrializată. La amplasarea noilor 
sere în această zonă s-a ținut seama 
de existența unei experiențe in acest 
domeniu, dar mai ales a sursei apro
piate de aprovizionare cu căldură
— Centrala electrotermică Brazi — 
care asigură o eficiență ridicată tn 
producția de legume. Lucrările au 
început efectiv în primăvară, ter
menele de punere în funcțiune fiind 
astfel eșalonate incit primele recolte 
de roșii și alte legume să se obțină 
în cursul acestei ierni : trei sere — 
cu o suprafață de 18 hectare — la 
31 iulie 1969, alte 50 hectare — în 
trimestrul IV a.c., iar ultima supra
față de 12 hectare — în prima jumă
tate a anului viitor.

Care este, în prezent, situația pe 
șantierul de la Tătărani ? După 
trei trimestre, constructorul princi
pal — Trustul 1 construcții montaj
— București, a realizat numai 40 la 
sută din valoarea lucrărilor de con
strucții și montaje planificată în 
acest an. în ce privește stadiul fi
zic al execuției, la începutul 
lunii octombrie, primele trei sere, 
cu o suprafață de cîte șase 
hectare fiecare, erau terminate, la 
alte cinci sere de aceeași mărime 
unele faze de construcții și montaje 
erau realizate tn proporție de 15—100 
la sută, două sere erau încă neataca
te, iar din cele opt sere de cîte un 
hectar fiecare, destinate plantării 
răsadurilor, doar la patru se execu
taseră, parțial, unele lucrări.

Cea mai mare parte a investiției 
a rămas, deci, de executat în mai 
puțin de trei luni, pînă la sfîrșitul 
anului, cînd, de fapt, expiră și ter
menul de intrare în funcțiune a celor 
68 de hectare de sere — conform 
planului de stat, (De darea în exploa
tare a primelor 18 ha de sere la data 
de 30 Iulie a.c., așa cum se stabilise 
inițial, nu mai amintește nimeni. A- 
cest termen a fost „strămutat" 
tacit...) Am căutat, în cursul anchetei 
noastre, să stabilim care sînt cauzele 
ce au determinat apariția unor ase
menea întîrzieri și, mai ales, ce tre
buie făcut pentru recuperarea res
tanțelor și anularea efectelor lor ne
favorabile. Constructorul a susținut 
că întîrzierea se datorează sosirii 
tardive a furniturilor metalice din 
import, față de graficul inițial stabi
lit cu titularul investiției

— Cînd am primit primul trans
port de furnituri metalice — la sfîr
șitul lunii mai, adică după trei luni 
față de data la care ne asigurase 
titularul investiției. Consiliul Supe
rior al Agriculturii, că va începe 
sosirea lor — noi, constructorii, am 
apreciat că în anul acesta nu se mai 
pot realiza integral decît 40 de hec
tare de sere — a precizat ing. Ioan 
Caprini, șef de serviciu la Trustul 
I construcții-montaj. De altfel, puțin 
mai tîrziu, forul nostru de resort a 
inițiat un proiect de hotărîre, prin 
care sarcina de punere în funcțiune

(Urmare din pag. I) 

tuațiâ celor trei unități. Fiind... 
bun la toate, n-a putut soluționa 
toate chestiunile ridicate de activi
tatea celor trei întreprinderi. S-a 
confirmat încă o /dată că doar pre
zența fizică a unui delegat sau a al
tuia pe teren, in întreprinderi, lip
sit de competentă și de pregătirea 
necesară — în necunoștință de cauză 
asupra problemelor de fond ale unor 
unități economice — nu este su
ficientă pentru a îmbunătăți activi
tatea întreprinderilor, pentru înde
plinirea sarcinilor lor din planul de 
stat.

Activitatea de realizare exemplară 
a planului, la toț’ indicatorii, nu 
poate fi limitată doar la sarcinile 
cantitative; de o mare importanță 
este îndeplinirea planului de econo
mii și beneficii — domeniu în care, 
din păcate, unele întreprinderi din 
acest județ întîmpină încă dificul
tăți. Cum au acționat pentru ellmi; 
narea lor reprezentanții unor foruri 
de resort locale și centrale ? în 
timpul investigațiilor noastre, tov. 
Eugen Poenariu, contabilul șef al 
Uzinei constructoare de mașini Re
șița, ne-a dat să răsfoim un volumi
nos dosar de control, efectuat în 
aproape o lună de 8 oameni : 4 sala- 
riați ai Direcției teritoriale de con
trol și revizie din Timișoara și ‘ 
salariați ai instituțiilor financiare și 
bancare din Reșița. Tema controlu
lui ? întocmirea și modul de reali
zare a planului financiar al uzinei și 
al prețului de cost. Concluziile re
levau resurse de creștere a benefi
ciului uzinei cu circa 14 milioane 
lei. Ce urmări pozitive a avut mun
ca specializată, înalt calificată a opt 
salariați timp de o lună ? Pînă acum, 
nici una. La nivelul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini și 
al Ministerului Finanțelor nu s-a ho- 
tărit ce trebuie preluat din conclu
ziile controlului privind planul fi
nanciar și al prețului de cost pe 
acest an. Am fost informați de către 
tov. contabil șef :

— Problema se studiază, «e anali
zează și se va rezolva...

Cînd și cu ce eficiență, nu am 
mai putut afla. Ni s-a spus că, pînă 
la sfîrșitul anului, mai este vreme 
Vom analiza și noi. peste un timp, 
cum a evoluat situația beneficiului 
uzinei reșițene.

Alta este, însă, problema di
ficilă și nesoluțlon.ată pînă în 
prezent : uzina întîmpină mari 
neajunsuri în aprovizionarea cu ma
teriale din import, care influențează 
negativ îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Ing. Carol Marchescu, directo
rul comercial al uzinei, ne spunea 

în acest an urma să se reducă Ia 
această suprafață.

Vom vedea mai tîrziu ce soartă 
a avut această intenție de micșorare 
a sarcinilor de plan pe 1969. Mai 
întîi să redăm și punctul de vedere 
al titularului investiției. Ing. Petre 
Chitilă, director tehnic în De
partamentul întreprinderilor agricole 
de stat, a recunoscut deschis partea 
de răspundere ce-i revine Consiliului 
Superior al Agriculturii în apariția 
întîrzierilor privind execuția și pu
nerea în funcțiune a serelor. Cu u- 
nele amendamente. „O serie de lu-

Mai putem 
conta pe 
producția 

serelor de la

crări, amenajarea terenului, funda
țiile — a precizat el — o puteau fi 
executate de constructor înainte de 
definitivarea documentației tehnice, 
cîștigîndu-se astfel un timp prețios. 
Startul constructorului a fost însă 
greoi ; el nu s-a mobilizat nici cînd 
a avut asigurate toate condițiile pen
tru a lucra intens, iar rezultatele se 
văd ; întîrzieri de luni de zile".

Atacarea tîrzie a lucrărilor, ritmul 
lent de execuție în lunile cînd s-ău 
creat condiții propice pentru desfă
șurarea pe un front larg a muncii 
— sînt fapte adevărate. Iar afirma
ția directorului tehnic este cu atît 
mai mult întemeiată : de ce nu s-a 
accelerat „cadența" atunci cînd aceas
tă alertare a devenit posibilă ? Doar 
documentația tehnică nu mai ridica 
probleme, era completă, iar furni
turile metalice s-au adunat în ade- 
vărați „munți", împrăștiați prin tot 
șantierul, ritmul lor de sosire devan- 
sînd capacitatea de montaj a antre
prenorului. Și. atunci ?

Pornind de la falsa premisă că 
„oricum, în acest an, nu se vor pune 
în funcțiune mai mult de 40 ha de 
sere", constructorul și-a organizat 
frontul de lucru în consecință. Dar 
chiar și pentru îndeplinirea acestei 
sarcini „minimale" nu s-au asigurat 
condițiile corespunzătoare-de execu
ție a lucrărilor. Perioade întregi au1 
lipsit agregatele de prund pentru 
turnarea betoanelor, iar utilajele au 
fost necorespunzător folosite (bună
oară; indicele de utilizare a săpăto
rului de șanțuri pentru canale plu
viale a fost în jur de 10 la sută). 
Dar hotărîtoare a fost insuficiența 
forței de muncă. A. existat însă o 
lipsă reală de personal ? îndoiala nu 
este gratuită. Mai întîi trebuie spus 
că — receptiv la solicitările construc
torului — beneficiarul a adus ce 

că nici noaptea nu poate dormi din 
cauza acestei stări de lucruri. De un 
timp, în întreprindere se află ing. 
Gheorghe Belba, din partea Minis
terului Comerțului Exterior ; dar a- 
cest reprezentant nu poate rezolva 
nimic nu are competența și posibi
litățile necesare; doar raportează 
Bucureștiului neajunsurile întîmpi- 
nate de uzină. Directorul comercial 
ne-a înfățișat și o. altă situație. Nu 
de mult, uzina și-a trimis un dele
gat la București, vreo săptămînă. 
care să bată la porțile întreprinde
rilor de comerț exterior, ale minis
terului respectiv, cu rugăminți, cu 
plîngeri și să vadă ce se poate so
luționa în privința importului. Cu 
totul nejustificat, de pildă, s-a în- 
tîrziat de către I.S.C.E. „Mașinim- 
port" contractarea peste hotare a 
comenzii pentru motoarele electrice 
de 100 kW, deși uzina făcuse tot ce 
era posibil în vederea procurării lor 
la timp. L-am întrebat pe tov. ing 
Francisc Moisescu, șeful serviciului 
export din uzină, de ce a rezolvat 
atît de puține probleme la Bucu
rești ? Iată și răspunsul :

— Cei de la „Mașinimport", de la 
alte întreprinderi de comerț exteri
or sau chiar din minister, nici nu 
au avut timp să discute cu mine. 
Mă țineau ore întregi pe la uși și 
pe urmă mă amînau pentru a doua 
zi.

— Cine, tovarășe inginer ?
— Nu pot să răspund, altfel nu o 

să mă mai lase să intru nici în 
instituțiile respective.

Cine are urechi de auzit din În
treprinderea respectivă de comerț 
exterior să... audă.

Nu putem încheia Investigațiile 
anchetei, dacă nu analizăm, chiar și 
pe scurt, modul în care se prefigu
rează la unele întreprinderi din a- 
cest județ realizarea planului pe 
anul viitor. Să vedem cum stau lu
crurile, în acest domeniu, în cazul 
Combinatului siderurgic-din Reșița. 
Ne-am notat părerile tov. Nicolae 
Angheloiu, secretarul comitetului de 
partid al combinatului, și Toma 
Mevșavlna, șeful serviciului plan :

— Pentru anul 1970, indicatorii va
lorici, producția globală și marfă 
nu au corespondent fizic în sorti
mentele comunicate și acceptate ini
țial de combinat. Diferența este de 
circa 40 milioane la producția glo
bală și de circa 30 milioane la cea 
marfă Problema aceasta a combi
natului s-a discutat și... paradiscu- 
tat î au venit delegați, zile și săp- 
tămîni s-au făcut analize, s-au în
tocmit situații, s-au făcut calcule de 
către combinat, iar unii reprezen
tanți ai fo'rului de resort — Minis
terul Industriei Metalurgice — au 

șantier cîteva sute de montorî. Sur
prinzător este însă faptul că, nu 
de puține ori, conducerea organiza
ției de construcții a transferat o 
parte din muncitorii de la Tătărani 
pe alte șantiere, aflate în apropiere. 
Apoi, personalul existent nu a fost 
întotdeauna bine folosit pe șantier.

Prin urmare, e limpede : s-a pornit 
tîrziu la treabă și apoi s-a lucrat 
lent, așteptîndu-se consacrarea .unei 
sarcini de punere în funcțiune mult 
diminuate față de prevederile ini
țiale. Iată însă că, în urmă cu cîteva 
zile, cu prilejul unei analize efectua
te pe șantier de factori de conducere 
de la Comitetul' de Stat al Planifi
cării, Consiliul Superior al Agricul
turii și fostul Minister al Industriei 
Construcțiilor lucrurile s-au lămurit : 
cum era și firesc, proiectul de hotă
rîre privind amînarea termenelor de 
punere în funcțiune a serelor a fost 
respins. Deci, sarcina de a termina 
în 1969 o suprafață de 68 hectare 
de sere a rămas neschimbată. Cu 
aceasta a fost de acord pînă la 
urmă și antreprenorul principal, cît 
și antreprenorii de specialitate. Prin 
urmare, ce trebuie întreprins acum, 
cum trebuie acționat pentru îndepli
nirea necondiționată a acestor pre
vederi ?

— In primul rînd, în cel mai scurt 
timp, trebuie încheiate lucrări
le care asigură aprovizionarea cu 
energie electrică și energie termică 
— a precizat ing. Teodor Ghcrcu, di
rector general în Departamentul 
I.A.S. în caz contrar, nu vor putea 
avansa construcția și montajul sere
lor.

Observația este pe deplin înteme
iată. Se apropie timpul friguros și 
neasigurarea căldurii nu ar permite 
închiderea completă a serelor. Cît 
privește constructorul principal, pro
blema e limpede : proiecte tehnice 
de execuție există, iar ultimul trans
port de furnituri metalice din im
port a sosit de cîteva zile pe șan
tier. Este necesară, deci, concentra
rea tuturor forțelor grupului de șan
tiere pentru deschiderea unui front 
de lucru corespunzător și imprimarea 
unui ritm susținut de execuție. Nu
mai de aceasta depinde realizarea 
sarcinii de intrare în funcțiune în 
acest an a celor 68 hectare de sere.

