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In conducerea activității economice

ÎNSĂMÎNȚĂRILE A ÎNTREPRINDERII
La întreprinderea

de electricitate

SE APROPIE DE SFÎRȘIT Inconsecvența 
nu poate aduce

din Brașov

4 fost montat

cel mai mare

DAR RECOLTAREA? I deeît pagube compensator

sincron

i. ' ,,L •

\ Datele privind mersul lucrărilor 
S agricole de toamnă, centralizate 
S în cursul zilei de 19 octombrie la
> Consiliul Superior al Agriculturii, 
S consemnează faptul că însămîn- 
5 țările se apropie de sfîrșit. Pînă 
5 ia această dată au fost semănate 
S 98 la sută din suprafețele prevă-
> zute a se cultiva cu grîu și se- 
/ cară în întreprinderile agricole
> de stat și 96 la sută în coopera- 
/ tivele agricole de producție. în-

I
’ sămînțările au fost terminate de 
, întreprinderile agricole de stat 

din 24 de județe si cooperativele 
, agricole din 17 județe. Cu toate 
, că timpul optim în care trebuia 
, făcut semănatul expiră, mai sînt 
, de însămînțat cu grîu suprafețe 
, mai mari în județele Sibiu, Cluj, 

Alba, Covasna, Vîlcea, situate în 
zonele unde timpul se răcește 
mai repede și unde această lu- 

' crare trebuia încheiată mai re
pede. De aceea, în aceste zile, 
toate mijloacele de lucru care au 
fost eliberate să fie concentrate 
în acele unități unde semănatul 
nu s-a încheiat.

Cea mal mare atenție ' trebuie 
acordată, în continuare, recoltă
rii culturilor tîrzii. Pînă la data 
de 19 octombrie, în întreprinde
rile agricole de stat se încheiase 

< recoltatul florii-soarelul și carto- 
filor, iar la porumb această lu- 

2 crare s-a făcut în proporție de 83 
z la sută. In cooperativele agricole 
? recoltatul porumbului s-a făcut 
C de pe numai 73 Ia sută din su- 
C prafețe, al sfeclei de zahăr — 68 
X la sută, iar al cartofilor — în pro- 
> porție de 88 la sută. în unele ju-

Stadiul recoltării porumbului în cooperativele agricole pină la data 
de 19 octombrie a.c. (în procente din suprafața totală)

ăefe ctim slut Tulcea, Vaslui, Să
laj, Neamț, Cluj/ Caraș-Severln, 
Bihor, Bacău, Argeș și Alba, re
coltatul porumbului a întîrziat 
mult. Chiar și în unele județe 
unde ștlulețil s-au copt cu mult 
timp în urmă — Tulcea, Constan
ța, Ialomița, ritmul în care se 
desfășoară această lucrare nu 
este satisfăcător. Trebuie depuse, 
în continuare, eforturi pentru sco
sul și transportul sfeclei de za
hăr. Pe cîmp, sau pe rampe de 
încărcare există cantități mari 
de sfeclă, mai ales 1 în județele

I. ‘ ' • .

Bihor, Botoșani,’ Brașov, Suceava, 
Mureș șl Timiș. De asemenea, tre
buie grăbit recoltatul cartofilor, 
mai ales în județele mari produ
cătoare, cum sînt Harghita, Su
ceava și Sibiu, unde au mai ră
mas suprafețe mari rierecoltate. 

în cooperativele agricole, pa
ralel cu strîngerea recoltei, o 
deosebită atenție trebuie acorda
tă livrării în întregime a cantită
ților de produse contractate. Pre
vederile contractuale trebuie în
deplinite integral. ■

Ca organe de conducere colectivă, 
comitetele de direcție din unitățile 
economice ale județului -nostru s-au 
impus în rîndul colectivelor de mun
citori, tehnicieni și ingineri nu nu
mai prin deciziiie luate în domeniile 
esențiale ale activității productive, 
ci și prin tenacitatea cu care au ur
mărit aplicarea lor practică. In a- 
cest fel au putut fi soluționate 
multe probleme legate de înde
plinirea planului și a angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă, perfecționarea organizării produc
ției și a muncii, mobilizarea rezer
velor interne în vederea creșterii 
sistematice a productivității muncii 
și a rentabilității întreprinderilor. 
Prin aplicarea unor decizii 6-au 
valorificat mai bine potentele teh
nice. materiale și umane din sec
toarele forestier și de prelucrare 
a lemnului, din minerit și in
dustria ușoară, precum și capacita
tea organizatorică a cadrelor din u- 
nitățile industriale ale .județului.

Demn de relevat mi se pare modul 
tn care comitetele de direcție au 
gîndit. au stabilii măsuri și le-au a- 
plicat tn scopul realizării exemolare 
a planului de investiții, punerii în 
funcțiune la termen sau chiar mai ■ 
devreme a noilor obiective produc
tive. • Fiecare șantier în parte a fost 
analizat din toate punctele de vede
re, punîndu-se accentul pe utilizarea 
rațională a ■mijloacelor tehnice, a , 
forței de muncă, atît la fazele prin
cipale ale lucrărilor, cît și .la cele 
considerate de mai mică importanță, 
dar cu influențe hotărîtoare asunra 
ritmului de finalizare a investițiilor 
respective. Eforturile nu au fost dis
persate, nu s-au stabilit și aplicat zeci 
de măsuri, ci mai puține, dar care 
au mers la țintă. In final, s-a reali
zat o devansare substanțială atît va
lorică, cît și fizică în realizarea mul- 

lucrări ț au intrat în funcțiune,

Ing. Alexandru ILIESCU
secretar al Comitetului judejea

Suceava al P.C.R.
in

Examene ia școala

patriotismului
Intr-o seară din a- 

ceastă toamnă răscoli
toare de amintiri mă 
aflam într-o cazarmă, 
la o margine de țară. 
Pe locurile lor de a- 
dunare de mult sta
tornicite, subunitățile 
așteptau, în repaus, 
semnalul pentru apel. 
Se ridica, dinspre ele, 
un zvon nedefinit în 
care ghiceam întrebări 
și răspunsuri, povești 
și glume și tot ce-și 
pot spune ostașii in
tr-un asemenea ceas 
dinaintea nopții. De
odată trompeta a dat 
glas. Apoi, cind a tă
cut trompeta, au răsu
nat ordinele sergenți
lor de servici. Soldații 
au devenit statui. în
cepu apelul. La com
pania 1, un glas cu o 
undă de emoție rosti :
— Soldat erou Eftimie 
Croitoru ! Din flancul 
drept al companiei, un 
alt glas tinăr raportă :
— Soldatul erou Efti
mie Croitoru a căzut 
la datorie pentru liber
tatea și independența 
patriei 1 O clipă, cu
vintele stăruiră grave 
deasupra companiei, 
apoi alte nume se suc
cedară, urmate, pe to
nuri diferite, de acel 
’zent dintotdeauna al 
ostașilor.

Ceva mai tîrziu cînd, 
în marșul viu intonat 
de fanfară, companiile 
defilau bătind strașnic 
pasul pe platoul de be
ton, mă gîndeam că, în- 
tr-un fel, fiecare din 
pontonierii aceștia du
cea cu el ceva din te- 
leormăneanul blajin, 
care într-o altă toam
nă, în urmă cu un 
sfert de veac, la Tisa, 
își dăduse viața apă- 
rînd podul pe care 
treceau coloanele de 
infanteriști și artile-

riști așteptați cu nă
dejde de cei ce luptau 
pe aliniamentele de 
dincolo de rîu. Nu 
este unitate a armatei 
populare în ale cărei 
tradiții să nu fie păs
trate fapte impresio
nante săvîrșite 
sfertul de veac de 
ță nouă.

Pentru că am 
ceput aceste notații 
cu regimentul de pon-

în 
via-

în-

Insemnari 
din viața 

ostășească

tonieri ce a primit nu
mele eroului de la 
Tiszalok, voi menționa 
că de la exercițiile cu 
caracter diurn pe rîuri 
învolburate, pînă la 
înfruntarea apelor re
vărsate în primăveri 
năvalnice și Ia con
strucția — împreună 
cu o unitate din ace
eași armă — a unui 
pod . peste Dunăre — 
registrul istoric 
prinde pagini de 
tenti'că vitejie- și 
negație.

In curînd vom 
bători a 25-a aniver
sare a Zilei Forțelor 
noastre Armate. Este 
un fapt pe care-1 pot 
at3Sta toți cei ce au 
trăit în climatul arma
tei populare că, de-a 
lungul acestui sfert de 
veac, oamenii în uni
formă, de la soldat, la 
general, au fost tot-

cu- 
au- 
ab-

săr-

deauna gata să răs
pundă oricărui ordin 
al patriei, cu orice sa
crificiu. Aviația, ma
rina, trupele de uscat, 
grănicerii se mîndresc 
cu oameni al căror 
etos le-a dat dreptul 
să fie considerați ast
fel. Mă gîndesc, de 
pildă, la detașamen
tele de geniști care, 
pe un front nu mai 
puțin dramatic ca în
cleștările războiului, 
au înlăturat cîmpu- 
rile de mine și au fă
cut inofensive cantități 
uriașe de muniție ră
mase în urma opera
țiunilor mjlitâre, Fie
care pas pe care-I fă
ceau pe terenurile 
unde pîndea moartea 
reprezenta o probă de 
foc a sentimentului 
datoriei.

Spiritul acesta, trans
mis de la o generație 
la alta, pătruns adînc 
în conștiința ostașului 
de azi, educat de 
partid, constituie o li
nie de forță ce dă ar
matei atributele unei 
școli a caracterelor, a 
bărbăției și dîrzeniei.

Răspunderea santi
nelei care apără pă- 
mîntul lăsat de stră
moși. libertatea și 
drepturile cucerite de 
generațiile construcției 
socialiste, independen
ța și suveranitatea pa
triei, generează tră
sături alese. îndeob
ște, soldatul nostru 
are o modestie tradi
țională, el ocolește cu
vintele mari, 
de acest 
ard

Dincolo 
fel de a fi, 

ca o flacără lu-

colonel 
Gh. BEJANCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

tor
cu 4 lunj mai devreme, instalația 
de
de _ ,
plăci melaminate de la Combinatul 
de industrializare a lemnului Sucea
va, precum și unele secții de la u-

flotare a minereurilor de barită 
la Ostra, cu 6 luni secția de

zina de piese de schimb de la fabrica 
de tricotaje și altele.

Analiza finalității muncii comite
telor de direcție arată, deci, că ele 
au puterea și capacitatea de a inter
veni decisiv în vederea ridicării pe 
trepte superioare a activității fabri
cilor și uzinelor, a șantierelor de 
construcții-montaj. imp'ortant este, 
însă, ca la stabilirea măsurilor și ho- 
tărîrilor să fie respectat cu stric
tețe principiul muncii și conducerii 
colective. Altfel, deciziile preconiza
te nu întrunesc calitățile de a fi ro
dul gîndirii tehnice și economice co
lective și nu întîmplător nu au efi
cacitatea dorită în practică. La Com
binatul de celuloză și hîrtie, de pil
dă, o vreme cadrele de conducere a- 
doptau hotărirî în probleme deosebit 
de importante pentru soarta produc
ției și îndeplinirea planului fără a 
consulta temeinic, în prealabil, pe 
tați membrii comitetului de direcție 
Consecințele au fost evidente : cre
area pe filiera factorilor de răspun
dere aLunui-climat propice promovă
rii subiectivismului în aprecierea u- 
nei situații sau alteia și luarea unor 
hotărîri care nu întotdeauna erau în 
concordanță cu cerințele producției.

S-au depistat, și cazuri în care de
ciziile preconizate nici pe departe nu 
vizau soluționarea problemelor e- 
sențiale ale activității întrenrinderi- 
lor. Cum s-ar spune, mult zgomot 
pentru nimic... Este greu de justificat 
de ce comitetele de direcție de la în
treprinderea minieră Suceava, Fa
brica de conserve și altele își „iro
sesc muniția" asunra chestiunilor mă
runte. care pot fi rezolvate cu ușu
rință la nivelul secțiilor și servicii
lor funcționale, sau al comitetelor

de sindicat, ocolind sistematic nece
sitatea de a pune capăt unor nea
junsuri grave ale activității econo
mice. In . sectorul forestier se înre
gistrează încă .pierderi însemnate de 
masă lemnoasă ; la CIL Suceava s-au 
consemnat în ultimul- timp unele ac
te de neglijență care au dus la pagu
be în avutul obștesc ; în anumite u- 
nități miniere, utilajele nu sînt folo- . 
site la capacitatea lor nominală, iar 
în unele întreprinderi ale industriei 
ușoare și alimentare stocurile supra- 
normative se mențin și dau naștere 
la imobilizarea valorilor materiale 
ale statului. Asemenea probleme nu 
au preocupat cum s-ar fi cuvenit pe 

. membrii comitetelor de direcție, sau, 
atunci cînd au fost abordate, aceștia 
s-au mărginit numai la constatarea 
faptelor, fără a aprofunda cauzele, 
fără a lua hotărîri corespunzătoare 
în vederea lichidării neajunsurilor.

din țară
La întreprinderea de electri

citate din Brașov a fost termi
nată montarea celui mai mare 
compensator sincron din țara 
noastră. Compensatorul de 60 
MV AR (megavar) va asigura 
cantitatea de energie reactivă 
necesară zonei industriale a 
Brașovului. Prin producerea cu
rentului reactiv în această zonă 
se va mări capacitatea de trans
port a liniilor de foarte înaltă 
tensiune, diminuindu-se pierde
rile de energie în rețelele de 
transport. Pină acum curentul 
reactiv se producea în diferite 
centrale mari și apoi se trans
porta o dată cu curentul alter
nativ la Brașov.