Prevederile planului de inves
tiții pe 1969 la obiectivul „Ex
tindere sere Tătărani" nu mai stau 
sub semnul îndoielii. O nelămurire, 
totuși, există. De ce s-a obținut a- 
ceastă certitudine doar cu prețul 
atîtor eforturi suplimentare, al unor 
contorsionări și ezitări ? Oare aceasta 
nu se datorește faptului că Trustul 
1 construcții-montaj se complace în 
tărăgănarea execuției lucrărilor con
tractate, că la acest trust de
pășirea termenelor de punere în 
funcțiune a unor obiective de 
investiții a. . devenit o practică cu
rentă ? Oricare ar fi situația, inter
venția hotărîtă a forului de resort 
și analizarea modului în care își 
desfășoară activitatea această orga
nizație de construcție a devenit ab
solut necesară, spre a se evita a- 
pariția unor fenomene asemănătoare. 
Prevederile planului de stat nu pot 
fi lăsate la bunul plac al cuiva, ci 
trebuie riguros respectate.

Dan MATEESCU

verificat aceste calcule și le-au gă
sit bune, dar... tot nu s-a rezolvat 
nimic. Desigur, promisiuni aven», 
însuși un adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice. Ștefan Cons- 
tantinescu, în adunarea generală a 
salariaților care a avut loc de cu- 
rînd, a apreciat că problema urmea
ză „să se soluționeze". Ne este tea
mă că promisiunea va rămîne doar 
promisiune...

De unde acest pesimism ? în anul 
trecut, conducerea combinatului a 
semnalat ministerului că producția 
nu este acoperită integral, că 
lipsesc unele comenzi la produc
ția de laminate grele din oțe
luri aliate. Cînd s-au dezbătut ci
frele de plan pentru anul în curs, 
adjunctul de atunci al ministrului 
industriei metalurgice, tov. Mircea Po
pescu. a dat asigurări vagi că pînă 
Ia urmă, adică la sfîrșitul anului 
1968, lucrurile se vor rezolva. Și nu 
s-au rezolvat. Nici pînă în prezent 
nu s-au găsit clienți pentru unele 
laminate grele din oțeluri aliate ; 
se prefigurează soluționarea chesti
unii în trimestrul IV a.c. „Conse
cințele au fost și sînt deosebit de 
negative — a apreciat directorul ge
neral al Combinatului, tov. ing. 
Constantin Savu. înlocuirea unor 
sortimente de producție cu altele a 
generat, în ultimă instanță, nereali- 
zarea beneficiilor și a cheltuielilor 
planificate la 1 000 lei producție 
marfă".

Ce concluzii evidențiază ancheta 
noastră ? în primul rînd, prezența 
unui delegat al forurilor de resort 
într-o întreprindere este un act care 
nu trebuie să aibă numai o funcție 
constatativă. Indiferent de gradul de 
dificultate al problemei, ea trebuie 
urmărită pas cu pas și în final re
zolvată — aceasta fiind în interesul 
realizării planului de stat. Sarcina 
primordială a delegaților ministere
lor și a altor organe econo
mice centrale sau locale este 
aceea de a fi receptivi la solicitările 
întreprinderilor, de a analiza opera
tiv și cu cordpetență problemele ri
dicate, de a le da neîntîrziat o re
zolvare pozitivă, potrivit cerințelor 
majore ale economiei naționale. Nu 
în birouri, nu cu hîrtiile și situațiile 
trebuie să se muncească, nu cu pro
misiuni fără acoperire se îmbunătă
țește activitatea unităților industriale 
și se realizează sarcinile de plan. Este 
un titlu de mîndrie și prestigiu pentru 
specialiști să rezolve neîntîrziat 
chestiunile pentru care sînt solici
tați. Această necesitate trebuie bine 
înțeleasă de torurile de resort din 
industria construcțiilor de mașini și 
industria metalurgică, din alte fo
ruri economice locale și centrale.
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Profesori virtuali,
cinema Artă

catedrele vacante vă
Noile promoții de dascăli se în

dreaptă, an de an, spre școlile din 
toate localitățile și îndeosebi acolo 
unde este cea mai mare nevoie de ele. 
Și cea din acest an a procedat ai
doma. Măsurile luate de Ministerul 
învățămîntului pentru îmbinarea mai 
judicioasă a criteriului mediei de 
absolvire cu preferințele absolvenți
lor au determinat ca noua promoție 
a liceelor și institutelor pedagogice 
să se prezinte aproape în totalitate la 
posturi, ca și marea majoritate a ce
lor care și-au încheiat studiile uni
versitare și au fost repartizați la 
catedre. Dar există și excepții. Bună
oară, din 252 de absolvenți reparti
zați în școlile din județul Ilfov nu
mai 152 și-au ocupat locurile stabi
lite. CE FAC CEILALȚI, CU CE SE 
OCUPA ?

Facem mai tntîi o vizită profeso
rului virtual Lică Constantin, absol
vent al facultății de chimie din 
București. II găsim trebăluind în 
curtea casei.

— E o lună de cînd elevii din 
Găiseni vă așteaptă. Nu considerați 
că aveți obligația să restituiți, la 
rîndul dv., societății, statului socia
list, cu aceeași dărnicie, tot ce v-au 
oferit dv. cu generozitate, în anii 
studenției ?

— Am stat la Găiseni cîteva zile. 
Nu mi-a plăcut și am plecat.

— Acum cu ce vă ocupați ?
— Sînt angajat temporar la Cen- 

trocoop Cernica, unde pregătesc a- 
mestecuri pentru cauciuc.

— Șl această îndeletnicire vă 
place ?

— Nu... îmi pare rău că am ajuns 
la ea.

Regretele sînt justificate. Dar cum 
se poate complace un tînăr de 24 de 
ani, cu studii superioare, într-o ase
menea postură ?

Din păcate L. C. nu este un caz 
singular. După cum a constatat co
respondentul ziarului nostru din ju
dețul Alba, învățătoarea Ana Safta, 
de pildă, s-a angajat mai întîi casie
ră . la I.R.T.A. și apoi funcționară la

cu o califioare asemănătoare — ca
sieriță la autogara Teiuș.

Evident, profesia de cadru didac
tic este una din cele mai soli
citate. După unele calcule însu- 
mînd numărul posturilor noi ce 
se vor înființa, ca urmare a 
creșterilor demografice, a generali
zării învățămîntului de 10 ani, cu nu
mărul celor ocupate în prezent de 
persoane fără studiile de rigoare, 
pentru perioada anilor 1969—1980 re
zultă un necesar suplimentar de a- 
proape 30 500 învățători și de apro
ximativ 48 000 de profesori. Potrivit 
acelorași calcule. în ritmul actual de 
școlarizare în învățămîntul superior, 
numărul amintit de profesori nu va 
putea fi pregătit înainte de 1980. 
Aceasta este, desigur, o chestiune 
complexă, a corelării planului de 
școlarizare în învățămîntul superior

acoperi pînă în prezent. Pentru ac
tualul an școlar. Ia Iași, pentru 25 
de catedre vacante s-au depus 250 
de cereri, pe cînd în județ funcțio
nează aproape 2 000 de suplini
tori, dintre care circa jumă
tate n-au studiile corespunzătoa
re. La Craiova, pentru 18 posturi 
de învățători au existat 111 so
licitări, iar pentru 42 catedre de 
limba română s-au prezentat 107 
pretendenți, cu toate că în județul 
Dolj funcționează în prezent mai 
mult de 1 000 de suplinitori, dintre 
care 400 n-au . calificarea necesară. 
Recordul ÎI deține însă municipiul 
București, unde pentru 40 de catedre 
s-au depus 899 de cereri. Am citat 
doar cîteva exemple din multele care 
s-ar putea enumera : ele atestă că 
deși în diferite școli se resimte lipsa 
de profesori, zeci și sute de absol
venți ai învățămîntului superior.

® APELUL Lfî CONȘTIINȚA FAȚA IN FAȚA CU DATORIILE 
MATERIALE ALE ABSOLVENTULUI ® DE CE PROFESORUL 
DE CHIMIE PREPARA AMESTECURI DE CAUCIUC, IAR ÎN
VĂȚĂTOAREI ÎNVĂȚĂ ALFABETUL POȘTAL ? • ENIGMA 

REPARTIZĂRILOR NU POATE FI EXPLICATA ?

poșta din Alba lulia, iar Zoe Crișan,

cu necesarul de cadre didactice care 
comportă discuții și soluții aparte.

Există însă o problemă pe care o 
readuce acut în atenție preocupa
rea conducerii de partid și de stat 
pentru repartizarea judicioasă a for
ței de muncă pe întreg teritoriul ță
rii. Pentru că în timp ce Ministerul 
învățămîntului, inspectoratele șco
lare sînt literalmente asaltate de ce
reri pentru ocuparea cîtorva catedre 
vacante, în Capitală și în alte mari 
orașe, necesitățile de cadre ale unor 
județe — îndebsebi a celor nou cre
ate— printre care Vaslui. Botoșani, 
Satu Mare, Bistrița, nu s-au putut

Soli ai artei muzicale
! interpretative din R. D. Germană
I CVARTETUL DE COARDE DIN BERLIN

Pentru prima dată la 
noi în țară, Cvartetul 
de coarde din Berlin s-a 
impus atenției unui exi
gent public, prezent zi
lele trecute la Sala 
Mică a Palatului. O ve
ritabilă și surprinzătoa
re revelație în cîntul 
celor patru muzicieni 
— Karl Suske (vioara 
l-a), Klaus Peters (vi
oara a 11-a), Karl-Heinz 
Dommus (violă) și Ma
thias Pfaender (violon
cel) — a constituit-o, 
desigur, acea sigură și 
diferențiată intuire a 
stilurilor a două impor- 

i tante creații ale genu- 
lui, Cvartetul op. 33 nr.

3 de Haydn și Cvar
tetul Op. 59 nr. 2 „Ra- 
zumovski" de Beetho
ven, redate intr-un au
tentic spirit cameral. 
Justețea realizării so
nore a intențiilor se 
sprijină aici pe o fer
mă cunoaștere muzica
lă, grație căreia aria 
spirituală comună a 
celor două lucrări ne 
apare, totuși, diferit lu
minată sonor: un nobil 
divertisment plin de 
umor și savoare la 
Haydn, lirismul lumi
nos, prețios individua
lizat timbral, ce des
cinde din zonele clare 
ale sensibilității beetho-

de-aveniene, în cea 
doua lucrare.

Programul concertu
lui a inclus, de aseme
nea, Cvartetul nr. 3 — 
recentă creație a com
pozitorului berlinez 
Ernst-Hermann Meyer 
— lucrare ce evoluează 
într-o zonă emoțională 
post-romantică, benefi
ciind de largi dezvol
tări tematice conduse 
însă metodic și viguros.

Intr-un cuvînt, pu
tem spune că muzicie
nii din R. D. Germană 
ne-au oferit o seară 
muzicală memorabilă.

Dumitru AVAKIAN

4

pregătiți pentru cariera didactică, 
fac munci funcționărești străine de 
calificarea pe care o au vegetînd 
în așteptarea unui „post bun“ care 
în traducere exactă înseamnă o ca
tedră sau o slujbă în oraș.

Și, de ce să n-o spunem, așteptările 
unora se încheie fericit, ca prin 
„farmec". E cazul absolventului Ni- 
colae Rădulescu, repartizat ca profe
sor la liceul din Urziceni, a cărui 
profesie a fost subit metamorfozată 
de adresa din 29 iulie a.c. a direcției 
de învățămînt din M.I.C.M. prin care 
i se face cunoscut că a fost angajat 
la I.P.R.S. Băneasa.

N-am reușit să deslușim exact ra
țiunile care au condus la această 
numire, dar trei lucruri sînt certe : 
elevii din Urziceni își așteaptă încă 
profesorul, inspectoratul școlar ju
dețean nu a renunțat la serviciile 
lui. iar Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini (o cercetare a- 
tentă poate duce la aflarea CELUI 
care a decis) a încălcat legea.

De altminteri, din investigațiile 
noastre rezultă că deseori lipsa de 
cadre din județele deficitare se da- 
torește și ușurinței cu care în mod 
abuziv, fără avizul organelor com
petente, se aprobă numiri sau supli
niri în Capitală. Nu discutăm aici 
motivele mai mult sau mai puțin în
temeiate ale solicitanților, ci pro
cedeul în sine, adeseori străin de 
cele mai elementare principii etice. 
Iată un exemplu : Mihaela Manoles- 
cu, absolventă a Facultății de chimie 
promoția 1969, este repartizată de 
Comisia guvernamentală la Liceul 
din Oltenița. Dar la numai o zi de 
la începerea cursurilor obține un 
post în București ! Cum s-au petrecut 
lucrurile ? Foarte simplu : solicitanta 
depune o cerere la inspectoratul șco
lar al municipiului, iar la 16 sep
tembrie, ignorînd legea învățămîn
tului, care prevede pentru absolvenți 
obligativitatea efectuării stagiului de 
trei ani în unitatea unde sînt repar
tizați, inspectoratul sus-amintit, prin 
adresa cu nr. 6 322, (care adresă 
poartă semnătură și NOMINALI
ZEAZĂ O RĂSPUNDERE) o numeș
te profesor suplinitor la Grupul șco
lar nr. 2. La solicitarea noastră, ni 
s-a explicat că suplinirea a fost 
acordată în... așteptarea unei apro-

acuză!
bări a ministerului. Deci Ministerul 
Învățămîntului se află în situația 
de a ratifica un fapt împlinit ? 1

Alții nu izbutesc chiar atît de ușor, 
dar au calitatea de a nu se impa
cienta prea repede. Bunăoară, Lu
minița Țeposu, absolventă din 1969 B 

a facultății de biologie din Capitală, ft 
Ei i s-a promis „de cineva" — B 
potrivit relatărilor mamei sale — un B 
post „anume creat" la un institut de g 
cercetare. Dar, intrucît postul nu s-a 
putut înființa încă — a plecat să se 
odihnească la munte. Nimic de zis. 
Așteptarea e uneori obositoare 1

E adevărat, în ultimii ani comi
siile de repartizare n-au ținut seama 
întotdeauna de anumite situații per
sonale ale absolvenților. Și, trebuie 
să recunoaștem că e o utopie să 
creadă cineva că de exemplu doi ab
solvenți căsătoriți, repartizați unul 
la Suceava și altul la Constanța, se 
vor prezenta la posturi. Dar o 
analiză a cererilor la care ne refe
ream ilustrează că partea covîrși- 
toare a' celor care solicită posturi în 
Capitala sau în alte orașe mari n-au 
asemenea argumente. Pretutindeni 
în țară este nevoie de dascăli te
meinic pregătiți pe măsura exigen
țelor actuale ale școlii noastre. 
A răspunde comandamentelor socia
le înseamnă a face dovada respon
sabilității civice, a înțelegerii că 
intelectualul pregătit azi, în condiții
le unui învățămînt complet gratuit, 
din prima clasă a școlii generale și 
pînă la dobîndirea licenței, pentru 
care statul a cheltuit numai în fie
care an de facultate aproape 11 000 
lei, e dator să slujească societății fără 
de care n-ar fi fost posibilă ascen
dența sa intelectuală, să-și facă da
toria acolo unde societatea are ne
voie de pregătirea lui. Altfel, după 
un calcul elementar, ar însemna 
că numai în anii de studii superioare, 
neplătind nici un fel de taxe, pe lin
gă», calificarea de rigoare, absolven
tul primește „cadou" de la stat echi
valentul unui automobil.

Dar apelul la conștiința celor la 
care ne referim este determinat și 
de anumite cerințe stringente ale 
procesului instructiv-educativ. Urmă
torul fapt ni se pare deosebit de 
concludent. Nu de mult la Inspectora
tul școlar județean Ilfov s-a prezentat 
un cetățean din satul Crivăț, co
muna Budești, trimis de concetățenii 
săi să ceară... un profesor de mate
matică. Omul se plîngea că profe
sorii repartizați de județ nu rămîn 
în comună, iar suplinitorii la care se 
recurge uneori nu reușesc să-i pre
gătească în așa fel pe elevii din sat 
încît să poată face față exigențelor 
la concursurile de admitere. Intr-a
devăr, există în prezent un decalaj 
între nivelul de pregătire pe care-î 
asigură școlile din marile centre ur- 

' bane și școlile din mediul rural, 
determinat în mare măsură de com
ponența diferită a corpului didac
tic. Pentru lichidarea acestui feno
men ce creează o inechitate socială 
s-au întreprins c seamă de măsuri. 
An de an se pregătesc cadre
le didactice care vor satisface 
cerințele școlilor din toate col
turile țării. Dar acestea vor putea 
fi acoperite cu un ceas mai devreme 
dacă și cei care azi consideră că nu | 
pot face școală' decît la oraș își 
vor schimba părerea.

Numai procedînd așa, ei vor fi 
demni de prețuirea pe care partidul 
și statul nostru o acordă activității 
neobosite, pline de entuziasm și dă
ruire, a slujitorilor școlii care se 
străduiesc cu pasiune și convin
gere să muncească pentru propășirea 
patriei noastre, pentru formarea ge
nerației de mîine care, fără îndoială 
le va păstra respectul și recunoștin
ța sa.

Lucian CIUBOTARU 9

• 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 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Paria ; LUCEAFĂRUIL — 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 —
Q • 1*? • 1R ■ on
• Bărbați în deplasare : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare, 18,15 ; 
20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
© Soarele vagabonzilor : DOINA
— 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
DACIA — 8,15—20.45 în continuare. 
© Femeia și 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.
@ 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 șl sultanul șl Neîm- 
blînzita Angelica : AURORA — 
Q • 19 90 • 1R • 1Q Qfl
© Memento: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15 ; 17,45 ; 20.
• Sherlock Holmes : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
• Căsătorie din Interes : BUZEȘTI
— 20,30.
@ Omul care valora miliarde : 
BUCEGI — 9 î 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.
© Neîmblînzîta 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.
© 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 și banda „Trei 
cîinl verzi" : CRINGAȘI — 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.
© Vîrst.a Ingrată : MOȘILOR —
15.30 ; 18.

și tehnică
Dezvoltarea arhitec- , 

turii și a orașului mo
dern, ponderea în seco
lul nostru s construc
ției industriale și de 
locuințe multietajate. 
cu elemente standard, 
repetate și repetabile, 
faptul că într-un 
timp relativ scurt se 
realizează ansambluri 
urbane de dimensiuni 
fără precedent, impun 
căutarea unor soluții 
și rezolvări plastice i- 
nedite în cadrul unei 
maxime funcționali
tăți și a unei perfecte 
colaborări între plas
tica interioară și cea 
exterioară. Acestui de
ziderat al timpului 
nostru, acestei nece
sități a realizării unei 
arhitecturi originale 
care, rezolvînd noi 
trăsături stilistice pe 
arii geografice foarte 
întinse, să dobîndeas- 
că. în același timp, ca
ractere naționale bine 
definite, îi răsnunde 
activitatea Studioului 

/central de studii și 
'experimente de pe 
lingă Uniunea artiști
lor plastici din 
U.R.S.S.

Numeroase proiecte 
reprezentative realiza
te pînă acum sînt pre
zentate în cadrul expo
ziției recent deschise în 
sălile galeriilor de artă 
din B-dul Bălcescu 
nr. 23 (expoziția este 
intitulată, de altfel, 
„Proiectarea artistică 
tn U.R.S.S."). E re
marcabilă în actuala 
expoziție o mare va
rietate de forme, va
rietate impusă de fap
tul că multiplele des
tinații ale esteticului 
dobîndind o aplicabili
tate tot mai largă (de 
la cele mai mărunte 
unelte la decorația 
marilor ansambluri 
arhitecturale) sînt in
tens subordonate ele
mentului funcțional. 
Fie că este vorba de 
crearea unui spațiu 
plăcut pentru odihnă, 
lucru sau călătorie 
(„Proiectul pavilioane
lor comercial-tip, cu

amenajarea lor", „Pro
iectul decorării inte
riorului avionului su
personic TU-144", 
„Proiectul Interioare
lor ceainăriei din ora
șul Dușambe"), de o 
judicioasă împărțire a 
acestui spațiu și de 
trearea unor multi
ple posibilități de a-1 
transforma („Proiectul 
decorării interioarelor 
casei de cultură a lu
crătorilor portului

însemnări 

despre expoziția 

„Proiectarea 

artistică 

în U.R.S.S."

maritim de nord al o- 
rașului ■ Arhanghelsk" 
„Sistem electronic") 
pretutindeni o atenție 
deosebită este acorda
tă aspectului funcțio
nal. Iar structurile 
spațiale, echilibru] 
structural pe care a- 
cestea îl realizează, 
transparența unor vo
lume, folosirea meta
lului. sticlei, a diver
selor varietăți de ma
terial plastic nu fac 
decît să accentueze i- 
deea împlinirii utilu
lui prin frumos.

Partizani ai con
structivismului, ar
tiștii și arhitecții ex
pozanți par a demon
stra, în același timp, 
că există un raport de 
perfectă continuitate 
între vechile forme și 
cele noi care nu re
prezintă decît o pre
luare, o îmbogățire 
conform sensibilității 
și receptivității omu
lui modern.

Mașinii, acestei pre
lungiri prin inteligen
ță și tehnică a unel

tei manuale, îi este a- 
cordată o atenție deo
sebită. „Videotelefonul 
medical", Proiectul 
de linie automată pen
tru tăierea țevilor" sau 
de .montarea traver
selor pentru construc
ția drumurilor de be
ton armat" sînt tot a- 
tîtea exemple care do
vedesc o colaborare 
perfectă a artistului cu 
tehnicianul.

în proiecte ca cel 
pentru „Decorarea pie
ței V. I. Lenin din o- 
rașul Novosibirsk" sint 
abordate și rezolvate o 
serie de probleme im
portante ale urbanisti
cii și construcției lega
te de organizarea și 
decorarea unui spațiu 
amplu, încercîndu-se 
în același timp ca prin 
dispoziție volumetrică 
sau decorație murală 
să se respecte specifi
cul regional („Proiec
tul amenajării spațiu
lui verde și decorarea 
festivă a centrului ora
șului Așhabad") sau să 
se pună în valoare ves
tigii ale artei speci
fice acestor locuri, 
(„Proiectul expunerii 
muzeului teritorial de 
arhitectură veche în 
lemn").

Lucrările din expozi
ție se caracterizează 
prin preocuparea de a 
înlesni o penetrație de 
conținut și de formă 
între pictură și sculp
tură și. îngemănîn- 
du-le, de a asigura re
integrarea lor în a- 
ceastă nouă ipostază In 
arhitectură.

Expresie a preocupă
rilor artiștilor și arhi- 
tecților sovietici de a 
pune rodul muncii și 
talentului lor în slujba 
omului, a construcției 
comuniste, expoziția a- 
duce în prim plan o 
importantă temă de 
meditație și acțiune 
practică, argumentînd 
convingător asupra e- 
ficacității colaborării 
dintre artă și tehnică, 
dintre specialist și ar
tist.

Marina PREUTU

Aspect din^expozi'ie Foto . M. Andreesott

Pe ecranele cinematografelor

„STELELE DIN EGER"

Producție a studiourilor din R.P. Ungară, iiimui este 
realizat de Zoltan Varkonyi, după romanul cu același 
nume de Geza Gardonyi. Acțiunea se petrece în secolul 
al XVI-lea, în epoca invadării Ungariei de către turci. 
Interpretează : imre Sinkovits, Istvan Kovacs, Vera 
Venczel, Ferenc Becsenyei și alții.

Cartea valoroasă, format de bu
zunar, care să pună la îndemîna unui 
număr sporit de cititori opere de 
mare substanță, a constituit încă de 
la mijlocul secolului trecut preocu
parea cărturarilor luminați, a edito
rilor progresiști, dornici să slujească 
comunitatea umană față de care se 
simțeau datori. La noi în țară, a- 
ceste îndepărtate începuturi se îm
pletesc nu întimplător cu activitatea 
primilor socialiști și cu încercările 
lor de a difuza învățături sociale și 
filozofice înnoitoare.

Dominația, la noi, masivă a „Bi
bliotecii pentru toți" se explică prin 
dimensiunea pieței de cumpărători 
de carte, prin structura actuală a sis
temului dar, poate, și printr-o tra
diție care face ca, de multe, multe 
decenii „Biblioteca pentru toți" să 
fie un nume familiar pentru citi
tor, puternic împlîntat în viața sa 
intelectuală. Tirajele uriașe, care 
stîrnesc admirația interlocutoru
lui din țări cu un public cu mult 
mai larg (cînd se aude de sutele și 
sutele de mii de exemplare, apărute 
numai in B.P.T., din Eminescu, Ca- 
ragiale, Sadoveanu și alții) justifică 
din plin existența acestei veritabile 
instituții in peisajul nostru cultu
ral.

Remarcabil ni se pare că, de cîțiva 
ani încoace, B.P.T. a izbutit să reali
zeze o extindere considerabilă a ariei 
de cuprindere și o diversificare a pro
ducției sale. Firește, rămîne și va 
cămine întotdeauna datoria primordi
ală a unei colecții de acest fel de a 
asigura prezența neîntreruptă în 
librării a celor mai mari opere li
terare ale țării noastre și ale lumii. 
Este cit se poate de normal ca un 
cititor să intre în orice librărie, de 
la cea sătească pînă la cea mai com
plexă librărie metropolitană, în orice 
zi, la orice oră, și să poată cumpăra 
pe loc un volum de Eminescu, de Ca- 
ragiale, un Homer sau un Cervantes. 
Cititorul de rînd s-a dovedit din ce 
în ce mai mult un ins capabil să re
cepteze cultura, dornic să citească și 
pe Creangă și pe Matei Caragiale. 
să citească Odiseea, dar și pe Macrole- 
ius. Iată de ce credem că a proce
dat bine B.P.T. prin tipărirea unor 
lucrări ce ilustrează domenii mai di
verse ale culturii.