(Agerpres)

0 contribuție de seamă

(Continuare în pag. a III-a)

prietenești româno-indiene
■a noastră a 

profund interes vizita o- 
care tovarășul Nicolae 
președintele Consiliului 
Republicii Socialiste Ro- 

soția, Elena Ceaușescu, și

LOCUL SPECIALISTULUI-- ÎN MIEZUL PRODUCȚIEI, 
ACOLO UNDE CER INTERESELE SOCIETĂȚII!

în care acțiu- ’Din clipa 
nea de redistribuire a ca
drelor de specialiști a fost 
anunțată, colectivele unită
ților productive de pe în
tregul teritoriu al țării și, 
în special, cele ce resim- 
țeati mai acut lipsa specia
liștilor. n-au încetat să aș
tepte sosirea inginerilor, și 
economiștilor. Unii dintre 
acești specialiști, înțelegînd 
că locul lor este acolo unde 
se hotărăște soarta produc
ției, au și plecat în provin
cie, s-au și integrat în 
noile lor colective de mun
că, au început să-și facă 
simțit aportul. Alții. însă, 
se mai lasă așteptați. Ce se 
întîmplă. în acest limn, a- 
colo de unde ar. trebui să 
plece acești specialiști ?

Am vizitat zilele acestea 
două ministere cu un pro
fil asemănător — Ministe
rul Petrolului și Ministerul 
Minelor — căutînd răspuns 
la întrebările : cum se rea
lizează această acțiune ? In 
ce măsură a fost însușită în 
esență ?

O înțelegere clară a mo
dului de redistribuire a ca
drelor de specialiști cu 
înaltă calificare, în scopul 
apropierii acestora de mie
zul producției, a manifestat 
conducerea Ministerului 
Petrolului. Aici s-a pornit 
de la imperativul satisfa
cerii reale a nevoilor uni
tăților productive. Practic, 
numărul compartimentelor 
operative și funcționale din 
acest minister s-a diminuat

Baicu și Ion Crivăț — care 
au lucrat în funcțiile de di
rectori tehnici în minister 
— conduc acum 
de foraj-extracție 
la Bolintinu! de Vale 
respectiv, Grupul 
extracție Ploiești ; 
Zinculescu, pînă de 
director general în 
ter, a primit funcția 
rector general la Centrala 
de construcții din Ploiești' 
Aceste exemple, spicuite 
dintr-o listă lungă, dove
desc o înțelegere justă a 
necesităților obiective care 
reclamă prezența specialiș
tilor, a celor mai compe
tent! dintre ei, în locurile 
unde se decide realiza
rea planului de producție 
Fiindcă, după cum se știe, 
țițeiul nu se extrage în 
București...'

Dar cîte mine există în 
Capitală ? Niciuna Harta 
evidențiază cu claritate, 
fără nici un echivoc : Bucu- 
reștiul se află la sute de 
kilometri distanță de orice 
exploatare minieră. De a- 
colo, din întreprinderile 
miniere, au fost lansate că
tre București, cu specifica
ția „urgent", apeluri de. a 
le fi trimiși specialiștii mi
nieri strict necesari proce
sului de producție. Spicuim 
din aceste apeluri între
prinderea minieră Motru 
(unul dintre cele mai poi 
bazine carbonifere ale țării

de circa cinci ori. In 
schimb, unitățile de pro
ducție au fost grupate în 
nouă centrale și grupuri 
industriale amplasate judi
cios, în inima zonelor cu 
pondere în extracția și pre
lucrarea țițeiului și gazu
lui metan. Mediaș. Ploiești, 
Moinești sau Tîrgu Jiu, 
Pitești sau Bplintin (Bără
ganul — ținut care furni
zează o importantă cantita
te din producția totală de 
țiței a țării) reprezintă tot 
atîtea localități devenite re
ședințe ale centralelor și 
grupurilor industriale apar- 
ținfnd de respectivul minis
ter.

Potrivit acestei structuri 
organizatorice, bazată pe 
necesitățile reale ale in- 

■ dustriei petrolului, a avut 
loc o deplasare masivă a 
specialiștilor din minister 
către activitatea nemijlocit 
productivă. Astfel, 115 spe
cialiști — ingineri și eco
nomiști — s-au încadrat in 
întreprinderile și centralele 
industriale „din teritoriu" 

Se remarcă faptul că, din 
rîndurile specialiștilor ple
cați în cadrul unităților de 
producție din provincie se' 
numără și oameni care au 
deținut funcții dintre cele 
mai importante în aparatul 
central al ministerului. 
Fostul adjunct al ministru
lui, ing. Ion Dumitru, a de
venit director general al 
Centralei gaz metan de la
Mediaș; inginerii Nestor și cu cele mai largi pers-

Centrala 
țiței de 

?L 
foraj- 

ing. I. 
curînd 
mi niș
ele di-

pective de dezvoltare) soli
cită un inginer șef electro
mecanic, un adjunct șef de 
sector, 2 ingineri principali 
minieri, 5 ingineri electro- 
niecanici de mină, 5 ingi
neri electromecanici prin
cipali, 3 economiști etc. De 
la întreprinderea minieră 
Baia Borșa (Maramureș) a 
sosit cererea pentru patru 
șefi de serviciu (tehnic, 
producție, C.T.C., mecano- 
energetic), un adjunct de 
șef de sector, un șef de sec
tor transporturi. La între
prinderea minieră Moldova 
Nouă lipsesc șefii servicii
lor tehnic, proiectare, . geo
logic La Combinatul mi
nier Suceava e nevoie 
de rinei șefi de servi
ciu. iar la întreprinde
rea Fundul Moldovei sînt 
necesari 6 ingineri spe
cializați în minerit, prepa
rare și sectorul electrome
canic minier. La Vatra 
Dornei sînt așteptați patru 
ingineri minieri, topografi, 
electromecanici. Salina 
Praid funcționează numai 
cu doi ingineri, care nu 
sînt alții deeît directorul 
(65 de ani) și inginerul șef 
(70 de ani) In total, în nu
mai nouă județe ale țării,
cu pondere în industria

Mihai CARANFIL 
Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Opinia publică din țari 
urmărit cu profund Interi 
ticială pe 
Ceaușescu, 
de Stat al 
mânia, cu . , ...
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Elena 
Maurer, au tăcut-o intre 13 și. .18 
octombrie în India, la invitația pre
ședintelui acesteia. Varahagiri Ven
kata Giri, și a primului ministru, 
Indira Gandhi. Expresie a bunelor 
relații statornicite intre cele două 
țări, vizita a însemnat o nouă con
tribuție la întărirea și dezvoltarea 
prieteniei dintre. România și India ; 
ea se înscrie în contextul mai larg 
al eforturilor consecvente ale celor 
două popoare de a promova princi
piile coexistenței pașnice, de a-și 
aduce aportul la dezvoltarea colabo
rării și cooperării internaționale, la 
instaurarea unui climat de înțelege
re și pace între popoare, între state
le de pe toate continentele.

Oaspeții români au avut prilejul 
să ia un contact apropiat cu reali
tățile Indiei contemporane ; pe tra
seul vizitei — care a cuprins ora
șele Delhi, Agra, Bangalore, Mysore 
și Bombay — le-au fost prezentate 
unități industriale, instituții științi
fice, străvechi monumente de artă. 
Institutul de cercetări agri
cole din Delhi, uzinele „Hindustan' 
din Bangalore, Institutul de cercetări 
atomice „Bhabha" din Bombay au 
prilejuit cunoașterea unor aspecte 
pregnante ale Indiei contemporane — 
țară care se străduiește să se înscrie 
pe orbita progresului economic, teh
nic și științific mondial. India mile
nară a înfățișat și ea comori inesti
mabile, printre care, fără îndoială, 
Taj Mahal-ul este perla cea mai 
de preț.

Pretutindeni, conducătorilor români 
li s-a făcut o primire deosebit de 
călduroasă, pe măsura ■ sentimentelor 
de prietenie și stimă reciprocă ce 
animă popoarele indian și român. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au apreciat efortu
rile depuse de guvernul și poporul 
Indiei pentru dezvoltarea economiei 
șl culturii, pentru ridicarea nivelului 
de trai al maselor.

Dezvoltarea . industrială a Indiei, 
valorificarea tot mai eficientă a bo-

gățiilor solului și subsolului ei, ca și 
avîntul economiei românești creează 
posibilități mărite de a extinde și di
versifica schimburile reciproce, pe 
planuri multilaterale, spre binele am
belor popoare, al cauzei păcii si coo
perării internaționale.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
președintele Indiei au avut un 
schimb de vederi care s-a desfășu
rat într-o atmosferă prietenească și 
cordială. De asemenea, președintele 
Consiliului de Stat și președintele 
Consiliului de Miniștri au dezbătut, 
în cadrul unor convorbiri oficiale, 
cu primul ministru al Indiei pro
bleme privind evoluția relațiilor bi
laterale și unele aspecte ale vieții 
internaționale.

Așa cum. se arată în comunicatul 
final publicat ieri, „cele două părți 
au consemnat cu satisfacție că rela
țiile româno-indiene cunosc o dez
voltare multilaterală... Ele au expri
mat hotărîrea de a folosi posibilită
țile pe care le oferă economiile 
celor două țări în vederea intensi
ficării, în avantajul reciproc, a 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii economice și tehnico-științiflce, 
a relațiilor pe tărîm cultural, pre
cum și în alte domenii de activitate".

în cursul vizitei a fost încheiat 
un acord de cooperare științifică 
și tehnologică, s-a semnat proto
colul de schimburi comerciale pen
tru anul 1970 și un protocol pri
vind cooperarea în industriile mi
nieră, construcția de mașini și chi
mică. Documentele semnate, ca și 
tratativele purtate în timpul vizitei 
vor contribui la întărirea continuă 
a relațiilor economice dintre Româ
nia și India

„Desfășurarea cooperării româno- 
indiene — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul adunării popu
lare de la Fortul Roșu din Delhi — 
constituie o vie ilustrare a princi
piilor coexistenței pașnice, un exem
plu de conlucrare rodnică înteme
iată pe respect și încredere mutua
lă, egalitate deplină în drepturi,

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă

Excelenței Safe
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Poporul malgaș, guvernul său și eu personal, foarte mișcați de me
sajul de felicitare și urări adresat cu ocazia sărbătorii Republicii noas
tre, mulțumim călduros poporului român și dumneavoastră personal și 
exprimăm, totodată, dorința pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie 
și colaborare existente între cele două țări ale noastre.

Cu înaltă considerațiune,
PHILIBERT TSIRANANA

Președintele Republicii Malgaș»

■Â ?•
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ANGAJAMENTE
SPECTACULOASE

sarcinilor de producție Toamna: .tttsttftcărt

Ansamblul folcloric din 
Jiu a programat două specta
cole la căminul cultural din 
Cornătești (Dolj). S-au vîndut 
peste 200 de bilete, dar în ziua 
spectacolului, artiștii din Tg. 
Jiu n-au răspuns la apel. Nici în 
zilele și nici în săptămîna urmă
toare, fără a-și motiva în vreun 
fel absența. Sesizîndu-ne asu
pra acestei situații, directorul 
căminului cultural din Cornă
tești precizează că a făcut nenu
mărate demersuri pentru a de
termina ansamblul din Tg. Jiu 
să-și onoreze contractul, dar 
fără nici, un rezultat. Spectaco
lul trebuia să se prezinte sub 
titlul „Lung e drumul Gorjului". 
O fi, din moment ce n-au mai 
ajuns nici acum — după o lună I

suplimen 
tară

Jn recenta adunare a salaria- 
ților Uzinei mecanice din Timi
șoara, ing. loniță Bagiu, direc
torul general, afirma : „Ne aflăm 
în al 6-lea an de cînd uzina noas
tră raportează lună de lună că 
și-a îndeplinit sarcinile de plan". 
Să ne fie cu iertăciune, tova
rășe director general, vă adre
săm o întrebare suplimentară : 
utilajele pentru paza contra in
cendiilor (aproximativ 12 mili
oane lei) cu care sinteți in res
tanță cam de pe la Sinta Marie- 
Mică, in ce lună intră ? In „luna 
cadourilor", sau in luna astrală ? 
Răspundeți urgent pe adresa : 
Fluieraș Pompieru, comuna Fo- 
culești, satul Afumați, post-res- 
tant la domiciliu.

de proces
La clubul fabricii de ciment 

din Turda, în prezența a peste 
600 de persoane, a fost judecat 
și condamnat, de către Tribu
nalul județean Cluj, la 18 ani 
închisoare și la despăgubirile 
corespunzătoare, Mircea Pop, 
fost merceolog. In timp de un 
an, individul a sustras, prin 
falsuri, ciment în valoare de 
186 000 lei. Odată cu el, alți opt 
complici au fost condamnați la 
pedepse variind între 6 luni și 
9 ani. Procesul a dezvăluit că, 
pentru „plasarea" cimentului 
furat au fost efectuate 34 trans
porturi cu autocamioanele între
prinderilor și organizațiilor e- 
conomice, pentru care șoferii în
casau „onorarii". Iată, deci, că 
procesul nu s-a terminat. El 
continuă pe plan administrativ- 
educativ.

N-au nici
o scuză

băr-Individului ii plăceau... 
bații. Descoperit, el a fost în
depărtat din instituția unde lu
cra. Si unde a nimerit ? Anga
jat, acum zece ani, la Uzina' de 
mașini electrice din Capitală, a 
ajuns in cele din urmă... direc
tor adjunct al școlii profesionale 
din întreprindere! Rămii de-a 
dreptul stupefiat I Un element 
deosebit de nociv, intr-o școală, 
adică 'in mediul cel mai pur. 
Cum s-a putut ajunge la o ase
menea situație ? După cite știm, 
organele de miliție, serviciile de 
personal țin sub control și ur
măresc transferul, de la un loc 
la altul, al acestor indivizi. Cum 
și-au făcut datoria in cazul de 
față ? Desigur, acum, că a fost 
descoperit, el urmează să-și pri
mească pedeapsa. Lucrul nu 
scuză insă cu nimic ușurința 
serviciilor de personal și a or
ganelor de ordine publică.