Seria de „cultură generală" a fost 
concepută larg : ea cuprinde mono
grafii, lucrări de critică și istorie li
terară, de istoria artelor, de istorie 
și geografie etc. Am avut ocazia re
cent să ne îmbogățim biblioteca cu 
lucrări clasice în domeniul lor. cum 
ar fi „Cultura Renașterii în Italia" 
de Burckhardt sau „Figuri bizanti
ne" de Charles Diehl ; să ne procu
răm cărți valoroase, ca „Arta proza

torilor români" a lui Vianu sau „Via
ța' lui l. Creangă" a lui G. Călinescu, 
ca să cităm numai cîteva din duzina 
de titluri apărute de 3 ani încoace. 
Sîntem informați că se află sub ti
par pagini alese din „Etymologicum 
Magnum Romaniae" al lui Hasdeu 
(excelentă idee !), că vor apărea vo
lume de eseuri de Camil Petrescu, 
Mihail Sebastian, marile monografii 
„Balzac" de Curtius și „Goethe" de 
Gundolf, celebrul studiu al lui Berg
son — „Rîsul", și altele.

Realizările, ca și perspectivele sînt

încă cuvîntul, lucrări controversate 
sau de prea strictă specialitate. A- 
cestea din urmă ar urma să se afle; 
desigur, în competența altor foruri 
editoriale. De asemenea, nu va fi 
probabil prea greu să se asigure o 
îmbinare stimulatorie între vandabi
litate și valoare în cazul lucrărilor 
de istorie și geografie. Incepînd cu 
Strabo și ajungînd pînă la — de ce 
nu ? — o valoroasă relatare a pași
lor făcuți de inteligența și energia 
umană spre spațiul cosmic, există su
ficiente momente de explorare în fața

0 valoroasă 
inițiativa editoriala
Seria de „cultură generală" 
a Bibliotecii pentru toți

de Virgil NEMOIANU

intru totul îmbucurătoare, mai ales 
dacă ținem seama că în cadru] pro
ducției „Bibliotecii pentru toți" pon
derea seriei „cultură generală" ur
mează să crească ajungînd pînă la 
10 volume pe an. Desigur că în a- 
ceste condiții problema selecției și a 
orientării se pune cu tot mai multă 
acuitate. Nu ne îndoim că, inevita
bil, cele mai numeroase lucrări din 
seria „cultură generală" vor rămîne 
cele monografice și de istorie litera
ră. Maiorescu, Gherea, Vianu, Căli
nescu și ceilalți mari critici literari 
ai noștri vor putea fi răspîndiți în 
ediții solide, serios alcătuite, dar ac
cesibile prin preț, format, conținut 
unor cercuri tot mai largi de cititori. 
Nu credem că B.P.T. poate oferi lo
cul în care să se facă experiențe edi
toriale, să se lanseze lucrări asupra 
valorii cărora timpul nu și-a spus

căreia inima se poate emoționa, iar 
rațiunea noastră se poate îmbogăți. 
Tot astfel galeria marilor istorici ai 
lumii oferă pagini profund in
structive prin prezentarea drumu
lui parcurs de umanitate, pa
gini-ce pot fi organic integrate în 
efortul cultural al acestei colecții 
După cum publicarea unor monogra
fii aparținînd unor cercetători de 
prestigiu din țările socialiste asupra 
unor mari personalități ale istoriei și 
culturii acestor țări vor avea darul 
să întregească fericit profilul seriei 
de „cultură generală" a colecției.

Cu toate acestea, credem că aten. 
ția principală trebuie în continuare 
și poate chiar mai mult decît pînă 
acum concentrată asupra lucrărilor 
filozofice și ideologice care intere
sează publicul mai mult decît ne 
închipuim de obicei. îndrăznesc să

afirm, din experiență proprie, că 
lucrările de filozofie și ideologie își 
găsesc ecoul într-un cerc vast de 
cititori. Cu o singură condiție : să 
nu se mai' considere, cum s-a făcut 

adesea pînă acum, că o lucrare de 
filozofie trebuie să fie neapărat 
rebarbativă, greoaie, prezentată în
tr-o haină sobră pînă la solemnitate. 
Aici intervine măiestria editorului, 
care trebuie să selecteze operele 
cele mai potrivite, să găsească for
ma cea mai atractivă de prezentare, 
agreabilă și stimulatoare, însoțin- 
du-le — cerință ce se propune tu
turor aparițiilor din cadrul colecției 
— de un aparat critic simplu, dar 
de un bun nivel științific. Lucrării^ 
marilor eseiști ai lumii constituie, 
dincolo de comorile de frumusețe și 
inteligență, pe care le conțin, o ex
celentă introducere în subtilitățile 
și dificultățile specifice gîndirii filo
zofice. Operele acestora sînt atît 
de numeroase încît cu greu 
ne-am opri asupra unui titlu 
în particular, fără să nedreptă
țim pe cineva P’-'mul pas de la acest 
tip de opere Ia cele filozofice propriu- 
zise îl reprezintă acei gînditori care 
și-au ales o formă mai curînd lite
rară pentru unele din operele lor 
și care se adaptează tocmai la a- 
ceastă strădanie de accesibilitate ti
pică profilului colecției. Nu pot 
lipsi, în această ordine de idei, nici 
izvoare de seamă ale gîndirii orien
tale (chineze, indiene, ebraice, ti- 
betane, arabe) a, căror înțelepciune 
de viață și luxurianță de imagini le 
conferă un interes deosebit Totoda
tă credem ca, în primul rînd, alcă
tuitorii colecției trebuie să fie preo
cupați și să găsească modalități con
crete de popularizare a ideologiei 
angajate, sociale, a filozofiei materia
liste premarxiste, și, cu deosebi
re. a filozofiei marxist-leniniste, a 
contribuțiilor contemporane științifi
ce în acest domeniu. Ne-am 
îngădui aici o sugestie, cu ti
tlu de exemplu : o antologie care, 
pornind din secolul XIX, trecînd 
prin Gherea și ajungînd la deceniul 
în care ne aflăm, să pună în lumină 
tradițiile gîndirii marxiste în Româ
nia, prin cele mai luminoase pagini 
ale lor. Firește, există încă o varie
tate de alte probleme, forme și as
pecte care ar mai putea fi amintite.

Chiar dacă seria de „cultură ge
nerală" din cadrul colecției B P.T 
se află ta început de drum, ceea ce 
s-a realizat pînă acum constituie 
o îmbucurătoare promisiune. Se cu
vine ca pe temelia ei solidă să se 
ridice un edificiu solid, care să facă 
cinste vieții noastre spirituale și să 
slujească din plin formării publi
cului cititor.

teatre

© Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : E. Bergel. 
Solistă : Maria Cherogeorge (Gre
cia) — 20 © Opera Română : Gi
selle — 10,30 © Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Heidelbergul de altădată — 20, 
(sala Studio): Travesti — 20 © Tea
trul de Comedie : Croitorii cel 
mari din Valahia — 20 © Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra- (sala 
din bd. Schitu Măgureanu) : Vic
timele datoriei — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Kean — 20 
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Mâgheru) : La ciorba cu potroace
— 19,30 © Teatrul Mic : Prețul
— 20 © Teatrul Giulești : Pe 40 m
lungime de undă — 19,30 © Tea
trul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" : Manevrele — 19,30
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) ; Șoricelul și păpușa
— 17, (sala din str. Academiei : Că
luțul cocoșat — 17 © Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Birlic — 19,30, (sala Vic
toria) : Femei, femei, femei — 
19.30.

10,00 —■ Consultații pentru elevii 
din clasa a VIII-a (matematică- 
fizică). 18,00 — Buletin de știri. 
18,05 — Limba spaniolă (reluare). 
18,30 — Povestea circului (VI).
18,40 — O invitație pe 16 mm la 
cineclubul pionieresc din Cîmpu- 
lung Moldovenesc. 19,00 — Tele- 
universitatea : Atomul în Indus
trie. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,45 — Actualitatea economică — 
ediție specială. 20,00 — Stele ale 
baletului românesc. 20,30 — Film 
artistic : „înțeleptul de pe mun
tele blestemat" — producție a stu
diourilor din R. S. F. Iugoslavia. 
Pledoarie pentru demnitate și 
cinste într-un film dramatic, în 
regia lui Miomlr Stamenkovic. In
terpretează Ljuba Tadic, Iosif Tă
tic, Branko Plesa. 21,50 — Reflec
tor. 22,05 — Mult e dulce șl fru
moasă —- emisiune de limbă ro
mână. 22.30 — Telejurnalul
de noapte 22,45 — Cînt.ă pentru 
dvs. orchestra de muzică ușoară 
Gdrard (Franța).
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Cronica zilei Primire la C C al P. C. R.
Joi dimineața, Ilie Murgulescu, 

vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, a primit pe senatorul Carlos 
Altamirano, membru al Comisiei po
litice a Partidului Socialist din 
Chile, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, face o vizită în țara 
noastră. La primire a luat parte 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
Comisiei pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale a Marii Adunări 
Naționale. In timpul șederii în 
România, senatorul chilian a avut 
întrevederi la conducerea Grupului 
național român din Uniunea inter
parlamentară și la Consiliul popular 
al județului Argeș, -a vizitat obiec
tive industriale, agricole și social- 
culturale din Capitală și din județul 
Argeș. De asemenea, au fost vizitate 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale și Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere, 
în cinstea oaspetelui, Gheorghe Va
silichi a oferit un dejun.

★
La invitația conducerii Direcției 

Centrale de Statistică a Republicii 
Socialiste România, joi a sosit în 
Capitală o delegație a Institutului 
Federal de Statistică al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
condusă de Ibrahim Latifici, direc
torul general al institutului. La sosi
rea In Gara de Nord, delegația a 
fost tntîmpinată de dr. Constantin 
Ionescu, directorul general al Di
recției Centrale de Statistică. Au 

fost prezenți, de asemenea, membri 
ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
Joi a părăsit Capitala delegația 

comercială a statului Michigan — 
S.U.A., care a făcut o vizită în tara 

noastră. Oaspeții au avut întrevederi 
cu membri ai conducerii Camerei 
de Comerț, ai unor întreprinderi de 
comerț exterior și au vizitat unele 
obiective industriale.

★
S-a înapoiat în Capitală delega

ția Automobil-Clubului Român, con
dusă de Alexandru Sobaru, președin
tele A.C.R., care a participat la lu
crările Federației Internaționale a 
Automobilului, desfășurate la Paris. 
Cu acest prilej, delegația română a 
avut întrevederi cu factori de resort 
în vederea dezvoltării relațiilor de 
cooperare în domeniul turismului cu 
organizațiile similare din Franța.

★
„ în perioada 4—14 septembrie 1969, 
tn Bologna — Italia — s-a desfășurat 
bienala internațională a publicații
lor științifice ale universităților și 
academiilor științifice. Cu acest prilej, 
Editurii Academiei Republicii Socia
liste România i-a fost conferită o 
diplomă pentru înalta ținută științi
fică și grafică a lucrărilor expuse.

(Agerpres)

SPOR
ASEARĂ LA FLOREASCA

Meciuri aplaudate între 
boxerii români și iranieni

Gala internațională de box de a- 
seară din sala Floreasca dintre e- 
chipa Iranului și selecționata de ti
neret a României a atras un nu
meros public, dornic să vadă mai a- 
les evoluția pentru prima dată pe 
ringurile românești a pugiliștilor ira
nieni. Oaspeții, ne referim mai a- 

les la Yuosef Sagoudi (categ. mijlo- 
cie-mică), Malek Hosen Puor (categ. 
pană), Hasan Mosaiebe (categ. mus
că), au lăsat o bună impresie prin

IN NUMELE 
SPECTATORILOR, CĂTRE 
FEDERAȚIA DE FOTBALI

In cursul zilei de ieri am fost 
anunțați că cele două meciuri 
de fotbal, programate sîmbătă 
in Capitală — Dinamo Bucu
rești—Universitatea Craiova și 
Steaud—Rapid — se vor desfășura 
la... concurență. Primul pe sta
dionul Dinamo, iar cel de-al doi- t 
lea, la aceeași oră, pe stadionul 
Republicii.

Este greu de acceptat o ast
fel de „programare" care — ori
ce argumente s-ar invoca — ne
mulțumește pe amatorii de fot
bal. Interese mărunte sau mo
tivări jenante vtn să împiedice 
pe mulți iubitori ai fotbalului 
să revadă evoluind jucători care, 
cu citeva’zile înainte, ne-au pro
dus o reală satisfacție in me
ciul cu Portugalia.

Considerăm că este cazul ca 
forurile in drept să ia măsurile 
ce se cuvin, avindu-se in ve
dere, in primul rind, interesele 
marelui număr de spectatori ce 
doresc -să vizioneze ambele par
tide. Programarea lor in cuplai 
(sau, in cel mai rău caz, repro- 
gramarea unuia pentru dumini
că) este posibilă, exlstind incă 
timpul necesar pentru a se face 
acest lucru.

Subliniem incă o dată faptul 
că un mare număr de iubitori ai 
fotbalului doresc să vizioneze 
ambele meciuri și sperăm că 
Federația de fotbal va acționa 
eficient pentru ca această do
rință să fie îndeplinită.

Valentin PĂUNESCU

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.CR., a primit joi 
pe tovarășul Luca Pavolini, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Italian, directorul revis
tei „Rinascita", care face o vizită 
în țara noastră.

PLECAREA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al P. C. BULGAR

O delegație de activiști ai P.C. 
Bulgar, condusă de Dimo Vasilev, 
șef de sector la Secția industrie și 
economie a C.C. al P.C. Bulgar, a 
făcut, la invitația C.C. al P.C.R., o 
vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

In cursul vizitei, delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R. și Con
siliul Economic, la Comitetul ju
dețean Constanța și Comitetul mu
nicipal Galați ale P.C.R., a vizitat o- 
biective economice și social-culturale 
în București, precum și în județele 
Dolj. Brașov, Constanța și Galați.

Deschiderea Congresului național 

de obstetrică-ginecologie
Joi dimineața, în Sala mică a Pa

latului au început lucrările primului 
Congres național de obstetrică-gi- 
necolo'gie, organizat de Uniunea so
cietăților de științe medicale.

Participă academicieni, profesori, 
medici specialiști din întreaga țară, 
precum și personalități de prestigiu 
din 12 țări.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de conf. dr. Dan Alexandrescu,

ȘTIRI. CULTURALE
Concertul de joi seara al Orches

trei simfonice a Radioteleviziunii, 
dirijată de Emanuel Eleneșcu, a a- 
vut ca solistă pe violonista' sovieti
că Marine Iașvili. cunoscută publi
cului românesc din turneele ante
rioare.

Un colectiv al Operei Române 
din București a plecat în Iugoslavia 
pentru a participa Ia festivitățile 
muzicale ale orașului Belgrad. Co
lectivul va susține două spectacole 
cu opera „Bărbierul din Sevilla", 
sub conducerea muzicală a dirijo
rului Cornel Trăilescu.

întorcînd vizita pe care le-au fă
cut-o recent colegii lor de la Tea
trul dramatic din Plovdiv, artiștii 
Teatrului național din Craiova în
treprind un turneu în Bulgaria. Ei 
vor da zilele acestea mai multe 
spectacole la Plovdiv și Sofia cu 
piesele „Hangița" de Goldoni, „Re
gele Lear" de Shakespeare și „Pro
cesul Horia" de ,A1. '■ Voi tin.

La ediția 1968' â tradiționalului 
concurs de arte plastice și literatu
ră „Shankar", organizat în India 
pentru copii și tineret, au trimis lu
crări 175 000 de elevi din 85 de țări 

combativitate, prin tehnică, prin 
bună orientare in ring. Boxerii noștri, 
componenți ai echipei reprezentati
ve de tineret, au reușit să se im
pună net la categoriile mari. Cel 
mai aplaudat meci al galei a fost 
la categoria mijlocie-mică; pugilis- 
tul nostru Ion Gyorfi, deținătorul 
centurii de campion național, și ira
nianul Yuosef Sagoudi au făcut o 
adevărată demonstrație, fiind mult 
aplaudați. Victoria a revenit la 
puncte lui Gyorfi. Din echipa noas
tră au mai terminat învingători : V. 
Ivan (categ. muscă), Ad. Moraru (co
coș), Gh. Ene (ușoară), D. Mihalcea 
semimijlocie), I. Ilie (mijlocie), I. Si
liște (semigrea) și I. Dascălu (grea). 
Din echipa iraniană au învins Ma
lek Hosen Puor și Adel Talebi (se
mi ușoară).

Duminică dimineața, la Iași, bo
xerii iranieni vor susține noi întil- 
niri.

ÎN C î T E V A
O Ieri s-a disputat în Capitală 

partida internațională amicală de 
fotbal dintre formația bulgară Dunav 
Ruse și echipa bucureșteană Pro
gresul. întîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 (0—0) în favoarea 
fotbaliștilor români.

o Tradiționala competiție ciclisță 
contra cronometru rezervată amatori
lor „Marele premiu de la Bergamo" 
a revenit perechii suedeze Gosta și 
Thomas Pettersson, care au realizat 
pe 72 km timpul de lh27’53’'6/10 (me
die orară 49,1'9 km).

O Partida centrală din runda a 
11-a a turneului zonal de șah de la 
Atena, disputată între liderul clasa
mentului, cehoslovacul Vlastimil 
Jansa, și marele maestru român 
Florin Gheorghiu, s-a încheiat re
miză. Spiridonov a cîștigat la Lom

bard, Hiibner la Csonț .și Hort la 
Lewi. Matulovici l-a învins pe Ko- 
koris. In clasament conduce Jansa 
(Cehoslovacia) cu 8,5 puncte, urmat 

de Gheorghiu (România), Hiibner 
(R.F. a Germaniei) — 7,5 puncte, 
Matulovici (Iugoslavia) — 7 puncte 
(2), Spiridonov (Bulgaria) — 7 puncte 

(1), Hort (Cehoslovacia) — 6,5 punc
te (1) etc.

o In runda a 8-a a turneului zo
nal de șah de Ia Gloggnitz (Austria), 
maestrul român Dolfi Drimer (cu 
piesele albe) a remizat cu liderul 

clasamentului, Smejkal. Zwaig l-a 
învins pe Adamski, Matanovici pe

A participat tovarășul Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei „Lupta de 
clasă".

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție caldă, tovărășească.

La încheierea vizitei, tovarășii 
Andrei Cervencovici, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Roman Moldovan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Economic, s-au întîl- 
nit cu delegația de activiști ai P.C. 
Bulgar.

La Inttlnire a participat Spas 
Gospodov, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București.

Joi seara, delegația a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie.

președintele comitetului de organiza
re a congresului.

Timp de trei zile, participanții 
vor dezbate probleme legate de tul
burările sarcinii și consecințele chi
rurgiei ginecologice. *

Rapoartele și comunicările, ca și 
larga participare a specialiștilor de 
peste' hotare, constituie un bun prilej 
de a dezbate probleme de o deosebită 
actualitate în acest domeniu.

(Agerpres)

ale lumii. Juriul concursului a atri
buit 4 distincții și unui grup de elevi 
români.

Joi seara, "în cadrul festivalului 
„Toamna muzicală clujeană" a avut 
loc la Casa Universitarilor din loca
litate un concert susținut de cvar
tetul de coarde alcătuit din Ștefan 
Ruha, artist emerit, Vasile Horvath, 
Vasile Fiilop și Iacob Dula. Progra
mul a cuprins lucrări de Haydn, 
Enescu, Beethoven. Tot în cadrul fes
tivalului, ansamblul Operei maghiare 
de stat din localitate a susținut un 
spectacol cu opereta „Voievodul ți
ganilor".

La Institutul de calcul al Filia
lei Academiei din Cluj s-a deschis joi 
o tradițională manifestare științifica : 
sesiunea de seminarii matematice. 
Seminariile, în care se fac cunoscu
te cele mai noi rezultate ale cerce
tărilor in matematica românească și 
mondială, se desfășoară pe teme de 
măre importanță teoretică'-și- practi

că. Expunerea inaugurală, întitulată' 
„Unele probleme de analiză nume
rică", a fost prezentată de acad. Ti- 
beriu Popoviciu. "

(Agerpres)

AUTOMOBILISM 

la Pîrîul Rece, ultima etapă 
a campionatului național 

de viteză in coastă
In împrejurimile punctului turistic 

Pîrîul Rece, de pe șoseaua Predeal— 
Rîșnov, va avea loc duminică dimi
neața, în organizarea Automobil Clu
bului Român, cea de-a IV-a și ulti
ma etapă a campionatului automo
bilistic de viteză în coastă. Cei 35 de 
automobiliști, din rîndul cărora nu 
va lipsi campionul absolut de anul 
trecut, Marin Dumitrescu, vor avea 
de străbătut un traseu de 7 km In 
prealabil, în cursul zilei de mîine, 
concurenții vor participa la un an
trenament controlat.

Clasamentul general are pentru 
moment ca lider pe fostul rugbist 
Florin Hainăroșie, cu un punct a- 
vans față de Eugen Ionescu-Cristea. 
Cursele se desfășoară la următoarele 
clase (după capacitatea cilindrică) : 
850 cmc, 1 000 cmc, 1 150 cmc, 1 300 ( 
cmc și peste 1 300 cmc.

R î N D U R I
Camilleri, iar Uhlmann pe Sigur- 
jonsson. Pe primul loc în clasament 
se află Smejkal (Cehoslovacia) cu 6,5 
puncte, urmat de Hecht (R. F. a Ger
maniei), Andersson (Suedia) — 5,5 
puncte etc. Drimer ocupă locul 7 cu 
4,5 puncte.

• In preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa a 2-a), la 
Dublin, selecționatele Irlandei și 
Danemarcei au terminat la egalitate: 
1—1 (1—0).

o Federația spaniolă de baschet 
a anunțat că nu va înscrie reprezen
tativa masculină la viitorul campio
nat mondial, care va avea loc anul 
viitor la Ljubljana (Iugoslavia) Fo
rul spaniol consideră că, ocupînd 
doar locul 5, echipa nu a corespuns 

la actuala ediție‘a campionatului eu
ropean de la Napoli.

• In campionatul cehoslovac de
fotbal (etapa a Xl-a), Spartak 
Trnava a pierdut în depla.sare cu 
scorul de 0—1 în fața formației Uni
on Teplice, iar Slovan Bratislava a 
învins cu 1—0 pe Z. V. L Jilina, de
venind lider. Alte rezultate : T. E. 
Gotwaldow Inter Bratislava
3—3; Tatran Preșov — Dukla Praga

2—0 ; Sonp Kladno — Slavia Praga 
2—1; Bohemians Praga — Jednota 
Trencin 0—1; Lokomotiv Kosice — 
V. S. S. Kosice 0—0; Sparta Praga— 
Banik Ostrava 2—0.

CU PRILEJUL ZILEI FORȚELOR 

ARMATE AIE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 
a celei de-a 25-a aniversări a Zilei 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, în comandamente 
și unități, in unități și instituții mi
litase de invățămint, la casele ar
matei, au avut loc întilniri ale mi
litarilor cu veterani ai războiului 
antihitlerist, în cadrul cărora s-au 
evocat tradițiile de luptă ale arma
tei rorhâne, faptele de bravură os
tășească săvirșite de luptătorii ro
mâni împotriva cotropitorilor fas
ciști, precum și contribuția adusă de 
România la infringerea Germaniei 
naziste.

Cu această ocazie au luat cuvintul, 
în fața cadrelor și familiilor acesto
ra, militari în termen, generali și o- 
fițeri în rezervă, printre care general- 
locotenenț în rezervă Ion Dumitriu, 
general-maioir în rezervă Ion Boțea, 
general-maior în rezervă Niculaie 
'loader, general-maior în rezervă 
Aurel Leonin și coloneii în rezervă 
Ion Radulescu, Octavian Răuță, Cos
tache Mindru, Vasile Ghițescu.

(Agerpres)

VARȘOVIA 16. — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Cu prilejul Zilei forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, atașa
tul militar, aero și naval al Româ
niei la Varșovia, colonel Nicolae 
Mandache, a ținut o conferință la 
Școala superioară de ofițeri din Poz
nan. Au fost prezentate, de aseme
nea, filme militare românești și fo
tografii cu aspecte din construcția 
socialistă în România -șl din viața 
militarilor români.

Cu același prilej, la Ambasada ro
mână din Varșovia a avut loc o con
ferință de presă.

PHENIAN 16 (Agerpres) — Cu 
prilejul aniversării a 25 de ani de la 
crearea Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, Petre 
Voicu, atașatul militar al României 
la Phenian, a organizat o gală de 
filme documentare românești și o 
expoziție de fotografii reprezentînd 
succesele obținute de Forțele Armate 
ale Republicii Socialiste România în 
întărirea capacității de luptă și de 
apărare.

ROMA 16. — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : Cu pri
lejul sărbătoririi celei de-a 25-a ani
versări a Zilei forțelor armate ale 
Republicii Socialiste' România, ata
șatul militar, aero și naval al Româ
niei la Roma, locotenent-colonel 
Stan Vlădescu. a organizat o confe
rință de presă în _ cadrul căreia a 
vorbit despre semnificația și însem
nătatea : acestei date pentru forțele 
armate române.

Su

Consfătuire 
de literatură 

comparată
| In'e.epînd de joi dimineața. ' aula 

Academiei găzduiește o nouă reuniu
ne științifică : cea de-a doua Consfă
tuire de literatură comparată. In 

programul acestui important eveni
ment cultural sînt înscrise peste 50 
de comunicări, elaborate de cadre 
didactice și cercetători dfn București 
și din alte orașe ale țării, comuni
cări ce urmează a fi tipărite într-un 
volum de sjudii de literatură com
parată. Temele comunicărilor vi
zează contribuțiile românești la stu
diul literaturii comparate, obiecti
vele comparatismului românesc., re
lațiile literaturii române cu litera
turile străine, încadrarea valorilor 
literare românești în patrimoniul 
cultural al umanității etc.

In ședința de deschidere a lucrări
lor, participanții au fost salutați de 
acad. Alexandru Rosetti. președinte
le secției de științe filologice a Aca
demiei, și de prof. Alexandru Dima. 
directorul Institutului de istorie și 
teorie literară „G. Călinescu".

NOUTĂȚI LA C. I. L. REGHIN
Complexul de industrializare 

a lemnului de la Reghin a in
clus în producția sa de serie 
noi instrumente muzicale, am
barcațiuni nautice, materiale 
sportive, cum ar fi rachetele 
ie tenis, schiurile, precum și 
alte produse La realizarea 
lor se folosesc într-o mai 
mare măsura materialele 
de mare elasticitate și re
zistența, cum sînt fibrele de 
sticlă, lemnul exotic și de re
zonanță, ca și materialele 
plastice.
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C.C. al P.C.I. despre aspectele 
sociale și perspectivele politicii 

de stingă in Italia
ROMA 16. — Corespondentul A- 

gerpres N. Puicea transmite : Ple
nara comună a Comitetului Central și 
a Comisiei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian a adoptat 
o rezoluție prin care aprobă orienta
rea și propunerile cuprinse în rapor
tul „Lupta muncitorilor, situația eco
nomică și perspectivele politice", pre
zentat de Fernando di Giulio, mem
bru al C.C. al P.C.I., și în cuvîntarea 
rostită de Luigi Longo, secretarul ge
neral al partidului.