Importanța deosebită a atelierului 
de precizie în viața uzinei de auto
camioane nu are nevoie de argumente 
suplimentare. Aici sînt turnate axele 
cu came, pinionul delco, culbultorii 
etc. Rolul atelierului de precizie a 
fost însă subliniat în nenumărate rîn- 
duri și din alt motiv : în tot cursul 
anului, prin nelivrarea ritmică și la 
un nivel calitativ corespunzător a pie
selor, atelierul a creat greutăți sec
țiilor prelucrătoare, fapt care a avut 
urmări negative asupra ritmicității 
producției pe întreaga uzină. De alt
fel, atelierul nu și-a realizat sarcinile 
de plan pe nouă luni la nici unul 
din indicatori.

Era firesc, deci, ca adunarea gene
rală de dare de seamă a organiza
ției de bază nr. 12 să facă o analiză 
atentă, multilaterală, a neajunsurilor 
ce s-au manifestat în activitatea ate
lierului, să stabilească măsurile și 
mijloacele de înlăturare a acestora. 
Ceea ce a atras atenția a fost, fără 
îndoială exigența, 
combativitatea cu 
care comuniștii au 
abordat numeroa
sele aspecte lega
te de activitatea 
de producție. A- 
dunarea a căutat 
să îmbine preocu
pările curente cu 
cele de perspec
tivă, insistînd asu
pra măsurilor ce 
se impun în ve
derea recuperării 
rămînerilor în 
urmă și realizării . _=. __ _ ___
nilor de plan, spre crearea celor mai 
bune condiții în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite pentru anul 
1970.

Referindu-se la obiectivele care au 
stat în fața organizației de bază în 
ultimul an, maistru! loan Guțu a 
spus : „Incontestabil, în ultimii ani, 
volumul producției atelierului de pre
cizie a crescut mult. în același timp 
au scăzut și rebuturile. Dar ne putem 
noi oare mulțumi cu asemenea reali
zări cînd ne situăm sub prevederile 
planului, cînd rebutul continuă să se 
mențină Ia 9,41 la sută și producem 
greutăți în îndeplinirea planului pe 
uzină ? Aceasta dovedește că organi
zația de bază nu a desfășurat o acti
vitate politico-organizatorică eficien
tă, continuă, pentru canalizarea tu
turor energiilor colectivului spre rea
lizarea sarcinilor economice. Aceste 
lipsuri erau cunoscute biroului orga
nizației de bază. Se știa, de pildă, 
că nu este respectată tehnologia de 
fabricație, că organizarea și discipli
na muncii sînt deficitare, iar asisten
ța tehnică, deseori, a fost lipsită de 
exigență. Unele din aceste probleme 
au fost analizate în adunările noastre 
generale sau în ședințele de birou. 
Dar totul s-a redus la ședințe...".

Evident — și aceasta a fost și pă
rerea vorbitorului — în persistența 
amintitelor deficiențe „a tras greu 
în cumpănă" faptul că în tot cursul 
anului biroul organizației de bază a 
fost mereu descompletat, nu s-a asi
gurat o continuitate în munca de 
partid, măsurile adoptate în adunări
le de partid, neurmărite, în multe 
cazuri au rămas la stadiul de... mă
suri.

Nu o dată s-a evidențiat în adu
nările noastre de partid necesitatea 
perfecționării tehnologiei de fabrica
ție, a îmbunătățirii calității produse
lor, a spus maistrul Vasile Constan
tin. Inițiativele conducerii tehnice au 
fost, în această direcție, timide, insu
ficiente. Chiar în prezent, la unele 
repere, (pinionul delco etc.) tehnolo
gia este defectuoasă. Ne mai miră 
faptul că la acest reper avem multe 
rebuturi ?

Iată, deci, cîteva din neajunsurile 
care au grevat și grevează activitatea 
acestui colectiv. Lor li se adaugă nu
mărul mare de absențe nemotivate, 
întîrzierile. abaterile de la disciplina 
de producție. Rezultatele ? Dar să 
dăm cuvîntul participanților la adu
narea generală.

— S-a amintit aici că lipsurile ne
motivate au influențat negativ asu
pra realizării ritmice a producției, 
arăta șeful de echipă Ștefan Maroși. 
Este adevărat^ Dar aici a influențat 
în aceeași măsură și funcționarea 
defectuoasă a utilajelor La ora ac
tuală întîmpinăm încă mari necazuri 
cu presele Uneori, nici una din ele 
nu funcționează, ca urmare a defec
țiunilor tehnice Din această cauză, 
nu putem asigura piesele cerute de 
secțiile prelucrătoare. După o între
rupere, încercăm să recur eram ră- 
mînerea în urmă. Utilajele, fiind su
prasolicitate. se defectează din nou.

(Referindu-se la aceeași idee, șeful 
de echipă Mihai Marin a relevat că 
una din cauzele deselor stagnări ale 
utilajelor trebuie căutată în modul 
defectuos în care acestea sînt între
ținute și reparate).

Cum a reacționat organizația de 
partid față de acest noian de neajun
suri ? In primul rînd — cum amin
team mai înainte — munca biroului 
organizației de bază a plătit tribut 
greu formalismului ; lipsind auto
exigență față de îndeplinirea proprii
lor'măsuri, în mod firesc a lipsit și 
combativitatea față de activitatea de
ficitară a conducerii tehnico-admi- 
nistrative a atelierului. Mai mult, 
inițiative valoroase au fost abando
nate pe parcurs.

Există în acest colectiv numeroase 
resurse pentru îmbunătățirea muncii, 
astfel ca bilanțul anului în curs să 
înregistreze doritele rezultate poziti
ve. Multe din ele au fost evidenția
te de înșiși participanții la adunare. 

Maistrul Ga
briel Enache : 
înainte de a veni 
la adunare am e- 
xaminat din nou 
situația în care ne 
aflăm cu planul. 
Nu este deloc îm
bucurătoare. în
deplinirea sarci
nilor anuale pe 
uzină depinde și 
de noi. Restan
țele pe care le 
avem pot fi re
cuperate pînă la 
Aceasta presu- 

de bază,

(Urmare din pag. I)

Bazarul
unei turiste

O turistă străină — Buber 
Eugenia — a adus cu ea 
mărfuri în valoare de 35 000 de 
lei, spre a le comercializa la... 
pădurea Băneasa, din Capitală. 
Printre altele, în bagajul „tu
ristei" s-au găsit : 7 aparate de 
radio cu tranzistor!, 450 flacoane 
cu parfum, 500 flacoane cu ojă, 
184 cutii cu cremă de față, len
jerie de pat, cristaluri și alte 
„mărunțișuri". Ospitalitatea 
noastră față de cei ce ne vizi
tează țara este cunoscută. Cu o 
condiție : să vină însoțiți de cin
ste și de bune intenții. Adică, în 
cel mai desăvîrșit spirit turistic.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

mineritului, este urgentă 
nevoie de 192 de specialiști 
în domeniul mineritului.

Cerințele sînt clare, fără 
echivoc. Urma, firesc, ca 
Ministerul Minelor să tri
mită, la fața locului, spe
cialiștii așteptați, ținînd 
seama că prin noua orga
nizare a 
creat posibilitatea să 
creze 
de i 
lectromecanici și de 
parație. în realitate, lu
crurile s-au petrecut altfel. 
Ministerul a repartizat, 
pentru unitățile direct, pro
ductive din provincie, nici 
mai mulți nici mai puțini 
de... 35 de ingineri 1

— De fapt — ne asigura 
tovarășul ing Ion Bogdan, 
secretar general în Ministe
rul Minplor — chiar și pe 
acești 35 i-am fi putut pla
sa în centralele și institu
tele de cercetări și proiec
tări din București.

— Cum rămîne atunci cu 
satisfacerea cerințelor for
mulate de întreprinderile 
și exploatările miniere ? 
am întrebat. încercînd să 
dezlegăm șarada. Am aflat 
astfel, cu stupoare, că „în 
industria minieră, acțiunea 
de redistribuire a specialiș
tilor și-a atins pe deplin 
scopul, necesitățile între-

ministerului
; în producție 
ingineri minieri,

s-a 
lu-
159 
e- 

pre-

După cum se știe, conducerea par
tidului acordă o atenție statornică 
îmbunătățirii traiului cotidian al oa
menilor muncii și, în acest context, 
aprovizionării populației cu produse 
agro-aiimentare. Ca în atîtea alte 
ocazii, în cursul vizitelor făcute în 
vara acestui an în mai multe piețe 
și magazine din Capitală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că si
tuația ar putea fi mult îmbunătă
țită dacă unitățile agricole și-ar în
deplini cu rigurozitate sarcinile con
tractuale, ar asigura strîngerea re
coltei de legume și fructe la timp 
și în întregime. Cu același prilej, 
a fost criticat județul Ilfov — prin
cipalul furnizor de legume și zar
zavaturi al piețelor Capitalei.

Este cazul să ne întrebăm : Ce se 
constată astăzi ? Starea de lucruri 
din legumicultura, sector important 
al agriculturii județului Ilfov (din 
cele 243 de C.A.P. cîte sînt în ju
deț, 213 produc legume), a marcat 
îmbunătățirile scontate ? Iată un fapt 
care vorbește de Ia sine : pînă zilele 
trecute, patru cincimi din numărul 
cooperativelor agricole de .producție 
din județ și-au onorat abia 50 la sută 
sau chiar mai puțin din obligațiile 
contractuale. S-a ajuns la si- ■ 
tuația paradoxală că, în timp 
ce pentru umplerea „golurilor" 
de pe piețele Capitalei sînt adu
se legume tocmai din Dolj, Olt, 
Tulcea, Iași, Vaslui, Buzău (ceea ce 
înseamnă costuri mai ridicate, de
precierea mărfii prin transport ș.a.), 
membrii unor C.A.P. din localită
țile vecine Capitalei își vînd legu
mele pe piețele din Iași, Neamț, Bra
șov...

Deficiențele pe care le amintim 
n-au apărut în ultima vreme. Ele 
persistă de mult timp, în ciuda fap
tului că I.L.F. din județul Ilfov a 
informat periodic comitetul jude
țean de partid, organele agricole ju
dețene, asupra modului cu totul ne
corespunzător în care se îndeplinesc 
sarcinile contractuale, în ciuda re
petatelor semnale ale presei.

S-ar putea ca unii să spună : 
probabil comitetul județean de par
tid a subapreciat problema legumi
culturii și s-a resemnat ca acest sec
tor important al agriculturii să 
fie mereu pe post de cenușăreasă. 
Nu poate fi vorba de așa ceva. în 
angajamentul luat de comitetul ju
dețean de partid la sfîrșitul anului 
trecut, se spunea limpede Pentru 
satisfacerea cerințelor populației, ale 
industriei și exportului, pe județ se 
va realiza o producție — peste plan
— de 24 000 tone de legume și zar
zavaturi". De asemenea, într-un arti
col apărut în ziarul „Satul socialist"

- din >5 iulie, |a...c...tovarășul Gheorghe- 
Necula, prim secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., arăta că, 
pornind de la necesitatea ca piețele 
Capitalei să fie aprovizionate în per
manență și din abundență cu legume 
și fructe proaspete, comitetul jude
țean de partid a luat toate măsurile 
necesare pentru ca 
gricole să cultiveI I.L.F. cantitățile de 
ta te.

în această ordine I veni să arătăm că, I a.c., biroul comitetului județean de 
| partid a analizat, într-o ședință, ac- 
I tivitatea organelor agricole județene 

pentru dezvoltarea legumiculturii iar 
în concluzie se preciza : „trebuie să 
tragem învățăminte din această si
tuație, astfel ca ea să nu se mai 
repete". Totodată, la începutul anului 
au fost organizate, la Vărăști și Dom
nești, schimburi de experiență pri
vind producerea legumelor timpurii, 
ca și construcția de sere-înmulțitor 
prin folosirea resurselor locale.

Așadar, să recapitulăm: dacă sînt 
cunoscute deficiențele în legumicul
tura și se știe ce este de făcut pen
tru înlăturarea lor | dacă pămîntul 
este foarte bun și, în plus, există și 
o bogată tradiție în legumicultura ; 
dacă s-au luat angajamente și s-au 
dat asigurări ferme, dacă s-au în
treprins analize și au avut loc schim
buri de experiență, cum se explică
— totuși — faptul că lucrurile, în- 
tr-o anumită măsură, bat pasul pe 
loc ?

Am încercat să obținem răspuns la 
aceste întrebări. Dacă el nu va sa
tisface exigențele cititorului, aceasta 
se datorește în bună măsură faptului 
că, în discuțiile pe care le-am avut 
cu tovarășul prim secretar al Comi
tetului județean de partid Ilfov, de 
fiecare dată s-a încercat să se ar
gumenteze că deficiențele se dato- 
resc

1 lui.

U.N.C.A.P. și Consiliului Superior al 
Agriculturii. In același timp, se apre
cia că alte județe au restanțe mai 
mări decît. Ilfovul în aprovizionarea 
piețelor Capitalei cu legume.

Nu ne aflam însă la Comitetul ju
dețean de partid Ilfov pentru a dis
cuta despre lipsurile... altora. Fără 
îndoială, cum s-a mai arătat, Consi
liul Superior al Agriculturii și Uniu
nea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție poartă serioase 
răspunderi pentru actuala situație a 
legumiculturii. Dar, consideră biroul 
comitetului județean de partid Il
fov că în îndrumarea comitetelor co
munale de partid, a organizațiilor de 
partid din C.A.P., în orientarea acti
vității organelor agricole județene, 

să se ridice la 
Și se mai iveș- 
cumva însăși 
referi exclusiv 
a te consola cu 

pe considerentul că 
alte județe ar obține rezultate și mai 
slabe, de a lua angajamente specta
culoase, uitate apoi pînă la culesul 
recoltei — oare, nu tocmai această 
mentalitate — împiedică dezvăluirea 
exigentă, critică, a propriilor lip
suri, alimentează sentimentele de 

’ automulțumire, constituind un factor 
de permanentizare a neajunsurilor ?