Rezoluția exprimă, în același timp, 
solidaritatea cu oamenii muncii anga
jați în lupta unitară de amploare, des
fășurată în prezent în vederea satis
facerii cerințelor urgente ale țării. 
Partidul se angajează să-și intensifice

R. F. G.

Declarația P. C. German 
în legătură cu situația 

creată după alegeri
DUSSELDORF 16 (Agerpres). — 

Intr-o declarație a Partidului Co
munist German cu privire la situa
ția creată în urma alegerilor din 
R. F. a Germaniei, se apreciază că 
„deși nu s-a schimbat nimic în ce 
privește dominația marelui capital 
asupra economiei, statului și socie
tății, trebuie totuși considerat ca 
un succes al forțelor democratice 
faptul că, pentru prima dată după 
20 de ani, există posibilitatea de a 
se înlătura guvernarea U.C.D.- 
U.C.S.". „Poziția P.C. German față 
de noul guvern va depinde de mă-

vremea

Ieri In țară : vremea s-a men
ținut . frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vîntul â' suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 15 grade la Blaj șl 21 de grade 
la Răuți, Banloc și Hîrșova. în 
cursul dimineții, în Transilvania 
și Banat s-a produs ceață slabă. 
In București : vremea a fost fru
moasă. Cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a atins 
21 de grade.

Timpul probabil peijtru 18, 19 
și 20 octombrie. In țară : vreme 
în general frumoasă la început, 
apoi schimbătoare. Cerul va. fi 
variabil. Vor cădea ploi slabe, 
izolate. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, local mal coborîte în de
presiuni, iar maximele vor oscila 
intre 13 și 23 de grade. Ceață și 
brumă slabă. In București : vre
mea se menține frumoasă șl căl
duroasă. Cerul variabil. Vint slab. 
Temperatura în creștere la înce
put, apoi staționară.

Produsele obținute la C.I.L. 
Reghin sint mult solicitate la 
export. Numai în acest an 
complexul a încheiat contrac
te cu firme din peste 20 de 
țări. Viorile, construite din cel 
mai fin lemn de rezonanță — 
fața din molid, iar spatele, gî- 
tul și eclisa din paltin — în
trunesc exigențele specialiști
lor ; multiplele lor calități le 
ridică la valoarea celor con
struite de specialiști consa- 
crați pe plan mondial.

In fotografie : chitare fabri
cate la C.I.L. Reghin. 

acțiunile pentru a garanta soluționarea 
pozitivă a problemelor puse de miș
cările revendicative, pentru a se re
aliza convergența tuturor forțelor de 
stînga, laice și catolice fără discrimi
nare, și pentru a se ajunge, prin acest 
proces unitar, la afirmarea în țară a 
unei noi orientări politice generale și 
la o restructurare a forțelor de stînga. 
Documentul menționează în încheie
re că P.C.I. consideră necesară și ur
gentă depășirea politicii de centru- 
stînga, spre a se da viață unui nou gu
vern, orientat spre stînga, capabil să 
promoveze soluții care să vină în în- 
tîmpinarea cerințelor maselor largi și 
să promoveze dezvoltarea vieții demo
cratice.

sura în care acesta va sluji inte
resele poporului", subliniază decla
rația, apreciind în continuare că 
„poporul va trebui să întreprindă, 
ca și pînă în prezent, acțiuni pro
prii în vederea asigurării interese
lor sale sociale, a păcii și democra
ției". De asemenea, conducerea 
P.C. German cheamă toate forțele 
democratice din țară să ceară 
noului guvern promovarea unei 
politici de pace și colaborare ac
tivă la un sistem de securitate eu
ropeană.

CANTON

DESCHIDEREA IÎRGUIUI

a tirgului de bunuri pentru export. 
La ceremonia de deschidere au luat 
parte mii de reprezentanți ai unor 
firme comerciale din zeci de țări. 
Cen Iu, vicepreședinte al Comite
tului revoluționar al provinciei Guan- 
dun și director al tirgului, a relevat 
că R. P. Chineză a stabilit relații co
merciale cu peste 100 de țări și re
giuni. Gama largă de produse in
dustriale și agricole expuse in dife
rite pavilioane arată succesele re
marcabile obținute in construcția so
cialistă, marile schimbări care au 
transformat fizionomia țării. Tîrgul 
va fi deschis pînă la data de 15 no
iembrie.

SERVICII DE INFORMARE LA CERERE 
PRIN INSTITUTUL CENTRAL 

DE DOCUMENTARE TEHNICĂ
Specialiștii preocupați de proble

mele organizării științifice a produc
ției și a muncii pot beneficia de ser
viciile și de publicațiile INSTITU
TULUI CENTRAL DE DOCU
MENTARE TEHNICĂ. Acest insti
tut asigură celor interesați o gamă 
largă de servicii : informare de sem
nalare exhaustivă — prin titluri tra
duse — asupra materialelor achizi
ționate ; o documentare — pe baza 
selectării celor mai importante și' ac
tuale materiale achiziționate — pen
tru domeniile de organizare științifi
că, interdisciplinare și de interes ge
neral. La cerere, institutul oferă ser
vicii de informare, precum și asis
tență tehnică în problehiele specifice 
activității de informare documenta
ră ; informarea de semnalare a titlu
rilor traduse din limbile engleză, 
franceză, rusă, germană, italiană, spa
niolă, bulgară și — în limita posi
bilităților — din polonă, cehă, 
slovacă.

în același timp, institutul satisface 
prompt cereri de reproducere a unor 
materiale documentare originale prin 
xerocopiere, microfilmare, fotocopie
re. In numai 30 de secunde se execu
tă fotocopierea unei pagini de ma
terial documentar din fondurile pro
prii.

La comandă fermă, institutul mul
tiplică lucrări elaborate de instituții 
și întreprinderi.

Informarea de semnalare prin titluri 
traduse este însoțită de descriptori 
care relevă conținutul materialului. 
Sistemul „PRODOC" asigură difu
zarea selectivă la fiecare zece zile — 
pe tema indicată de solicitant — a 
informațiilor respective.

Un alt serviciu din cadrul insti
tutului efectuează, la cerere, cerce
tări bibliografice. După consultarea 
acestora, se pot corpanda copii după 
materiale în original.

O latură importantă a activității in

MOSCOVA

Intîlnire G. Radulescu 
- M. A. Leseciko

MOSCOVA 16. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
16 octombrie a avut loc la Moscova 
o întîlnire între tovarășii Gheorghe 
Radulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și Mihail A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

In timpul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de prietenie, 
au fost abordate probleme economice 
de interes reciproc.

Delegația Consiliului popular 
al municipiului București 

la Veneția si Milano• <
ROMA 16. — Corespondentul Ager

pres N. Puicea transmite: Delega
ția Consiliului popular al municipiu
lui București, condusă de Dumitru 
Popa, președintele Comitetului Exe
cutiv, primarul general al Capitalei, 
care se află în Italia la invitația pri- . 
mărului orașului Roma, a vizitat 
miercuri și joi Veneția și Milano. La 
sediul municipalităților celor două 
orașe, oaspeții români au avut întîl- 
niri cu Giovanni Favaretto Fisca, 
primarul Veneției, și Aldo Aniasi, 
primarul orașuiui Milano, cu mem
brii consiliilor municipale.

Reacții după 
declarația americană 

privind Libanul
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Joseph Sisco, asistent al secretaru
lui de stat al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Apropiat și Asiei de 
sud-est, a declarat, în cadrul unei 
întruniri la Institutul pentru Orien
tul Apropiat de la Washington, că s 
guvernul american acordă o mare 
importanță independenței și integri
tății Libanului. El a subliniat că 
„S.U.A. ar privi cu mare îngrijorare 
orice amenințare la adresa acestei 
integrități, indiferent de unde ar 
veni ea".

BEIRUT. — O primă reacție oficia
lă libaneză la aceasta declarație a 
fost exprimată de Youssef Salem, 
ministru de externe libanez, care, 
într-un iiiterviu acordat corespon
dentului agenției A.F.P., a relevat ; 
„Primim favorabil declarația ameri
cană asupra importanței pe care o 
acordă Statele Unite menținerii secu
rității Libanului". „Am fi preferat 
însă ca atenția acordată de Statele 
Unite problemelor noastre să înglo
beze situația în ansamblul ei, adică 
îndeosebi problema Palestinei, astfel 
îneît să i se poată găsi rapid o so
luție".

Partidele politice libaneze au ex
primat puncte de vedere contradic
torii față de declarația americană.

CAIRO. — 'Presa egipteană a co
mentat critic declarația americană, 
care, potrivit ziarului „Al Ahbar", 
ar urmări „să izoleze Libanul de lu
mea arabă". La rîndul său, ziarul 
„Al Gumhuria" relevă că declarația 
„vizează încurajarea acelor elemen
te din Liban care sint potrivnice ac
tivității comandourilor palestinene 
de pe teritoriul libanez".

stitutului central de documentare 
tehnică constă în organizarea unor 
cursuri de perfecționare în domenii
le informării documentare ca și în 
cele auxiliare acesteia, la care are 
drept de participare orice persoană 
recomandată de instituția unde lu
crează.

Pentru îndrumarea metodologică 
a organelor de informare și documen
tare din institute și întreprinderi ie 
organizează — la cerere — asistență 
tehnică la fața locului, precum ți 
alte servicii în acest sens.

Institutul central de documentare 
tehnică desfășoară și o bogată și uti
lă activitate în domeniul difuzării pu
blicațiilor de specialitate. In anul 
1970 vor apărea ghiduri de informare 
documentară, reviste de referate și 
bibliografii, caiete de documentare 
selectivă, culegeri de traduceri și sin
teze documentare etc.

Pentru orice informații referitoa
re la titlurile și tematicile acestor 
materiale cereți la institut formularul 
de abonament. La BIROUL DE PRE
ZENTARE A PUBLICAȚIILOR DIN 
BUCUREȘTI — Calea Victoriei nr. 
100, telefon 13 82 06 — se pot cum
păra de către' persoane particulare 
publicațiile institutului. Tot aici se 
primesc și înscrierile pentru abona
mente. Programul de funcționare : 
luni, miercuri și vineri — orele 
13—21, iar marți, joi și sîmbătă — 
de la 7—15.

Menționăm, totodată, că și în ora
șele Iași, Galați și Brașov funcțio
nează birouri teritoriale de informare. 
La aceste unități pot fi consultate di
verse materiale documentare, pre
cum și fișiere sistematice de evi
dență. Prin intermediul Biroului te
ritorial de informare se pot perfecta 
împrumuturi de materiale documen
tare, comanda copii după originale, 
traduceri. Birourile teritoriale sînt 
abonate la publicațiile Institutului 
central de documentare tehnică.
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Milioane de americani 
cer retragerea trupelor

S. U. A. din Vietnam
„ZIUA MORATORIULUI": CEA MAI MARE DEMONSTRAȚIE 

ANTIRĂZBOINICĂ DIN ISTORIA AMERICANĂ
WASHINGTON 16 (Agerpres). — Cu o retragere cu torțe in fața 

Casei Albe, Ia care au participat peste 30 000 de persoane, miercuri 
seara a luat sfîrșit „Ziua moratoriului pentru pace în Vietnam", carac
terizat de agențiile occidentale de presă drept cta mai mare manifes
tație antirăzboinică ce a avut loc vreodată 
Unite, atît prin amploarea, cit și

pe teritoriul Statelor 
prin diversitatea ei.

O. N. U.

Ml Șl securitatea WlHMIOWi
II DISCUȚIA COMITETULUI POLITIC

NEW YORK 16 (Agerpres). — In 
Comitetul Politic al O.N.U. au conti
nuat dezbaterile asupra propunerii 
sovietice conținute în ,;Apelul că
tre toate popoarele lumii" privind 
consolidarea securității mondiale. 
Luînd cuvîntul, Frigyes Puja, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al Ungariei, s-a pronunțat 
pentru discutarea în cadrul actualei 
sesiuni a Adunării Generale a pro
punerii sovietice, subliniind că a- 
ceasta ar contribui la garantarea 
securității mondiale și consolidarea 
păcii în lume. Importanța propune
rii, a spus reprezentantul R. P. Un
gare, constă și în faptul că aduce o 
contribuție ia întărirea rolului și 
autorității O.N.U. în consolidarea

păcii și securității Internaționale. 
Reprezentantul Suediei, Sverker As- 
trom, a salutat inițiativa sovietică, 
arătînd că „Apelul" prezintă un in
teres deosebit. Reprezentantul per
manent al Finlandei la O.N.U., Max 
Jakobson, a sprijinit în special acel 
punct al documentului privind con
vocarea unor reuniuni periodice ale 
Consiliului de Securitate cu scopul 
de a se dezbate situația politică in
ternațională și de a elabora măsuri 
urgente pentru însănătoșirea aces
teia. El a reafirmat dorința guver
nului său de a contribui la crearea 
unui sistem' de securitate colectivă 
tn Europa, amintind că țara sa este 
gata “ă găzduiască Conferința pri
vind securitatea europeană.

în această zi, milioane^ de ameri
cani, de cele mai diferite, profesiuni 
și convingeri politice, au cerut cu 
hotărîre guvernului Nixon ca Statele 
Unite să se retragă dintr-un conflict 
pe care-1 consideră fără sens, ucigător, 
costisitor și care compromite țara lor 
în ochii întregii lumi. Aceste senti
mente au fost exprimate de numeroși 
vorbitori care au luat cuvîntul în ca- 

1 drul mitingurilor desfășurate în dife
ritele orașe americane.

La Washington, în fața Casei Albe, 
Coretta King, văduva fostului lider al 
populației de culoare din S.U.A., 
Martin Luther King, a declarat: „în 
timp ce cheltuim miliarde de dolari 
pentru distrugeri în Vietnam, refu
zăm să recunoaștem necesitățile vie
ții la noi acasă". Senatorul George 
McGovern a subliniat necesitatea in
tensificării presiunii populare pentru 
ca administrația să aducă imediat 
acasă trupele americane din Vietnam. 
„Moratoriul — a subliniat fostul can
didat la președinția S.U.A. — repre
zintă un act de mare patriotism din 
partea acelora care-și iubesc țara și 
va demonstra că politica externă ame
ricană nu poate fi făcută împotriva 
conștiinței și bunului simț al poporu
lui american". Senatorul Eugene 
McCarthy a calificat la rîndul său 
demonstrațiile de miercuri drept „o 
expresie a conștiinței poporului ame
rican".

Principalele comentarii ale ziarelor 
americane de joi sînt consacrate ma
rilor demonstrații împotriva războiului 
din Vietnam. Ziarul „New York 
Times" subliniază că „Mesajul zilei 
de ieri, venit din toate părțile Ame- 
ricii, reprezintă o chemare la o con
ducere mai efectivă spre pace". 
„International Herald Tribune" scrie 
într-un editorial că „la baza Zilei 
moratoriului figurează o problemă 
centrală: țara trebuie să continue 
să sprijine guvernul Thieu ca sin
gur guvern legitim ăl Vietnamului de 
sud După părerea ziarului, opinia 
publică americană a arătat miercuri 
că „trebuie să se rupă cu trecutul — 
ruptură care va fi cu atît mai puțin 
penibilă cu cît se va produce mai 
repede". Ziarul „New York Post" ' a 
apărut cu un spațiu complet alb pe 
locul care găzduiește în mod obișnuit 
editorialul. Este publicat un singur

I
anunț care spune : „Editorialul ziaru
lui „New York Post" este dedicat as
tăzi memoriei celor 38 887 americani 
care au murit în yietnam și milioane-
lor de cetățeni ai țării care au parti
cipat la istoricul protest național îm
potriva continuării participării 
la acest război tragic".

★
WASHINGTON. — Camera 

zentanților a S.U.A. a 
miercuri, în ziua „Moratoriului pen
tru pace în Vietnam", să adopte o 
moțiune de condamnare a scrisorii 
deschise adresate poporului ame
rican de primul ministru al 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong. 
Moțiunea fusese prezentată de li
derul minorității republicane și 
urmărea să asocieze Camera Re
prezentanților la poziția adoptată 
față de această scrisoare de vice
președintele S.U.A., Spiro Agnew. 
Potrivit agenției France Presse, in
tervenția unui singur deputat demo
crat, Robert Kastenmeier, a fost su
ficientă pentru a duce acest proiect 
Ia un eșec.

noastre

Repre- 
retuzat

GENEVA

DEZBATERILE PRIVIND DEMILITARIZAREA 
FUNDULUI MĂRILOR Șl OCEANELOR

GENEVA 16 (Agerpres). — în șe
dința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva au continuat 
dezbaterile pe marginea proiectului 
de tratat comun sovieto-american pri
vind demilitarizarea fundului mărilor 
și oceanelor.

în cuvîntul său, reprezentantul Sue
diei, Axel Edelstam, a propus princi
palelor două mari puteri să-și ia un 
angajament formal în vederea nego
cierii unui tratat privind demilitariza
rea completă a teritoriilor submarine. 
Actualul proiect de tratat, aflat în dis
cuție la Geneva, a spus reprezentantul 
suedez, nu este decît o măsură par
țială a problemei dezarmării. în inter
vențiile lor, reprezentanții Cehoslova-

ciei și Bulgariei au propus ca proiec
tul de tratat să conțină o clauză, pre- 
văzînd o eventuală revizuire a trata
tului.

în continuare a luat cuvîntul repre
zentantul american, James F. Leonard, 
care a apărat măsurile de control con
ținute în proiectul de tratat și criti
cate de unele țări pe considerentul 
că nu oferă suficiente garanții împo
triva eventualelor violări.

Pe de altă parte, șefii delegațiilor 
sovietică și americană la lucrările Co
mitetului pentru dezarmare au anun
țat că au informat Adunarea Generală 
a O.N.U. în legătură cu evoluția dez
baterilor de la Geneva.

In „Ziua moraforiului* pe străzile orașului Chicago
z

MANIFESTAȚII DE PROTEST 
Șl IN ALTE CAPITALE 

ALE LUMII
La LONDRA sute de americani au 

demonstrat împreună cu un grup de 
locuitori ai capitalei britanice. De
monstranta au adresat o petiție de 
protest Ambasadei americane, care a 
fost semnată și de 40 membri labu
riști ai Parlamentului britanic. La 
PARIS, VIENA și la TOKIO au a- 
vut loc, de asemenea, manifestații 
ale cetățenilor americani aflați în 
cele trei capitale. O demonstrație de 
protest împotriva războiului din Viet
nam s-a desfășurat și la SYDNEY, 
La ADDIS ABEBA peste 2 000 de 
studenți au organizat un miting de 
protest împotriva agresiunii și au 
cerut retragerea imediată a trupelor 
americane din Vietnamul de sud, 
pentru ca poporul vietnamez să-și 
poată hotărî singur soarta.

PARIS .

Conferința in problema 
Vietnamului

PARIS 16 (Agerpres). — La cen
trul de conferințe internaționale din 
Paris a avut loc joi cea de-a 38-a 
ședință cvadrlpartită în problema 
Vietnamului. Șefii delegațiilor R.D. 
Vietnam și Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud au declarat în cuvîntările lor 
că ziua de 15 octombrie — Ziua mo
ratoriului pentru pace în Vietnam, 
a marcat o nouă etapă a luptei po
porului american împotriva războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam. Adre- 
sîndu-se delegației americane, Xuan 
Thuy, șeful delegației R.D. Vietnam, 
a propus acesteia începerea „unor 
convorbiri particulare", între repre
zentanții delegațiilor S.U.A. și gu
vernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, sin
gurul reprezentant legitim al popu
lației sud-vietnameze. Această pro
punere a fost respinsă de Henry 
Cabot Lodge.

DUPĂ ALEGERILE
DIN TURCIA

Somalia Incertitudine în jurul 

asasinatului de la Las Ânod
Asasinarea președintelui Somaliei, 

dr. Abdirashid Aii Shermarke, 
miercuri, 15 octombrie, în timp ce 
efectua o vizită în țară, a suscitat 
vii reacții In presa africană și inter
națională. Deocamdată, ziarele și 
agențiile de presă nu dispun de In
formații suplimentare cu privire la 
dedesubturile asasinatului de la Las 
Anod (o mică localitate în nordul 
țării), fapt ce alimentează numeroase 
speculații. Astfel, ,potrivit experților 
etiopieni în problemele somaleze — 
arată agenția France Presse — asa
sinul aparține unui trib opus aceluia 
al președintelui Shermarke și acțiu
nea sa ar putea provoca serioase 
tulburări politice în Somalia.

Indiferent dacă aceasta este sau nu 
explicația asasinării președintelui 
Shermarke, fapt este că cele întîm- 
plate miercuri nu pot să nu influen
țeze negativ viața politică a Soma
liei, țară care și-a cucerit indepen
dența în urmă cu numai nouă ani 
și în fața căreia se pUne ca o nece
sitate stringentă unirea tuturor for
țelor națiunii în vederea înlăturării 
grelei moșteniri a trecutului. Anii de 
dominație colonială au lăsat urme 
adînci în structura social-economică. 
Industria este slab dezvoltată, agri

cultura se practică cu mijloace rudi
mentare. Din cei 3 milioane de locui
tori ai Somaliei, 85 la sută se ocupă 
cu păstoritul și creșterea animalelor, 
fiind deseori la discreția capriciilor 
naturii. Prezența președintelui Sher
marke în nordul țării era legată toc
mai de studierea măsurilor de aju
torare a victimelor unei grave secete 
care a pustiit regiuni întregi. Liga 
societățflor de Cruce Roșie adresase 
recent un apel societăților naționale 
de Cruce Roșie rugîndu-le să trimită 
medicamente, alimente și Îmbrăcă
minte.

Guvernul s-a întrunit ieri într-o 
sesiune extraordinară șl a hotărît să 
instituie o comisie în scopul alege
rii în decurs de 30 de zile a unui nou 
președinte al țării. In acest scop a 
fost convocată o sesiune a Adunării 
Naționale. Potrivit prevederilor con
stituției, președintele Adunării Na
ționale îndeplinește în mod automat 
funcția de președinte ad-interim 
pînă la alegerea, unui nou șef al sta
tului. Președintele ad-interim s-a a- 
dresat populației, cerîndu-i să păs
treze calmul și să evite orice inci
dente sau dezordini.

N. L

Pronosticurile observatorilor re
feritoare la menținerea și consolida
rea pozițiilor Partidului Drep
tății, în urma alegerilor de dumi
nică, s-au adeverit. Faptul că dis
pune acum de 256 de locuri in or
ganul legislativ îi asigură posibi
litatea de a forma singur noul 
guvern. Potrivit observatorilor, in 
succesul înregistrat de partidul 
guvernamental, condus de Suley
man Demirel, își găsește expresie 
adeziunea unei însemnate părți a 
corpului electoral la acele angaja
mente electorale ce vizau conti
nuarea eforturilor 
pentru moderniza
rea țării. Au fost, 
fără îndoială, tn a- 
sentimentul unei 
mari părți a popu 
lației declarațiile 
liderilor partidului 
că în perioada noii 
legislaturi vor fi în
treprinse măsuri pentru „realizarea 
justiției sociale", depășirea subdez
voltării, ameliorarea situației balan
ței de plăți, lichidarea neștiinței de 
carte, înlăturarea anacronismelor din 
administrația de stat. Pe de altă 
parte, deținătorii de capital au sa
lutat asigurările date că „inițiativa 
particulară" va fi in continuare 
sprijinită.

In cercurile de presă se relevă 
creșterea, în urma consultării elec
torale de duminică, a ponderii a- 
ripii conservatoare a Partidului 
dreptății, avindu-l ca exponent pe 
fostul ministru al transporturilor, 
Bilcic. Potrivit acelorași observa
tori, aripa moderată, în frunte cu 
Demirel, și cea liberală a profeso
rului Yalcin, rămîn insă suficient 
de puternice pentru a împiedica pe 
conservatori să-și impună punctele 
de vedere.

Principalul partid de opoziție, cel 
republican-popular, s-a 
simțitor în Parlament. El 
rit numărul locurilor cu 
nînd in prezent 143 de 
fiind astfel — după cum 
rul „Ulus". — „principalul cîștigă- 
tor de voturi". Ziarul „Akșam" 
apreciază rolul important pe 
care l-a avut in cucerirea 
de noi aderenți platforma 
laborată de secretarul general al

partidului, Ecevit, și de adepții săi, 
în condițiile cind Ismet Inonii, a- 
juns la o vîrstă foarte înaintată, 
practic n-a luat parte la campa
nia electorală. Se consideră că a- 
cest partid și-a lărgit simțitor in
fluența în rîndul țărănimii, datori
tă promisiunilor pentru înfăptui
rea reformei agrare. Liniile direc
toare ale platformei politice a re
publicanilor s-au făcut ecoul as
pirațiilor și altor categorii ale popu- 

. lației, în punctele în care prevăd 
naționalizarea principalelor ra
muri ale economiei, întărirea sec

torului de stat și 
îngrădirea poziții
lor capitalului
străin.

Observatorii slnt 
unanimi in a sub
linia ca principală 
consecință a scruti
nului de duminică 
consolidarea fermă 
bipartid. Intr-ade-

CORESPONDENȚA 
DIN ANKARA DE LA 

AL. CÎMPEANU

a sistemului
văr, toate celelalte partide mai 

îngustat și mai mult 
ele, 

forma.

consolidat 
și-a spo- 
56, deți- 
mandate, 
scrie zia-

e-

mici și-au 
baza lor, numai unul dintre 
Partidul încrederii, puțind 
aproape la limită, un grup parla
mentar, pentru care este necesar un 
minimum de zece mandate. Au fost 
practic eliminate din Parlament 
grupările de extremă dreaptă, in 
ale căror platforme și-au găsit o- 
glindirea interesele moșierimii și 
ale cercurilor retrograde. A pierdut 
din mandate și Partidul Muncito
resc, ca urmare, după cum se a- 
preciază, a unor fricțiuni din con
ducerea sa.