Nu ne propunem să prezentăm oli-

a făcut totul ca ele 
nivelul necesităților? 
te o întrebare : nu 
mentalitatea de a te 
la lipsurile altora, de 
rezultate slabe

dat la fața locului. Firește, n-am fi 
putut vorbi de asemenea defecțiuni 
dacă controlul de partid ar fi fost 
exigent, permanent — și nu ocazio
nal — dacă el ar fi insistat cu stă
ruință asupra întăririi spiritului de 
răspundere al țăranilor, în primul 
rind, al membrilor de partid, pentru 
respectarea întocmai — ca a orică
rei legi — a prevederilor ferme din 
contractele încheiate cu statul.

Nu am prezentat întîmplător aceste 
aspecte din Vidra. Biroul comitetului 
județean de partid și-a programat, 
pentru luna iulie a.c., o ședință în 
care urma să analizeze activitatea 
a trei comitete comunale de partid 
privind întărirea economico-organi- 
zatorică a cooperativelor agricole ; 
între cele trei comitete, unul era cel 
de la Vidra. Este un fapt real că 
aici s-a muncit cu sîrguință pentru 
pregătirea informării comitetului 
de partid. Ulterior ea a fost îm
bunătățită, în cele din urmă re
actualizată, întrucît ședința de bi
rou s-a tot amînat. „Am socotit nece
sar s-o amînâm — ne explică tova
rășul Constantin Anca, secretar al co
mitetului județean de partid — pen
tru a da posibilitate tovarășilor de 
la direcția agricolă județeană și 
UJCAP să la, pe parcurs, unele mă
suri, să ajute la redresarea situației". 
Foarte bine I Vasăzică, se preconiza.

sfîrșitul anului.
pune ca organizația . _ ____
noi toți, să ne concentrăm eforturile 
în cîteva direcții precise : lichidarea 
absențelor nemotivate și folosirea in
tegrală a timpului de lucru, îmbu
nătățirea aprovizionării locurilor de 
muncă, asigurarea unei funcționări 
neîntrerupte a utilajelor.

Electricianul Constantin Grozea : 
Trebuie să intensificăm munca po
litică, educația partinică a tuturor 
membrilor de partid, să acordăm a- 
tenția cuvenită stimulării tuturor 
resurselor pozitive umane. Mă gîn- 
desc la îmbunătățirea învățămîntului 
de partid, a schimbului de idei și 
experiențe din cadrul atelierului, a 
informării politice și profesionale, 
activitate pe care organizația de bază 
trebuie să o conducă cu competență

Lăcătușul loan Lazăr: Aceasta 
presupune, în primul rînd, perfecțio
narea stilului de muncă al biroului 
organizației de bază. Mai ales, tre
buie împămînteriit și la noi principiul 
muncii și conducerii colective, sarci
nă atît de pregnant subliniată de 
Congresul al X-lea al P.G.R.

Deși cu un pronunțat caracter de 
lucru, adunarea generală a organi
zației de bază nr. 12 de la Uzina de 
autocamioane Brașov a fost ea însăși 
tributară acelui stil de muncă defec
tuos al biroului organizației de bază, 
adesea criticat de participanți. Ca
racterul constatativ, lipsa unor pre
cizări a căilor și mijloacelor politice 
concrete ce trebuie folosite pentru 
lichidarea neajunsurilor existente. în 
atelier și-au pus amprenta și pe 
darea de seamă și pe planul de mă
suri adoptat, care se limitează, în ge
neral, la formulări vagi. De altfel, 
ritmul... telegrafic în care s-au des
fășurat lucrările a constituit un im
pediment pentru îmbogățirea planu
lui de măsuri.

Sînt acestea concluzii pe care le 
socotim demne de atenția comitetu
lui de partid din uzină și a comite
tului municipal de partid Brașov, 
Fiindcă adunările de dări de seamă 
au un obiectiv bine stabilit : să ana
lizeze munca desfășurată de organi
zațiile de partid în decursul unui an 
de zile și, pornind de la. concluziile 
care se desprind, să stabilească cele 
mai bune măsuri pentru îmbunătăți
rea activității în viitor. Ele trebuie 
să contribuie la creșterea rolului con
ducător al organizațiilor de partid 
în domeniile în care își desfășoară 
activitatea, să mobilizeze toți comu
niștii și, prin ei, masa largă a co
lectivului la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de Congresul a! X-lea a) 
P C.R. Or, ta acest sens, munca de 
partid din această mare uzină a țării 
dispune de considerabile resurse a 
căror valorificare integrală va acce
lera mersul înainte ascendent al co
lectivului.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

prinderilor fiind integral 
satisfăcute". O adevărată 
performanță 1 Cum s-au 
putut acoperi integral cele 
192 de cereri de specialiști 
trimițîndu-se, de fapt, nu
mai 35 ? E o curiozitate 
matematică pe care 
cunoaștem — n-am 
s-o înțelegem.

— Dar e foarte 
— ne-a răspuns, în 
nuare, tov. 
Nu există 
schemele 
Am făcut 
rigoare și 
există, în ___ ____ ____
treprinderile miniere,’ de
cît patru posturi neocupate. 
Repartizarea celor 35 s-a 
făcut, în cea mai mare par
te. prin reașezarea înca
drărilor ta limita scheme
lor existente.

Din două una : ori mi
nisterul a pornit de la o si
tuație ireală (necunnscînd 
nevoile de cadre ale ex
ploatărilor miniere), ori a 
rezolvat de formă proble
ma redistribuirii cadrelor 
de specialiști.

In ramura 
niere, ca în 
ramuri ale 
ționale, s-au 
le industriale menite să 
determine efecte pozitive 
în perfecționarea condu
cerii industriei, în crea
rea unor condiții favo
rabile pentru organizarea

— re- 
reușit

simplu 
conți- 

Ion Bogdan, 
locuri vacante în 
întreprinderilor, 
investigațiile de 
a rezultat că nu 

toată țara. în în-

industriei mi- 
toate celelalte 
economiei na- 
creat centra

fel

cooperativele a- 
și să predea la 
produse contrac-
de idei, s-ar cu- 
încă în ianuarie

unor factori din afara județu- 
în primul rind conducerii

țisuperioară a producției 
circulației bunurilor mate
riale, în apropierea organe
lor de conducere de activi
tatea de producție și, în ul
timă analiză, să contribuie 
la sporirea eficienței econo
mice. Se pune însă între

din lista „ofertelor de ser
viciu" din partea exploată
rilor miniere citate de noi 
mai înainte) 1 Eludîndu-se 
această cerință de prim or
din, s-a ajuns la o simplă 
mișcare de translație, in 
urma căreia proporția din
tre inginerii care activează

COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTID-ILFOV 
Șl PROBLEMELE LEGUMICULTURII

șeul tuturor deficiențelor de organi
zare constatate pe teren. Ne vom opri 
la două cooperative agricole de pro
ducție învecinate La Vidra, de pildă, 
în timp ce unii săteni obțin, de pe 
loturile date în folosință personală, 
cîte trei rînduri de producție pe an, 
în grădina de legume și solariile 
C.A.P cu greu am putut răzbi, îm
preună cu instructorul comitetului 
județean de partid. Buruienile ne a- 
jungeau pînă la piept. De pe cele 5 
hectare de solarii, care au costat co
operativa 110 000 lei, nu s-a obținut 
nici măcar o singură recoltă nor
mală. Pe 60 de hectare de grădină, 
lucrau în acea zi... 17 oameni. Cît 
despre președintele C.A.P., Gheorghe 
Neculcea, acesta se resemnează:. 
„Din 12 membri ai consiliului 
de conducere nu muncesc decît

.... 
realizat doar 413 000 de lei". în veci
nătate, la C.A.P. Sintești, în grădină 
vinetele, ardeii, gogoșarii stau pe 
cîmp. De ce ? „Oamenii de la legu
me au fost luați la recoltarea sorgu
lui pentru mături".

A cui poate fi „ideea" aceasta... e- 
conomică ? „A contabilului coopera
tivei" — ni se răspunde de către un 
brigadier, membru al comitetului co
munal de partid Vidra. „Dar dum
neavoastră, în calitate de brigadier 
din sectorul legumicol, mai mult, de 
membru al comitetului comunal de 
partid, de deputat în consiliul popu
lar comunal, nu v-ați spus răspicat 
punctul de vedere ?“. Interlocutorul 
a schițat un gest a lehamite. Ce să 
mai vorbim ? 1 Sînt aici niște tre
buri...

S-ar putea să fie într-adevăr „niște 
treburi" pe plan local. Am investigat 
mai departe. „In calitatea ce o aveți, 
n-ați sesizat organele superioare ? A 
fost cineva, de la județ, să vadă si
tuația de aici, din grădină, și bine
înțeles, să ia măsuri de redresare ? 
De cînd sinteți membru al comite
tului comunal de partid, adică de 
cîțiva ani, pe cine ați cunoscut da 
Ia Comitetul județean de partid Il
fov cu care să fi stat de vorbă, să 
vă fi consultat, să fi ajutat la în
dreptarea situației pe care o ve
dem ?“.

Trei întrebări cu tot atîtea răspun
suri negative. „Nu i-am văzut la 
față, nu cunosc pe nimeni de la ju
deț" — a fost ultimul răspuns. Dacă 
adăugăm că la Vidra ni s-a vorbit 
despre unii membri ai biroului co
mitetului județean de partid — to
varășii Alexa Haralambie, Gheorghe 
Marinescu și Marin Argint — care 
„au trecut pe aici", „au văzut", și 
„cunosc" problemele, credem că, 
doar am deschis capitolul a ceea ce 
trebuie să însemne calitatea contro
lului, a îndrumărilor și ajutorului

cu deplin temei, amînarea ședinței șl 
trimiterea unor ajutoare. Era o in
tenție. Ce știu despre ea tovarășii 
de la Vidra ? Ajutoarele n-au ajuns 
nici pînă acum unde trebuiau să a- 
jungă. Mai mult, după cum am 
aflat, tovarășilor Ioan Toma și 
Eftimie Vasilescu, director și, res
pectiv, directorul adjunct al direcției 
agricole județene, li' s-a trimis chiar 
o adresă, o invitație în scris să se 
deplaseze la fața locului. Acum, se 
spune că la direcția agricolă n-a fost 
„înregistrată" invitația. Tot ce se 
poate. Dar indicația biroului comite
tului județean de partid trebuia oare 
formulată tot printr-o adresă, ca o... 
invitație, în scris ?

:■ Chiar și acest caz singular spune 
destule despre modul în care se re
alizează conducerea efectivă de către

" l, a oasai, 
, . perseve

rența cu care urmărește biroul co
mitetului județean de partid înde
plinirea propriilor indicații.

Dar, să facem o nouă recapitu
lare : „unii au mai trecut" fără a lăsa 
urme, pe cînd alții nu s-au încume
tat încă să facă nici măcar atît.

Din acest caz nu s-ar putea trage însă 
concluzia că membrii biroului comi
tetului județean de partid nu se de
plasează în comunele județului. Ei 
sînt repartizați să răspundă direct 
de întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii, de cooperativele de pro
ducție slab dezvoltate. Dar, după 
cum bine se știe, esențialul îl consti
tuie substanța, nivelul controlului, 
îndrumării și ajutorul concret. la 
fața locului. Din păcate, însă, din- 
tr-un sondaj efectuat rezultă că pre
zența pe teren a activiștilor comite
tului județean de partid are, cu pre
cădere, caracterul unor „vizite ful
ger", al unor „raiduri" de informare. 
Acolo unde găsesc neajunsuri și 
greutăți, tovarășii „iau cunoștință", 
le notează în carnete. Pleacă, apoi, 
cu promisiunea că vor informa mal 
„sus", sau dau indicații generale.

Am întrebat în mai multe comune 
prin care am trecut : „cine a înnoptat 
de la comitetul județean de partid, 
în ultimul timp, la camera de oas
peți ?“ Peste tot, în afara instructo
rilor comitetului județean, nimeni 
nu și-a mai amintit de un alt tova
răș pe care să-1 fi prins noaptea cu 
treburi pe teren.

In situația cînd în stilul de muncă 
al comitetului județean de partid 
stăruie încă deficiențe serioase, mai 
poate fi de mirare că nu s-a reușit 
să se imprime organelor agrico
le județene un spirit de mun
că dinamic, operativ, eliberat de 
balastul formalismului și al bi
rocrației ? Organele agricole jude
țene dispun de numeroase cadre, 
— aproape tot atîtea cîte cooperative

degu-.comitetul,,,județean, .de.^artid, 
!i, am ganelor agricole, despre p

agricole de producție sînt în județ — 
care ar putea da un ajutor efectiv 
la întărirea economico-organizatori- 
că a unităților agricole, dacă pregă
tirea de specialitate și aptitudinile 
lor ar fi judicios valorificate. Și, bi
neînțeles, dacă energia și timpul de 
lucru al acestora ar fi în mai mică 
măsură consacrate. întocmirii a ne
numărate rapoarte, situații, note, a u- 
nui vîrtej de hîrtii, care nu face să 
crească nic; roșii, nici ceapă, nici 
usturoi...