Liderul partidului majorității șl 
actual premier, Demirel, a decla
rat că etapa care începe o dată cu 
noua legislatură se anunță „deose
bit de importantă" în viața națio
nală. El a dat asigurări că guver
nul va continua pe plan intern e- 
forturile pentru a consolida și 
extinde realizările din ultimii pa
tru ani. Pe plan extern, menținin- 
du-și participarea la N.A.T.O., Tur
cia va continua — potrivit declara
țiilor lui Demirel — să-și dezvolte 
relațiile cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, va 
păstra și lărgi bunele raporturi cu 
vecinii, cu toate statele din-Balcani.

vPREMIERA COSMICĂ:
SUDURĂ ÎN VIDUL ÎNALT
„Soiuz-6“ a aterizat, celelalte
două echipaje își continuă zborulV

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

La 16 octombrie, orele 
12 și 52 de minute, ora 
Moscovei, după îndeplini
rea cu succes a progra
mului de zbor, nava cos
mică „Soiuz—<5", pilotată 
de Gheorghi Șonin și Va
leții Kubasov, a aterizat 
intr-o regiune dinainte 
stabilită, pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, la 180 
km spre nord-vest de o- 
rașul Karaganda din Ka- 
zahstan.

In vederea coborîrit de 
pe orbită, comandantul a 
orientat manual nava și, 
in momentul stabilit, a 
pus în funcțiune progra
mul de coborire. După ce 
motorul a încetat să 
funcționeze, de navă s-a 
desprins aparatul de cobo
rire, în care se afla e- 
chipajul. Zborul aparatu
lui de coborire s-a des
fășurat pe o traiectorie 
dirijată, folosindu-se pro
prietățile aerodinamice ale 
acestuia. După frinarea in 
atmosferă, a fost pus în 
funcțiune sistemul de 
parașute, iar motoare 
speciale au asigurat ate
rizarea lină. Pe Pămînt, 
cei doi cosmonauți au fost 
întîmpinați de-grupul de 
recuperare, de instructori 
sportivi și de ziariști. Ast
fel, zborul navei „So
iuz—6", început simbătă 
după-amiază, s-a încheiat 
cu succes. Rezultatele ob
ținute in cursul acestui 
zbor au o mare importan
ță științifică și tehnică. 
Răspunzind primelor în
trebări ale ziariștilor, cei 
doi cosmonauți au decla
rat, printre altele : „Sin- 
tem pentru o încredere 
mai mare în cosmonaut. 
Automatul nu trebuie să-l 
înlocuiască pe om, ci să-l 
ajute".

Celelalte două nave, 
\„Soiuz—7“ și „Soiuz—8“, 

își continuă zborul. Pînă 
la ora 17, ora Moscovei, 
prima efectuase 67 de ro
tații în jurul Pămîntului, 
iar a doua 51 de rotații. 
Echipajele au continuat 
îndeplinirea experimente
lor și cercetărilor științi
fice și tehnice, în confor
mitate cu programul. Prin
tre altele, cosmonauții au 
făcut observații vizuale și 
cu ajutorul unor aparate 
optice asupra cerului în
stelat și asupra Pămîntu
lui, au fotografiat înveli
șurile de nori și de ză
padă ale suprafeței teres
tre și, de asemenea, ori
zontul vizibil al Pămîntu
lui.

In ultima parte a pro
gramului lor de lucru, 
Gheorghi Șonin și Valerii 
Kubasov au efectuat la 
bordul navei „Soiuz—6“ 
experimentele de sudură

prevăzute. Așa cum s-a 
anunțat, scopul acestor 
experimente a fost stabi
lirea particularităților su
dării diferitelor metale în 
condițiile spațiului cos
mic. Pentru aceasta, in 
compartimentul orbital al 
navei a fost instalată o 
aparatură tehnologică des
tinată cercetării unor me
tode diferite de sudare a 
metalelor în condițiile vi
dului înalt și ale impon
derabilității. Panoul de 
comandă a procesului de 
sudură s-a aflat în cabi
na echipajului. înaintea 
începerii operației, co
mandantul navei a în
chis trapa care desparte 
cabina de compartimentul 
orbital apoi, in cursul ce
lei de-a 77-a rotații, a 
dezermetizat comparti
mentul orbital. După ce 
în interiorul acestuia s-a 
instalat un vid înalt, in
ginerul de bord Kubasov 
a pus in 
ratura de 
executate 
tipuri de 
tă. După aceasta, s-a tre
cut la ermetizarea com
partimentului orbital. In
ginerul de bord a adus a- 
poi mostrele de sudură in 
cabina cosmonauților.

Academicianul BORIS 
PATON, directorul Insti
tutului de sudură electrică 
din Kiev, a dezvăluit cîteva 
amănunte tehnice intere
sante referitoare la a- 
ceastă experiență. Insta
lația căreia i s-a dat nu
mele „Vulcan" este auto
nomă, fiind unită cu ca
bina navei printr-un ca
blu de telemetrie. Ea se 
compune din două părți. 
Prima este instalația pro- 
priu-zisă de sudură, iar 
cea de-a doua cuprinde 
sursele de alimentare, a- 
paratele cu ajutorul că
rora este minuită, dife
rite aparate de măsură, 
automatizare și control. 
Ele se află într-un com
partiment umplut cu a- 
zot. S-au efectuat suduri 
cu ajutorul plasmei, su
dură electrică cu elec
trozi fuzibili și suduri e- 
lectronice prin radiații. 
Apreciind importanța ex
perimentului, academicia
nul Paton a spus : „pen
tru prima oară în prac
tica mondială a fost rea
lizat pe o orbită circum- 
terestră un proces tehno
logic legat de încălzirea 
și topirea metalelor. Ex
perimentul demonstrează 
posibilitățile largi pe care 
le are în Cosmos omul, 
înarmat cu aparatură mo
dernă de sudură".

Referindu-se de aseme
nea la această experiență, 
constructorul principal al

funcțiune apa- 
sudură. Au fost 
succesiv cîteva 

sudură automa-

navelor de tipul „Soiuz" 
a spus că, in viitor, cu 
ajutorul sudurii se vor e- 
xecuta lucrări de repara
ție a obiectelor cosmice, 
de montare a stațiilor or
bitale de mari dimensi
uni din mai multe ele
mente.

Fiind rugat să caracte
rizeze programul actuale
lor zboruri, constructorul 
principal a dat următo
rul răspuns : „zborul in 
grup a trei nave se efec
tuează cu scopul perfec
ționării, in continuare, a- 
tit a sistemelor navelor, 
cit și a metodelor de co
mandare a lor. A comanda 
simultan un grup de nave 
cere o organizare bine gîn- 
dită în prealabil, un bun 
antrenament al întregului 
personal, al punctelor de 
măsurători. Nu este prea 
departe timpul cind in 
Cosmos se vor afla si
multan grupuri mari de 
nave pentru efectuarea de 
experimente științifice".

La rîndul său, genera- 
lul-maior GHEORGHI

BEREGOVOI, care a zbu- ( 
rat pe „Soiuz-3“, a de
clarat : „Viitorul cosmo
nauticii, montarea pe or- 1 
bită a unor obiecte cos- < 
mice de mari dimensiuni, i 
construcțiile în Cosmos, , 
viața pe marile stații la- ( 
borator orbitale, cu func
ționare îndelungată — toa
te acestea sînt legate in ' 
modul cel mai strins de 1 
actualele experimente ale i 
echipajelor celor trei nave i 
„Soiuz". Mai curind sau , 
mai tirziu, fără să renun- , 
țăm, desigur, la ajutorul , 
de pe Pămînt, vom fi ab- , 
solut autonomi în Cos- , 
mos, iar aparatura de la 
bord va lua asupra sa o ' 
parte considerabilă a ac- ' 
.tualelor preoctipări ale 1 
Pămîntului. O astfel de i 
aparatură este încercată i 
acum, și încercarea ei , 
se desfășoară cu succes, i 
Navigația autonomă este o i 
necesitate stringentă ivită ,• 
în mod logic într-o anu- , 
mită etapă a dezvoltării i 
cosmonauticii. >(

LA IZVOARELE

de acad. Vladimir MENNER.

GEOLOGIEI COSMICE

Lansarea navelor cosmice „Soiuz" deschide 
o nouă pagină în explorarea cosmică și geo
logică a planetei noastre.

Se știe ce pas important l-a constituit folo
sirea aviației în geologie. Aviația nu permite 
însă observarea structurilor mari, a așa-numi- 
telor structuri planetare ale scoarței terestre. 
Iată de ce inițierea unor lucrări in această di
recție Ia bordul navelor cosmice poate să ne 
aducă nouă, cercetătorilor scoarței terestre, 
multe date noi privind geologia globală, struc
tura globală a scoarței, importanța fenomenelor 
cosmice în procesele geologice.

In ultimul timp devine tot mai clar cît de 
strins sînt legate procesele care șe produc in 
scoarța Pămîntului de fenomenele cosmice. 
Determinarea precisă a acestor legături este o 
sarcină deosebit de grea, și in rezolvarea ei de 
mare folos vor fi observațiile făcute din Cos
mos asupra suprafeței Pămîntului

De primă importanță vor fi datele referitoare 
la marile structuri, la analiza comparată a 
structurilor suprafeței Pămîntului, a satelitului 
său natural, Luna, a diverselor planete ale sis
temului solar. Nu încape îndoială că aceste 
cercetări vor furniza multe elemente necesare 
cunoașterii structurii și evoluției suprafeței Pă
mîntului. Iată de ce așteptăm cu nerăbdare re
zultatele „explorărilor" geologice din Cosmos. 
(Material transmis prin agenția „Novosti").
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agențiile de presă transmit:
Campania electorală din 

Portugalia a lost marcată 
joi de acte de violență. Can- 
didatul opoziționist, Urbano Tavares 
Rodriguez, unul din cei mai populari 
scriitori portughezi, a fost maltratat 
de un grup de persoane neidentificate 
după un miting electoral al opoziției, 
care a avut loc în orașul Beja. In 
același timp, aediul din Lisabona al 
Comisiei Electorale Democrate (for
mațiune de opoziție) a fost devastat 
de un grup de huligani aparținînd 
„Legiunii portugheze", organizație 
paramilitară care sprijină actualul re
gim.

Vizita delegației A.R.L.U.S. 
In U.R.S.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — De
legația Asociației de prietenie româno- 
șovietică, condusă de Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, membru al Biroului consiliului 
general A.R.L.U.S., a avut joi o între
vedere cu N. Pankov, vicepreședinte 
al Uniunii Asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu țările 
străine. In aceeași zi, delegația 
A.R.L.U.S. a făcut o vizită la uzina de 
rulmenți numărul 1 din Moscova, 
membru colectiv al Asociației de prie
tenie sovieto-română.

Convorbiri A. Kosîghin- 
V. G. d'Estaing. Alexei K°sîghm, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor al 
Franței, au discutat joi la Moscova 
unele probleme economice internațio
nale care prezintă interes pentru U- 

•> niunea Sovietică și Franța, transmite 
agenția TASS. Valery Giscard d’Es
taing conduce delegația franceză la 
cea de-a 4-a sesiune a Comisiei mixte 
sovieto-franceze.

La Moscova au încePut trata- 
tivele cu privire la schimburile de 
mărfuri între România și Uniunea So
vietică pe anul 1970.

Comisia Pieței comune 
apreciază că tratativele cu 
Marea Britanie vor fi peri
clitate în cazul în care C.E.E. nu 
va putea rezolva problemele agrare 
pînă la sfîrșitul acestui an , a declarat 
presei la Bruxelles președintele Pieței 
comune, Jean Rey. Rey a atras atenția 
asupra pericolului folosirii dreptului 
de veto în viitoarea fază politică. 
„Dacă se va întîmpla acest lucru — 
și nu mă gîndesc numai la Franța —,

întreaga comunitate va fi pusă sub 
semnul întrebării", a spus Rey.

La Washington a avut 
loc o reuniune a Consiliu
lui Securității Naționale al 
S.U.A., prezidată de președintele 
Richard Nixon, transmite Buletinul de 
știri al Casei Albe. în cursul reuniunii 
au fost discutate probleme referitoare 
la relațiile S.U.A. cu țările latino-ame- 
ricane și concluziile raportului secret 
al guvernatorului Nelson Rockefeller 
asupra turneului latino-american între
prins în prima parte a anului.

. Laureații Premiului Nobel 
pentru medicină pe 1969sînt 
dr. Max Delbrueck, de la Institutul 
de tehnologie din California, dr. Alfred 
Harshey, de la Institutul Camegie din 
Washington, și Salvador Luria, de la 
Institutul de Tehnologie din Massa- 
chussets. Colegiul profesorilor de la 
Institutul Karolinska din Stockholm, 
care constituie juriul pentru premiile 
Nobel în medicină, a decernat joi a- 
ceastă înaltă distincție celor trei sa- 
vanți americani pentru „descoperirile 
lor în domeniul mecanismului replica- 
ției și în cel al structurii genetice a 
virusurilor".

La sediul Federației industriilor belgiene a avut loc o 
întîlnire a ambasadorului României la Bruxelles, Alexandru Lăzăreanu, cu nu
meroși reprezentanți ai cercurilor industriale, comerciale și financiare din Belgia. 
Printre participant se aflau J. Rulot, președintele Asociației belgiene de expan
siune și cooperare, J. Guilman, secretar general al Federației industriilor belgiene, 
R. Watteeuw, ministru plenipotențiar la Ministerul Comerțului Exterior, G. Le- 
burton, directorul general al oficiului de licențe. Ambasadorul român a făcut 
o expunere despre evoluția relațiilor economice dintre România și Belgia și 
despre perspectivele lor. Cu prilejul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
de lucru, cordială, s-a anunțat că a luat ființă și grupul belgo-român din cadrul 
asociației belgiene de expansiune și cooperare.
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