Să mai deschidem, totuși, încă o 
paranteză. în cele ce se petrec la 
Vidra, la Sintești, Adunații-Copăceni 
și în alte localități din județ se 
reflectă, bineînțeles, între altele, și 
calitatea muncii de educație pentru 
dezvoltarea proprietății obștești, pen
tru formarea conștiinței politice a 
țărănimii, de respectare riguroasă a 
contractelor încheiate, a obligațiilor 
asumate față de aprovizionarea cu 
legume și zarzavaturi a populației 
din orașele mari. Ca să ieșim din 
cadrul unor exemple locale, vom 
prezenta, în trei cifre, o situație „la 
zi", pe județ, și pe care ne abținem 
însă s-o mai comentăm. I.L.F. din 
Ilfov a livrat cooperativelor agricole 
101 tone sămînță de usturoi, adus 
din import, încheind contracte pen
tru peste 900 de tone. Deși de mult 
s-a terminat epoca de recoltare a 
usturoiului, I.L.F. din județul Ilfov 
nu a preluat, pînă acum, nici măcar 
jumătate din cantitatea de... sămîn
ță. Cum să mai fie vorba de 
respectarea Integrală, întocmai, a 
contractelor I

Sarcina dezvoltării Intensive a le
gumiculturii pune pe agenda de lucru 
a comitetului județean de partid cî
teva probleme fundamentale.

Să pornim de la un adevăr înde
obște cunoscut : Capitala absoarbe 
mii și mii de brațe de muncă din 
mediul rural. In acest temei, meca
nizarea lucrărilor din legumicultură 
se pune ca o problemă de importan
ță covîrșitoare. Județul a fost în
zestrat cu utilaje adecvate. Cu 
atît mai mult cu cît ele nu pot 
acoperi în întregime necesitățile, s-ar 
fi impus o repartizare mai judi
cioasă a acestora, acolo unde se sim
țea cel mai acut nevoia. Organele a- 
gricole județene le-au dispersat însă 
fără discernămînt care încotro. In 
plus, nu s-au îngrijit de pregătirea 
corespunzătoare a oamenilor care să 
le deservească.

De deosebită importanță pentru 
dezvoltarea legumiculturii este so
luționarea problemei răsadurilor. în 
județ sînt în lucru cinci sere-înmulți- 

-ti^uiătf’termîhăte pînă la 
finele anului trecut. Iată, pentru sera 
de un hectar de la C.A.P. Vărăști, 
devizul a fost estimat, în 1967, la 
circa 2,8 milioane de lei. De atunci, 
prin aprobări nestatutare, — pestex 
capul cooperativei — organele agr. 
cole județene au acceptat nu numai 
tergiversarea lucrărilor, dar și um
flarea costului acestora, care a a- 
juns la peste 4 milioane de lei. Mai 
mult, organele agricole județene n-au 
ținut seama nici de părerile coope
ratorilor în privința proastei ampla
sări a acestei sere — într-un loc 
unde apa freatică mustește, iar te
renul e supus, în permanență, pri
mejdiei inundațiilor.

Spre a se explica actuala stare de 
lucruri se invocă și factorul calami
tăți. E drept, ele n-au ocolit în 
acest an unele porțiuni ale județului 
Ilfov. Dar realitățile dovedesc că 
cele mai grave calamități sînt lipsa 
spiritului gospodăresc, deficiențele în 
organizarea muncii, tolerarea nea
junsurilor.

Soluționarea problemelor legumi
culturii din județul Ilfov impune 
comitetului județean de partid îm
bunătățirea propriului stil de muncă, 
în sensul ^angajării mai active în re
zolvarea problemelor esențiale de 
care depinde progresul acestui 
sector agricol. D» altfel, referindu-se 
la asemenea sarcini, la întîlnirea 
cu activul de partid al fostei 
regiuni București din iulie 1967, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că, 
„doar dv. sinteți aceia care pînă la 
urmă trebuia să vegheați ca lucru
rile să meargă bine, chiar dacă un
deva, la un minister sau altul, la 
un departament sau altul, mai există 
fenomene de birocratism".

Am reamintit tovarășilor de la Il
fov aceste indicații pentru că ele își 
păstrează întru totul actualitatea.

Constantin MORARU
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limentat climatul apariției 
unor atitudini nefirești din 
partea unor specialiști re
partizați să lucreze în pro
vincie. I-am întîlnit și am 
discutat cu cîțiva dintre ei.

Inginerul Tiberiu Brăniș- 
can, care a lucrat în Minis
terul Minelor, la direcția de

duce ; ar face na-rou, s-ar 
veta.

— La Ploiești ați accepta 
și un post de inginer mi
nier ?

— O, sigur.
— Deci nu v-ați descali

ficat ?

S-ar părea că Bucureștiul
este un bazin minier

barea : de ce a manifestat 
ministerul atîta grabă în 
completarea, pînă la ulti
mul om, a posturilor exis
tente în Centrala industri
ală a metalelor rare. Cen
trala de prospecțiuni și ex
plorări și Centrala sării ? 
(Numai pentru că iși au se
diul în București?) Nu tre
buiau oare așezate pe pri
mul plan nevoile de cadre 
ale întreprinderilor produc
tive, așa cum se desprind

ta București și cei care , lu
crează în provincie a rămas 
practic neschimbată Peste 
20 la sută din inginerii mi
nieri continuă să se afle la 
București, unde nu se obține 
nici măcar un leu din mi
liardele de lei cit reprezintă 
producția globală a indus
triei miniere 1

Acest mod de a „rezolva” 
importanta sarcină a redis
tribuirii specialiștilor potri
vit nevoilor producției a a-

învățămînt, a fost reparti
zat să lucreze ca șef de ser
viciu la una din întreprin
derile miniere noi din nor
dul Moldovei Refuză însă 
acest post, pretinzînd că în 
ultima vreme s-a „speciali
zat" în munci de minister 
și că, prin urmare, nu știe 
dacă ar mai face față, la 
Suceava, ca inginer. Dacă 
ar fi vorba însă de un oraș 
mai apropiat, Ploiești de 
exemplu, unde știe el că 
există un post într-un bi-

— Mă rog, mi-aș reîm
prospăta cunoștințele...

— De ce n-ați putea face 
asta și la Suceava ?

Simțindu-și eșafodajul 
prăbușit, interlocutorul nos
tru o ia de-a dreptul :

— Mă recalific, mă repro
filez.

Vasăzică, ar face orice, 
ar renunța la specialitatea 
pentru care cinci ani s-a 
pregătit, ar sacrifica to-

tul, chiar și propriile intere
se, numai și numai să nu 
plece din acest București, 
unde a ajuns printr-o ne
cesitate de moment a mi
nisterului.

Traian Banciu a lucrat 
in Ministerul Minelor ca 
inginer principal. E tînăr, 
necăsătorit, nu-1 leagă de 
Capitală decît faptul că-i 
place să trăiască aici. S-a 
obișnuit însă cu munca 
lui „de minister", fără so
licitările și răspunderile 
producției și, din această 
pricină, perspectiva de a 
pleca în provincie, la în
treprinderea minieră Că- 
peni (județul Covasna), i-a 
apărut în culorile cele mai 
sumbre. E supărat. Pe baza 
cărui raționament logic 
poate fi supărat un tînăr 
inginer căruia i se cere să 
profeseze în specialitatea 
lui ? Doar a știut din prima 
clipă în care și-a ales a- 
ceastă profesie că în Bucu
rești nu există nici o mină 
și că rațiunea vieții lui de
vine, o dată cu 
specialității de i 
nier, aceea de i 
mină.

Am înfățișat 
dintr-o serie de cazuri. în 
situații asemănătoare se a- 
flă inginerii Ion Tomescu, 
Mircea Ivașcu, Val. Ichi-

i însușirea 
inginer mi- 
a munci în

aici două

mescu, Mircea Ulmamei, 
Vasile Minea și alții de 
la Ministerul Minelor. In
capacitatea acestor spe
cialiști de a înțelege da
toria socială ce le re
vine, în directă legătură 
cu propria lor afirmare 
profesională, nu este stră
ină de felul formal în care 
s-a achitat pînă acum mi
nisterul de rezolvarea sar
cinii de redistribuire a ca
drelor de specialiști. Altfel 
nu se explică numărul in
suficient de cadre orien
tate spre exploatările mi
niere.

Acțiunea redistribuirii 
cadrelor de specialiști, du
pă criteriul cardinal : a- 
sigurarea nevoilor produc
ției, este în curs de desfă
șurare. De aceea, credem 
că nu-i prea tîrziu nici 
pentru Ministerul Minelor 
de a acționa în acest spi
rit, care exclude orice fel 
de „rocadă" organizatorică, 
orice portiță de eludare a 
obiectivului fundamental. 
Pentru înfăptuirea lui se 
cere o atitudine fermă față 
de mentalități opace, re
trograde, care împiedică 
pe unii specialiști să vadă 
că menirea lor este de a 
răspunde „prezent !" acolo 
unde priceperea și capaci
tatea lor pot să dea ran
damentul maxim.

A-
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La întreprinderea mecanică

de utilaje din Medgidia

Unde duce practica 
schimbării ia față 
a realității economice

AU TERMINAT

ÎNSĂMÎNȚĂRILE

In județul Neamț

Timpul - cu acceleratorul, 
recoltatul-cu încetinitorul

Județul Teleorman
ALEXANDRIA (corespondentul 

.Scînteii"). Prin eforturile unite 
ale cooperatorilor și mecaniza
torilor, cooperativele agricole din 
județul Teleorman au terminat de 
Insămînțat cu griu întreaga su
prafață de 105 700 hectare plani

In prezent se lucrează Intens la recoltarea ultimelor suprafețe 
de porumb, la transportul în baze al produselor contractate cu sta
tul, la executarea arăturilor de toamna pe întreaga suprafață pla
nificată. Raportînd terminarea însămînțârilor de toamnă în toate 
unitățile agricole, biroul Comitetului județean de partid Teleorman 
asigură Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nlcolao Ceaușescu, că lucrătorii ogoarelor nu vor precupeți nici un 
elort pentru obținerea unor producții agricole din ce în ce mal mari, 
aducindu-și, în acest fel, contribuția la traducerea în viață a mă
rețului program elaborat de cel de-al X-lea Congres al partidului.

Județul Constanța
CONSTANȚA (corespondentul „Scinteîi"). Cooperativele agricole 

șl întreprinderile agricole de stat din județul Constanța au încheiat 
însămînțările de toamnă pe suprafețele prevăzute. In cooperativele 
agricole s-au însămințat cu grîu și orz de toamnă 81 650 hectare, 
iar în întreprinderile agricole de stat 65 500 hectare. Țăranii coo
peratori șl mecanizatorii din cuprinsul județului lucrează, în pre
zent, cu toate forțele la recoltarea șl depozitarea In bune condiții 
a porumbului, transportul produselor la bazele de recepție și la 
executarea arăturilor de toamnă.

’r--■ * ' ' I..’/ • , . .. . • ...... .

Inconsecvența 
nu poate aduce 
decît pagube

(Urmare din pag. I-a)

Lipsa de intervenție a acestor co
mitete de direcție dezvăluie tendința 
de a tiata superficial și formal pro
blemele aoute ale activității între
prinderilor. Mai .este vorba și de un 
alt fapt. Nu întotdeauna membrii 
comitetelor de direcție și, îndeosebi, 
reprezentanții salariaților sînt in
formați asupra stadiului aplicării u- 
nor decizii și hotărîri, deși aceștia 
au participat la elaborarea lor. Ce 
înseamnă acest lucru ? Mai întîi, în
călcarea îndatoririi de a desfășura 
o muncă colectivă consecventă, de a 
lua în considerație părerile tuturor 
membrilor comitetelor de direcție; 

apoi, practica de a escamota răspun
derea în. legătură cu înlăturarea nea
junsurilor, chiar dacă despre ele se 
discută în ședințele respective.

Ineficienta unor măsuri luate de 
comitetele de direcție se datorează, 

însă, și modului formal în care a- 
cestea sînt îndrumate și controlate 
de către ministerele de resort și or
ganele economice centrale, deși prin 
Hotărîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri aceste foruri superioare au 
obligația de a se ocupa nemijlocit 
de promovarea unui stil de muncă 
eficient în întreprinderi. Este, cu
noscut, în acest sens, că unii mi
niștri sau adjuncții acestora, di
rectori generali sau alte cadre 
cu munci de răspundere nu și-au 
găsit timp, pînă acum, să participe 
la cel puțin una din ședințele comi
tetelor de direcție de la Fabrica 
de conserve din Suceava, Întreprin
derea de vinificație, Fabrica de mu
cava, Fabrica de lapte din Cîmpu- 
lung. Reprezentanții Departamentu
lui I.A.S. din Consiliul Superior al 
Agriculturii nu au socotit util să vină 
nici cel ;puțin la ședințele pentru 
dezbaterea cifrelor de plan, iar Mi
nisterul Industriei Alimentare a tri
mis în județ oameni care s-au dove

LA ORȘOVA

Noua fabrică de piine 
se află intr-un stadiu 
de construcție avansat

La Orșova se află intr-un sta
diu avansat construcția unei noi 
fabrici de piine, care va avea o 
capacitate zilnică de 20 tone. 
Potrivit proiectelor 1 elaborate 
de institutul de specialitate al 
Ministerului Industriei Alimen
tare, procesele tehnologice sînt 
mecanizate și automatizate în 
proporție de 90 la sută. Este do 

ficate, De asemenea, însămînță- 
rile au fost terminate și în între
prinderile agricole de stat.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej. Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. se spune între al
tele ;

dit a ti necunoscători aj problemelor 
majore ale activității întreprinderi
lor.

Prezența acestor tovarăși la ședin
țele comitetelor de direcție, era abso
lut necesară în vederea înlăturării 
neajunsurilor ce privesc relațiile u- 
nităților respective cu torurile lor 
de resort. Datorită lipsei de sprijin 
a ministerelor de resort, la fabrica 
„Străduința" din Suceava, comitetul 
de direcție nu a putut rezolva decît 
în ultimul timp problema aprovizio
nării cu materii prime, a dotă
rii cu utilaje în scopul eliminării lo
curilor „înguste" la secția cusut- 
capsat și, îndeosebi, problema asigu
rării comenzilor necesare realizării 
producției destinate exportului. Ab
sența unui ajutor concret din par
tea ministerului. de resort a fă
cut ca la combinatul de celu
loză și hîrtie să se mențină mul
tă vreme o necorelare a planului 
pe trimestre, să se simtă lipsa unor 
utilaje tehnologice, a pieselor de 
schimb, iar la IPROFIL Rădăuți, no
minalizarea producței de mobilă des
tinată exportului s-a realizat abia în 
urma unor insistențe repetate ale or
ganelor județene de partid.

Rațiunea muncii comitetelor de 
direcție este eficiența deciziilor luate 
atît pentru lichidarea unor deficiențe 
cît și pentru atingerea unor obiecti
ve majore în activitatea întreprinde
rilor. Nu e vorba de dezbateri ste
rile, în sine, de amînarea la nesfîr- 
șit a intervenției comitetelor de di
recție. Dovada eficienței muncii lor 
constă în obținerea unor efecte po
zitive de durată în viața economică 
a unităților respectivei prin mobili
zarea colectivelor, a capacității și‘ 

inițiativei lor creatoare. Aplicarea 
deciziilor — iată problema crucială 
în munca comitetelor de direcție, că
reia organele și organizațiile de 
partid, forurile de resorb trebuie să-i 
acorde însemnătate maximă, cît. mai 
curînd cu putință, atît. în acest an. 
cît și în anul viitor.

remarcat, totodată, că majorita
tea echipamentului tehnic este 
achiziționat din țară, mai ales 
de la uzina „Vulcan", întreprin
derile ,.Tehnofrig“-Cluj și „Teh- 
noutilaj"-București.

Noua unitate de alimentație 
publică urmează să intre în 
funcțiune pînă la sfîrșitu] aces
tui an.

In județul Neamț, dacă s-ar lucra 
în ritmul realizat pînă acum, ar în
semna ca recoltatul porumbului șâ 
mai dureze o lună. De ce spunem 
acest lucru ? Pentru că în coo
perativele agricole din județ po
rumbul a fost strîns numai de pe 
62 la sută din suprafața cultivată. 
Dar chiar și această cifră medie as
cunde faptul că, în unele unități, 
lucrările sînt foarte Intîrziate. In 
cooperativele agricole din Drăgă- 
nești, Mărgineni, Deleni, Ștefan cel 
Mare, Dragomirești și altele această 
lucrare se află abia la început. A- 
ceastă situație se datorește, în prin
cipal, amînării de la o zi la alta 
a lucrărilor, lată care este situația 
la cooperativa agricolă din comuna 
Dochia. Din cele 477 ha cultivate cu 
porumb an fost recoltate abia 100 ha. 
Am stat de vorbă cu ing. Dumitru 
Liciu, agronomul acestei unități. 
„Ne-am concentrat forțele la grădi
nă, la alte lucrări. Porumbul mai 
așteaptă. Poate fi recoltat și la 
iarnă". Este adevărat că porumbul 
nu se strică ca legumele, de exem
plu. Dar nici celelalte lucrări nu 
sînt prea avansate. O mare parte 
din recolta de floarea-soarelui nu 
era încă treierată, iar la sfecla de za
hăr recoltatul abia a început. Pe 
cîmp nu se prea vedeau oameni la 
lucru, in schimb în sat, la magazin 
în jurul bufetului, stăteau la taifas 
destui cooperatori buni la muncă.

Pe lingă defecțiunile de ordin or
ganizatoric, rămînerile în urmă se 
datoresc și neajunsurilor în folosirea 
mijloacelor mecanizate. Pentru a su
plini lipsa brațelor de muncă, în 
unele unități au fost repartizate 
combine CT 2 R. Nici acestea însă 
nu sînt folosite din plin. La Mărgi
neni, bunăoară, unde există o aseme
nea combină, au fost recoltate pînă 
acum doar 35 ha cu porumb din 
cele 530 ha. Or, dacă se folosea la 
întreaga capacitate, numai cu com
bina se putea ștrînge, în acest răs
timp recolta de'.pe o suprafață de 
două ori mai măre. Combine nefolo

Imagini în alb și negru pe șantierele 
de la „Triumf" și „Terapia"-Cluj

— Cine v-a învățat să 
încarnați așa cărămida 2 
No, spuneți, eu ? — a stri
gat vădit iritat maistrul 
Mihail Kiss la cei trei 
muncitori care ținteau cu 
cărămizi, de la 8—10 me
tri distanță, cutia unei 
basculante.

Auzindu-se apostrofați, 
încărcătorii l-au privit pe 
maistru cu uimire. Unul 
dintre ei nu s-a putut ab
ține și a îngînat, mai mult 
pentru sine : Ce-ți veni, 
maistre... ? Și toți trei au 
început din nou să azvîrle 
cărămida în basculantă,

Observîndu-ne intenția de 
a „imortaliza" scena, cu a- 
jutorul aparatului fotogra
fic, maistrul și-a ieșit, pur 
și simplu, din fire și a stri
gat și mai tare la ei :

— Plecați, să nu vă mai 
văd pe aici 1

în sfîrșit, s-au dumirit și 
încărcătorii. Ca la un sem
nal. au aruncat cărămizile 
din mină... s-au arun
cat și ei în mașina doar pe 
jumătate încărcată și au 
dispărut, intr-un nor de. 
praf, după colțul unei hale. 
Am reușit să notăm numă
rul mașinii : 21 PH 415.

Scena aceasta de risipă 
crasă a materialelor am în- 
tîlnit-o la Cluj, pe șantie
rul fabricii „TERAPIA", 
unde își .desfășoară activi
tatea . . întreprinderea de 
construcții-montaj din lo
calitate. Ochiul este șocat 
de dezordinea care domină 
incinta șantierului. Marea 
majoritate a materialelor 
erau împrăștiate și ameste

Șantierul fabricii „Triumf" arată ca după retragerea ape
lor : pămintul excavat, amesteca» cu cărămidă, carton as
faltat, geamuri, scînduri și stîlpi, tuburi sparte de cana

lizare. Ce vedeți este... fața șantierului

site se întîlnesc și la cooperativele 
agricole din Roznov și Bbrlești. Sec
țiile de mecanizare care deservesc 
aceste unități dispun fiecare de cîte 
două combine, care lucrează spora
dic. Cauzele : lipsa mijloacelor pen
tru transportul știuleților și coceni
lor tocați, ca și a oamenilor care să 
deservească combinele.

O mai mare atenție trebuie acor
dată transportului și depozitării pro
duselor., în unele unități, deși știu- 
leții au fost detașați de pe coceni, 
continuă, să'stea în grămezi pe cîmp. 
La cooperativele agricole din Mol
doveni și Secuieni se află pe cîmp 
cîte aproape 1 000 tone de știuleți. In 
aceste unități ca și la Ghigoești, Bă- 
lănești și în alte uftitâți. grămezile 
de pe marginea drumurilor sînt 
„dijmuite" rezultînd pierderi serioa
se pentru cooperativele agricole..

Despre situația întîlnită pe teren 
am vrut să discut cu specialiști ai 
organelor agricole județene, dar ei 
se aflau la o ședință „de lu
cru" cu inginerii agronomi din 
zona Romanului. Se discuta des
pre felul cum s-a desfășurat cam
pania de însămînțări. Asemenea șe
dințe de lucru au test organi
zate cu președinții cooperativelor a- 
gricole. Cum este posibil ca organele 
agricole județene învestite cu înalta 
răspundere de a conduce și organiza 
munca în campanie să sustragă de 
la lucru în cîmp pe specialiști și 
cadrele de conducere din unități. Cu 
un asemenea stil de muncă nu este 
de mirare că în ultima săptămînă în 
județ s-a lucrat la recoltatul po
rumbului cu o viteză de sub 1000 
ha pe zi, ceea ce reprezintă incom
parabil mai puțin față de posibili
tăți. Pentru organizarea lucrărilor 
este nevoie de intervenția hotărîtă a 
comitetului județean de partid în 
orientarea activității organelor agri
cole, în concentrarea. eforturilor uni
tăților agricole, pentru urgentarea lu
crărilor de strîngere și depozitare a 
întregii recolte de porumb.

Cooperativele de producție din ju

cate peste tot. Cărămida 
este supusă unui veritabil 
dezastru „Munți" întregi 
de cărămidă, sub ceru] li
ber, de-a lungul căilor de 
acces, așa cum au rămas 
de la basculare I

— De ce nu stivuit! că
rămida și nu o manipulați 
cu mai multă atenție ?

— N-are nimic. Este su
ficient de bună și rezisten
tă ia șocuri. Ce. se mai 
sparge, se întrebuințează 
— ne-a răspuns maistru) 
Kiss.

îi arătăm grămezile im
punătoare de resturi de că
rămidă rămase fără utili
zare, bune doar pentru as
tupat gropile.

— Desigur, ceva pierderi 
mai sînt. Există o cotă le
gală admisă.

Cam cit la sută repre
zintă „pierderea" legală ? 
Constatăm din răspunsul 
■primit („N-aș putea spune 
exact. Calculele se... aran
jează sus, . la întreprinde
re") că maistrul acesta, care 
ar trebui să fie primul gos
podar al șantierului, nu .cu
noștea cît este „cota legală 
admisă" ; de fapt, el pri
vește cu indiferență pier
derile ce-1 înconjoară și nu 
este tras la răspundere de 
conducerea întreprinderii.

Printre bălăriile înalte. 
Intr-o margine a șantieru
lui. am văzut vreo 6—7 
grămezi de plăcuțe .cera
mice. conținutul a tot. atî- 
tea basculante răsturnate 
aici. Din amestecătura îe 
moloz se disting mii de 
plăcuțe sparte în două în

patru sau altele care sînt 
numai, ciobite. Foarte multe 
erau insă întregi, apte pen
tru a fi folosite. Risipa era 
atît de evidentă,. îneît înso
țitorul nostru, maistrul, nu 
a tpai scos nici un euvînt.

Indreptîndu-ne spre șan
tierul fabricii „TRIUMF", 
din imediata apropiere, 
unde lucrează aceeași în
treprindere de' construcții- 
montaj, am înregistrat pe 
pelicula fotografică o ima
gine ; într-o margine de 
drum, aproape răsturnat, 
stă abandonat de multă 
vreme - cel puțin așa in
dică rotile adînc afundate 
in pămînt — un utilaj de 
topit bitum. Chiar să nu 
figureze în evidența ges
tionară a nimănui, să nu 
răspundă nimeni de acest 
utilai ?

Șantierul fabricii „Triumf" 
arăta ca după retragerea a- 
pelot ; pămintul excavat, a- 
mestecat cu cărămidă, car
ton asfaltat, geamuri, scin
dări și stilpi, tuburi sparte 
cit' canalizare : numeroase 
elemente prefabricate au 
fost deteriorate. In mijlocul 
căilor de acces erau arun
cați colaci de cabluri și 
diverse alte materiale - 
atîtea sortimente cîte pot 
fi întîlnite pe un șantier — 
peste care se circulă...

— Acum sîntem în iureș 
de producție, a încercat o 
scuză maistrul Ion Opriș, 
care ne însoțea De aceea 
arată șantierul așa cum îi 
vedeți.

L-am întrebat: de unde 
luați alte materiale în lo
cul celor care zac pe sub 
maldărele de pămînt. de
teriorate. sau în cine știe 
ce colț al . șantierului, a- 
tunci cînd vă sînt necesare?

— Nu avem de unde. 
Cînd ne trebuie, le căutăm 
pe cele pe care le avem 
Este adevărat, uneori se 
pierde vreme mai multă 
pînă ce le găsim.

— De ce nu obișnuiți e- 
chipele de lucru să facă.

dețul . Neamț au obținut în acest an 
o recoltă bună de sfeclă de zahăr. 
Volumul mare de producție im
pune folosirea judicioasă a mijloa
celor de transport existente, astfel ca 
recolta să poată fi predată intr-un 
termen cit mai scurt la bazele de re
cepție. Un exemplu de bună orga
nizare a muncii in această direcție 
am întîlnit la Dulcești. Aici toată 
producția recoltată este transportată 
în aceeași zi la baza de recepție. Dar 
nu peste tot se procedează la fel. Ca 
urmare, la data raidului existau pc 
cîmp în grămezi mii de tone de sfeclă. 
Cele mai mari cantități le-am găsit 
pe tarlalele cooperativelor agricole 
din Bahna, Goșmani, Miron Costin, 
Trifești și Moldoveni. Principala cau
ză o constituie nefolosirea din plin a 
mijloacelor de transport. La Să- 
băoani, bunăoară, în vreme ce pe 
cimp așteptau să fie transportate 
mari cantități de sfeclă, la sediul sec
ției de mecanizare și în curtea coo
perativei stăteau nefolosite trei re
morci și două autocamioane.

Mijloacele de transport sînt imo
bilizate timp îndelungat și din cau
za proastei organizări a operațiilor 
de încărcat și descărcat. La Dochia, 
de exemplu, două autocamioane tri
mise de autobaza P. Neamț au fost 
nevoite să facă cale întoarsă cu „go
lul" din cauză că nu s-au asigurat 
oameni care să le încarce. La Bă- 
lănești, Davideni; Urecheni, mașinile 
staționează pe cîmp ore întregi, de
oarece la încărcat lucrează cite un 
om sau doi. Situația se repetă și la 
descărcatul autocamioanelor. La fa
brica de zahăr din Roman pistele 
dintre canalele de descărcare sînt 
blocate ore de-a rîndul de autoca
mioanele care așteaptă descărcătorii.

Organele de partid și de stat din 
județul Neamț vor trebui să sprijine 
mai substanțial cooperativele agrico
le, în vederea grăbirii recoltatului și 
transportului produselor.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

Maistrul Mihail Kiss, de pe șantierul fabricii „Terapia", 
susține că, așa cun> este depozitată, cărămida stă bine. 
De ce conducerea întreprinderii nu încearcă să-i convin

gă că afirmația este falsă și păgubitoare ?
la sfîrșitul fiecărei zile de 
lucru, ordine la locurile de 
muncă ?

— Timpul nu ne permi
te. Această operație se 
face de obicei sîmbăta.

— Chiar azi, de iață cu 
noi, ați permis unui mare 
număr de muncitori să pă
răsească lucrul cu mult 
înainte de terminarea pro
gramului. în acest caz, 
timpul nu mai contează ?

Seara tîrziu, tot pe șan
tierul fabricii „Triumf", 
am ,avut neplăcuta ocazie 
să mai notăm două sec
vențe ale dezordinii și in
dolenței. Dincolo de peri
metrul șantierului, aproa
pe de firul șoselei care 
trece prin apropiere, am 
văzut abandonată o ladă în
treagă cu geamuri. Am scos 
din ea cîteva foi de 
geam, cu vădita intenție 
de a fi observați de cineva 
de pe șantier După cei 
cîțiva zeci de metri par
curși, decepționați de ne
reușita experimentului, 
ne-am întors, lăsînd gea
murile la loc în cutie. Un
deva, și mai departe de 
.șantier, chiar la buza șo
selei, am găsit și două le
gături de țeava După șan
țul din apropiere, se ve
dea că fusese folosită la lu
crarea ce se executase, 
peste zi. aici. Restul de 
material care a rămas a 
fost, de asemenea, abando
nat.

Comentarii la aceste stări 
de lucruri ? Ar fi de 
prisos. Așteptăm răspun
sul organelor în drept, 
care au sarcina să vegheze 
ia păstrarea integrității a- 
vutului obștesc, întrucît 
conducerea întreprinderii 
de construcții-montaj Cluj 
nu este în stare să curme 
risipa și indolența în gos
podărirea fondurilor mate
riale și bănești. Circum
stanțe atenuante nu există !

loan ERHAN

Șirul deciziilor de sancționare, al 
contestațiilor și, apoi, anularea uno
ra dintre ele care sunau aproape 
invariabil „se sancționează cu mus
trare severă cu. avertisment..." suita 
informărilor șl a discuțiilor mai mult 
sau mai puțin cordiale, care au avut 
loc în ultimele luni între directorul 
întreprinderii mecanice de utilaje 
din Medgidia, ing. Nicolae File, și 
șeful secției 53 s-au încheiat, zilele 
trecute, printr-o decizie prin care 
ing. Gheorghe Despinoiu, căci des
pre . el este vorbă, a fost desărcinat 
din funcția, de răspundere ce o deți
nea. Nu ne propunem să verificăm 
de partea cui a fost dreptatea în 
această dispută cu nuanțe de neprin- 
cipialitate, ci doar să prezentăm con
textul relațiilor de serviciu în care 
șeful secției 53, „luîndu-și inima-n 
dinți", cum avea să spună mai tir- 
ziu, a hotărit să deconspire o prac
tică necinstită ce începuse să prindă 
rădăcini la I.M.UM.: raportarea ero
nată a unor indicatori de plan. Așa 
se face că am primit, intr-una din 
zile, la redacție o telegramă mai 
puțin obișnuită, al cărei conținut îl 
reproducem cu exactitate : „Dezin
formare economică 1 La întreprinde
rea mecanică de utilaje se lucrează 
încă la realizarea planului raportat 
la 30 septembrie. Medgidia — 11 
octombrie 1969“.

Ajunși la întreprindere, căutăm să 
luăm legătura cu semnatarul acestei 
telegrame, inginerul Despinoiu, pe 
care îl găsim, începînd cu data de 
15 octombrie, în funcția de șef al 
cabinetului tehnic.

— Ați trimis o telegramă redacției. 
O recunoașteți ?

— Da. fără nici o rezervă 1
— Vă asumați întreaga răspunde

re, făcind asemenea afirmații, că ar 
fi vorba de „dezinformare economi
că". Vă rugăm să argumentați, să 
prezentați probele necesare.

— Pînă la jumătatea acestei luni 
am deținut funcția de șef de secție 
în sectorul care se ocupa, de fapt, 
de montarea și finisarea întregii pro- 
ducții-marfă a întreprinderii. Prin 
poziția ce o are, secția pe care am 
condus-o oferă posibilitatea de a cu
noaște cu exactitate „pulsul" între
gii activități din întreprindere. în 
finalul procesului tehnologic, remor
cile, și presele — produse cu cea mai 
mare pondere .— trec prin secția- 53. 
Din datele pe care le am pot să vă 
spun că planul fizic pe luna sep
tembrie și: pe trimestrul III s-a în
cheiat efectiv în jurul datei _ de 13 
octombrie. Pină la această dată, pen
tru a îndeplini planul la producția 
marfă, s-au lucrat în contul lunii 
septembrie produse în valoare de 
circa 4 milioane de lei, adică 90 de 
remorci de 5 tone și 65 remorci-gene- 
rator. în luna trecută s-a repetat 
aceeași situație. Treburile au început 
să meargă mai greu spre sfîrșitul 
lunii iunie, cînd s-au aglomerat efec
tele unor deficiențe organizatorice 
interne și ale proastei aprovizionări 
cu materii și materiale...

Am apreciat sinceritatea și fran
chețea inginerului Despinoiu, în ana
liza situației concrete în care se. afla 
întreprinderea : „Vina pentru munca 
neritmică, în asalt, este a mea și a 
altor colegi. Dar trebuie să avem 
curajul să privim realitatea în față 
— bună, rea, cum este, nicidecum să 
inducem în eroare prin umflarea re
zultatelor. Este punctul de vedere pe 
care mi l-am mai făcut cunoscut. 
Am fost calificat, în consecință, 
drept, un om periculos...? — a în
cheiat relatările interlocutorul nos
tru.

Oare nu este cea mai elementară 
obligație de serviciu a tuturor șefi
lor de secții și servicii, a comitetelor 
de direcție,. a directorului și con
tabilului șef. din fiecare întreprin
dere. de a respecta cu sfințenie ade
vărul în raportări ? Cazul amintit — 
ca și altele de același fel — este în 
flagrantă discordanță cu rigorile dis
ciplinei raportărilor și pune la îndo
ială probitatea profesională, lealita
tea unor cadre cu munci de răspun
dere în întreprindere. Cit poate fi 
de întinsă necinstea în reflectarea 
realității economice în documentele 
contabile ne-o dovedește contabilul 
șef, tovarășul Vasile Ion, care, în
tr-o - descărcare patetică, greu de stă
vilit, ne spunea : „Nu-i adevărat, to
varășe ! Ce interes avem să dena
turăm realizările ? Cel care v-a in
format este un om iresponsabil, care 
vrea să arunce cu noroi in fața 
colectivului nostru harnic. Priviți 
evidența noastră. Avem planul pe 
trimestrul trecut la producție depă
șit cu 2,1 milioane do lei. Ce nevoie 
mai avem de acele creșteri artifi
ciale ?...“

O precizare este necesară. întru
cît și în discuțiile următoare, pe 
care le-am purtat cu tovarăși din 
conducerea întreprinderii, se mani
festa o grijă deosebită pentru a nu... 
descuraja colectivul acestei unități 
arătăm că nu punem nicidecum la 
îndoială hărnicia muncitorilor, a ce
lor mai mulți ingineri, tehnicieni și 
economiști de aici! Colectivul_aces
tei uzine a dovedit, mai ales în ul
timii ani, că este în măsură să stâ- 
pînească bine producția, să realizeze 
în bune condiții sarcinile de plan. 
La . rîndul nostru, am arătat, cînd 
a fost cazul, succesele obținute de 
colectivul acestei întreprinderi, 
ne-am exprimat deplina încredere 
în capacitatea lui de muncă. în orice 
caz, nu putem fi de acord cu „încu
rajarea" cu orice preț a colectivului 
chiar denaturînd realitatea I Este un 
mod cu totul greșit de a proceda — 
așa cum a încercat să ne intimideze, 
să se justifice, să ne convingă con
tabilul șef. Credem că nu trebuie 
să-i dovedim tovarășului contabil-șef 
de ce a avut nevoie întreprinderea 
de cele cîteva milioane de lei ra
portate în plus, din moment ce se 
știe prea bine că realizarea inte
grală a producției marfă, în fiecare 
trimestru, este o condiție de premiere. 
Or. operînd - în evidența contabilă 
cu instrumentele adevărului, cinstei 
și exactității, planul Ia producția 
marfă. în trimestrul trecut, la data 
de 30 septembrie, apare neîndeplinit 
cu circa 2 milioane de lei.

Desigur. în afară de relatările pri
mite din partea fostului șef al sec
ției de construcții-montaj, sînt nece
sare și alte probe, pentru a dovedi 

efectuarea unor înregistrări false. 
Este lucrul care ni s-a cerut, de 
altfel, și în discuțiile purtate cu 
secretarul comitetului de partid _ și 
cu alți tovarăși din conducerea în
treprinderii. Iată, așadar, cîteva mo
mente ale unei reconstituiri făcute 
în secțiile de fabricație, pînă la par
cul de primire a produselor finite.

Tovarășul Petre Gavrilă, șef de 
echipă la linia remorcilor-generator, 
ne spunea, printre altele : „Ieri (14 
octombrie) am terminat ultimele 12 
remorci din planul lunii septembrie. 
Acum cred că sînt la vopsit. Pînă 
în prezent, n-am terminat nici o 
remorcă din planul acestei luni. La 
altă linie de montaj, cea a remorci- 
lor-auto de 5 tone, sîntem informați 

,că în jurul datei de 6—7 octombrie 
au fost terminate ultimele produse, 
care au trebuit apoi vopsite. Iată-ne 
și la atelierul de vopsit. Aici se 
aplica ultima operațiune tehnologică 
din procesul de producție. Discutăm 
cu mai mulți muncitori și tehnicieni. 
Redăm unul dintre aceste dialoguri, 
purtat cu șeful de echipă Stan Băn- 
cilă.

— Cînd ați terminat lucrul pe luna 
septembrie ?

— Ieri sau alaltăieri. (14 sau 13 
octombrie — n.n.)

— Cit ați realizat din planul pe 
luna aceasta ?

— încă nimic.
— Cînd vi s-au pontat cele 54 de 

remorci — 2 R5A și cele 12—RG, 
pe care le-ați vopsit în perioada 
1—14 octombrie ?

— în luna septembrie. Am primit, 
de fapt, și salariu pentru ele, la 
„lichidare", pe ziua de 10 octombrie.

Și, pentru a face o ultimă verifi
care, ne-am oprit și la parcul de 
recepționare a produselor,. unde vor
bim cu tov. Gheorghe Bratu. primi- 
tor-distribuitor.

— Cîte remorci ați primit pînă azi 
(15 octombrie) din planul pe această 
lună ?

— Nici una. Am recepționat pînă 
în zilele trecute circa 60 de remorci 
restante din planul lunii septembrie.

— Cînd ați semnat nota de pre- 
dare-primire produse ?

— Pe data de 30 septembrie.
— Ați avut în parc toate produsele 

care erau trecute în nota de pre- 
dare-primire ? ■ ș.

— Nu, dar mi s-a spus să semnez, 
deoarece ele erau în fabricație și 
trebuiau., să sosească în .zilele' ur
mătoare...

— Dacă se făcea un control pe ziua 
de 1 octombrie, cum ați fi justificat 
lipsa acestor produse ?

— ? ? ?
Acestea sînt faptele. La întreprin

derea mecanică de utilaje din Med
gidia s-a comis un act de falsificare, 
de denaturare a realității economice 
existente la sfîrșitul lunii septem
brie. Un lucru trebuie bine înțeles : 
nimănui, indiferent de funcția pe 
care o are într-o întreprindere, cen
trală industrială sau minister, nu-i 
este permis să țină o dublă conta
bilitate, să ajusteze datele evidenței 
primare (și a uitat oare tovarășul 
contabil-șef că veridicitatea înregis
trărilor în evidența primară trebuie 
riguros verificată ?) pentru a raporta 
rezultate fictive, nereale. Este inad
misibil ca rapoartele statistice să 
ignoreze singurul izvor de date — 
realitatea. Grav este că aceste elu
dări ale adevărului, dezinformarea 
forului tutelar, a organelor de partid 
au fast făcute premeditat, „tonul" 
fiind dat chiar de către directorul 
întreprinderii, Nicolae File, care a 
recunoscut :

— Eu am luat hotărîrea de a în
tocmi și semna notele de predare 
produse la sfîrșitul lunii septembrie. 
Eu sînt vinovat pentru declararea 
acestui plus la producția marfă.

în final, facem o invitație condu
cerii Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini de a analiza, 
neintîrziat, numeroasele abateri care 
au avut loc în ultima .vre
me și de a face cunoscute 
măsurile luate pentru sancționarea 
aspră, exemplară a celor vinovați 
șl pentru prevenirea și lichidarea 
unei asemenea practici rușinoase — 
străină societății noastre — cum este 
dezinformarea economică.

Viorel SALAGEAN

Echipament 
pentru 

industria 
alimentară
întreprinderea mecanică 

„Ceahlăul" din Piatra Neamț 
realizează o gamă variată de 
utilaje tehnologico menite să 
asigure condițiile optime ne
cesare desfășurării proceselor 
specifice de producție în uni
tăți ale industriei alimentare, 
între acestea se numără su- 
perfiltrul aspirator, cu supra
fața de filtrare de la 25 la 75 
mp. Este util la filtrarea pra
fului din aer la instalațiile de 
aspirație, aerare și transport 
pneumatic în mori, silozuri, 
magazii de făină, labrici de 
pline. Aceluiași scop îi ser
vește și filtrul de presiune, cu 
suprafața de filtrare de la 25 
la 120 mp.

Extractoarele cu lungimi de 
la 1 la 3,5 m, stațiile pneuma
tice fixe și mobile necesare 
pentru transportul pneumatic 
al produselor granulate com
pletează gama echipamente
lor solicitate de industria ali
mentară și furnizate de între
prinderea din Piatra Neamț.



mărfi 21 octombrie 1969PAGINA 4 SClNTEIA

de originalitate artistică
83

Petru COMARNESCU

FESTIVALUL NAȚIONAL
unele Ilustrate de duzină „por-
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Vanitatea și lipsa de talent
alterează conceptul

V

Cunosc cîțiva artiști talentați, care, 
după tăgăduitoare începuturi, trăiesc 
o sinceră criză sufletească, îndoin- 
du-se de valabilitatea celor realizate 
mai înainte, de valabilitatea a ceea 
ce ar mai putea realiza, dacă ar 
continua pe drumul de pînă acum. 
Sînt stăpîniți de dorința de a fi „ori
ginali" cu orice preț și pînă una, 
alta se neagă pe ei înșiși și pe alții, 
socotindu-i „învechiți".

Ce înțeleg ei prin originalitate ? 
Foarte multe și confuze lucruri, dar 
în primul rînd obligația de a face 
ceea ce nu a mai făcut nimeni pe 
lume. Vor „ceva" cu totul nou și 
singular, iar, în numele „noului" și 
„unicității", sînt gata să renunțe la 
eeea ce și ei, și noi știam că se nu
mește artă.

Unii au fost prin străinătate șl au 
văzut fenomene, pe care nu le-au 
cercetat cu suficientă luciditate și 
spirit critio. în străinătate se fac tot 
felul de lucruri, în numele artei, 
chiar și non-artă. în mai toate țările, 
mai cu seamă în cele occidentale, se 
creează foarte variat, de la opere ce 
vor înfrunta vremea la altele cu voit 
sau nevoit caracter efemer. Se tace 
artă, în care creatorii pun gîndire, 
trudă, autentice sentimente și o se
rioasă cultură, iar tn funcție de a- 
cestea găsesc forme noi. Dar se face 
și un alt fel de artă, care se recla
mă de la joc, de la întîmplare, o artă 
care ține de un fel de spectacol tre
cător, cînd nu chiar de farsă.

Firile mai slabe, mai lesne influ- 
ențabile sau cele dornice de „teribi
lisme" se lasă impresionate nu de 
arta nobilă, măreață, autentică, ce 
continuă a se face în străinătate cu 
adevărate înnoiri, înfăptuite organic, 
ci de celălalt fel de artă. Neprivind 
dialectic situația artei occidentale — 
în cuprinsul căreia există și astăzi 
opere splendide și altele odioase sau 
caraghioase — unii tineri artiști de 
la noi se socot obligați să inventeze 
năzdrăvănii, care să întreacă pe 
cele văzute de ei peste hotare. A- 
ceasta ar fi. după ei, adevărata „ori
ginalitate".

Unii îmi povestesc ce l-a Impresio
nat îndeosebi îi impresionează mai 
ales ceea ce se numește „hap- 
pening“-urlle. manifestările-specta- 
col, care, de fapt, nici nu țin de artă, 
ci de un fel de joacă, chipurilespon- 
tană, deși aranjată în prealabil. Un 
sculptor, care ajunsese la frumoase 
realizări prin amalgamarea metale
lor, scoțînd forme fabuloase, acum 
face expoziții la care dospește în 
fața vizitatorilor felurite obiecte din 
materiale plastice, apoi, o dată cres
cute, le taie în bucăți, pe care le 
împarte celor de față. Un pictor, vă- 
zînd în cai simbolul libertății și al 
fugii spre mister, a aranjat cu o ce
lebră galerie din Roma să aducă 
timp de mai multe zile cai albi și 
frumoși (împrumutați de la un circ) 
pe care îi așeza în fața galeriei, spre 
a fi contemplați de public. în nu
mele folosirii materialelor noi, am 
văzut -la Paris o expoziție tn aer li
ber — unde în afară de impresio
nante sculpturi în piatră sau metal 
— un artist prezenta din materiale 
plastice colorate un cadavru cu ma
țele scoase, victima unui accident de 
motocicletă. Nu era cu nimic mai 
original și mai înfiorător decît cei 
care, de deceniij fac modelaje în 
ceară colorată și le expun la pano
rame, prezentînd figuri de asasini 
celebri sau victimele lor.

Să trecem acum la ceea ce se 
cheamă „pop-a rta" — o așa-zisă artă 
populară care se inspiră din faptele 
cotidiene Mi s-a reproșat de către 
unii că nu-mi place această așa-zisă 
artă Nu-mi place cînd ea voit de- 
sensibilizează viziunea artistică, adu- 
cînd obiecte mai urîte sau înadins 
urîțite decît cele din realitate Pop- 
arta este o invenție americană, cu 
variate viziuni și grade de expresi
vitate. în unele lucrări ale lui 
Rauschenberg prețuiesc încastrarea 
de obiecte, cînd acestea au semnifi
cație, și mai ales acea „nouă figu
rație", care, cu ajutorul fotografiei 
și al picturii, evocă aspecte din viața 
cotidiană și din mediul ambiant — 
orașul și natura, în dinamismul și ' 
spectaculosul lor. Dar cînd vezi sticle 
de Coca-Cola. încastrate în tablouri 
ori pictate voit monoton sau uni
form, nu mal încerci nici o satisfac
ție estetică I Precum și cînd vezi ca
ricaturi și reclame mai urîte decît

tn unele Ilustrate de duzină „por
trete" trivializate de un colorit vul
gar și de unele tratări în negativ ale 
fotografiei. Intr-un muzeu scandi
nav am văzut un tablou mare cu 
zeci de produse alimentare, înghe
suite halandala și pictate voit banal, 
fără armonii coloriste și fără forme 
ritmate. Abundența alimentară din 
unele naturi moarte clasice olandeze 
te interesează, uneori chiar te in
cintă prin compoziția și coloritul 
tablourilor. In timp ce producția 
se estetizează, îmbinînd utilul 
sau funcționalismul cu frumosul, în 
„arta" unora, obiectele devin din ce 
în ce mai urîte. Nu am văzut, sub 
numele de „sculptură interioară", o 
ladă mare din lemn grosolan, în 
care, intrînd, nu găseai decît silue
tele banal traforate ale unei femei șl 
unui bărbat ?

Această pretenție a unor reprezen
tanți ai pop-artei că ar „crea" o 
artă pe măsura și gustul celor mulți 
este, după opinia mea, greșită, deoa
rece în fiecare om există năzuința 
spre frumos, iar viața însăși cere în
frumusețare și spiritualizare. Din

puncte de vedere

fericire, nu toți cel care explorează 
terenul, posibilitățile pop-artei, sau 
ale artei obiectuale, pocesc aspectele 
și obiectele realității. Unii, ca Horia 
Damian, de pildă, creează splendide 
fațade cu elemente arhitecturale, lu
crări mari din lemn colorat și cu va
riate forme și ritmuri, unde simți, ca 
și la Paul Klee, parcă o sinteză din 
ceea ce a găsit ca stilistică, de-a lun
gul secolelor, omenirea. Iar „Poarta" 
expusă la București, opera lui Horia 
Damian, amintea de chenarele uși
lor și ferestrelor de la Voroneț, cum 
în alte opere, îmbinare de lemn, gips 
colorat și pictură, el evocă cetățile 
istorice ale țării sub un soare parcă 
desprins din motivele decorative ale 
jilțurilor lui Petru Rareș (discul so
lar). Și în arta optică — op-art — 
apar uneori fascinante viziuni ale 
arhitecturii și naturii cu transfigu
rări de basm, pe cînd alteori efec
tele sînt prea facile 
pentru reclame,

Artiștii sinceri șl 
oară caută înnoirea, 
nu admite repetiția 
vilă. Ei caută să fie

- într-adevăr sînt ori 
și înnoitori. Dar cum ? Nu făcînd 
tabula rasa față de tot ce a dat o- 
menirea mai frumos și mai semni
ficativ, nu rupînd cu tradiția și pre
zentul, nu uitînd că arta este un pro
ces spiritual, menit să exprime aspi
rațiile, frămîntările, experiențele 
conștiinței și sensibilității umane.

Noțiunea de original are vaste 
coordonate sau dinamice dimensiuni. 
Pe de o parte, a fi original înseamnă 
a merge la origini, a te adresa obîr- 
șiei tale și a lumii căreia aparții, 
culturii poporului tău. Pe de altă 
parte, pornind de la obîrșii, să ajungi 
la forme reprezentative pentru spiri
tualitatea națională și universală. 
Originalitatea are dublul aspect al 
socialului și individualului, nefiind 
însingurare, joc iresponsabil, specta
col extravagant. Chiar dacă te opui 
rutinei, banalității, învechirii, aceas
ta nu înseamnă că trebuie să uiți 
ceea ce este viu și inspirator din 
tradițiile patriei, ceea ce poate, toc
mai prin tine și prin alții, să rede
vină viu, inspirator, semnificativ.

Oamenii nu pot trăi numai cu ab
stracții și nici cu expediente sau în
cropiri efemere. Arta mare se creea
ză cu gîndul la trăinicie, la ceea ce 
este adînc uman, aparținînd prezen
tului și făgăduindu-se viitorului, iar 
pentru aceasta are nevoie și de rădă
cinile viguroase ale trecutului

Se vorbește astăzi de o „criză a 
artei" (Giulio Carlo Argan), de o 
„mutație", care ar desființa granița 
dintre diferitele arte și ar ajunge la 
o integrare sau sinteză a mai multor

șl bune doar

arte. Se mai susține că arta și arhi
tectura vor fi realizate cu ajutorul 
calculatoarelor electronice (Michel 
Ragon). Unii văd mașinile înlocuind 
vechiul artizanat — și aceasta atît în 
arhitectură cît și în artele plastice 
sau în muzică și literatură. Tntr-ade- 
văr, mașinile electronice calculează 
mai repede decît omul și scot uneori 
combinații neprevăzute, dar să nu 
uităm că omul este acela care își în
credințează mașinilor ideile, aspira
țiile și întrebările lui.

Am văzut în Statele Unite picturi 
făcute cu ajutorul calculatoarelor e- 
lectronice și ele m-au încîntat mult 
mai puțin decît ceea ce creează 
direct cu mintea și mîna sa artistul. 
Chiar cînd folosești mașina sau mij
loacele mecanice, nu trebuie să-ți 
părăsești gîndul și sentimentul. Asis
tăm la un paradox al unei pretinse 
originalități Tn timp ce unii artiști 
vor originalitate cu orice preț, ei 
se lasă pe seama mașinii. A cui mai 
este originalita’ea ? A lor ori a ma
șinii ? Nu se anulează ei înșiși. în 
modul acesta ? Mașina servește 
omul, dar nu-1 poate înlocui și de
păși în ceea ce el posedă autentic 
uman.

Se susține de către unii filozofi că 
în epoca noastră de înaintată tehno
logie, de știință cu orientări din ce 
în ce mai abstracte, arta abstractă ar 
fi cea mai corespunzătoare Perso
nal, cred contrariul Tocmai pentru 
că știința și tehnologia lucrează din 
ce în ce mai mult cu abstracții, fo
losind fizica, matematicile, geometria 
în esențele lor nevăzute și netrăite 
cotidian, arta are menirea, prin opo-~ 
ziție cu știința și tehnologia, de a 
împlini ceea ce ne rănesc știința și 
mașina. De aceea, nefiind ostil în
cercărilor artistice care nu anulează 
umanul cu noblețea, măreția și dra
matismul lui, cu puterile imaginației 
lui, cred că omenirea are nevoie mai 
departe în artă de legăturile cu lu
mea percepută direct, de adînciri și 
îmbogățiri care să 
semnificativ și mai 
sau realul ambiant.

Nu putem uita — 
rămînem oameni culți și să partici
păm la semnificațiile existenței — 
cultura trecutului, sursele nepieri
toare ale tradiției naționale și uni
versale Originalitatea atît de puter
nică a lui Michelangelo s-a inspirat 
și de la antichitatea greco-romană ț 
originalitatea netăgăduită a lui Brân-' 
cuși și Henry Moore s-a inspirat și 
din tradiții, din folclorul și arta 
cultă, iar înșiși Gauguin, Van Gogh. 
Munch, Matisse, Kandinsky, Klee, 
Rouault, Picasso s-au inspirat de la 
diferite arte culte sau primitive.

La nd, cei mai originali scriitori, 
muzicieni, artiști plastici, arhite.cți 
au ajuns la sinteze proprii, la o sti
listică personală ducînd în confluen-

au participat re- 
diferitelor gene- 

profesori. Au 
tovarășii: loan 

municipiului,

releve cît mai 
larg concretul

dacă ținem să

cu tărie interi- 
știind că arta 
și imitația ser- 
originali și unii 
devin originali țe noi izvoarele tradiției. Aceasta e 

adevărat și pentru Eminescu, Anton 
Pann, Arghezi, Blaga, Ion Barbu și 
pentru Creangă, Sadoveanu, I. L. 
Caragiale, Rebreanu, Matei Cara- 
giale, și pentru Grigorescu, Luchian, 
Ghiață, Țuculescu sau pentru Paciu- 
rea și Gh. D. Anghel sau în muzică 
pentru Enescu, Cuclin, 
Constantinescu, 
pentru T Mincu.
Octav Dnfcescu. 
cea-Gibory

Firește, doza de tradiție și inova
ție variază la fiecare creator, uneori 
inspirațiile din tradiție neapărînd . 
manifest, ei existînd „subteran" sau 
devenind transfigurări. Tradiția fol
clorică ori „cultă" este atît de bogată 
Ia noi, ca și realitatea prezentului, 
îneît ea susține mereu, ca și pămîn- 
tui, roadele și florile originalității. 
Nu se pot obține roade fără semințe, 
nu pot crește copaci fără rădăcini, 
nu se poate ajunge la originalitate 
fără fundamentele spirituale ale nea
mului Și mai trebuie înțeles ceva : 
unii sînt originali prin ceea ce des
coperă. interpretează, perfecționează 
din ceea ce au creat înaintașii sau 
contemporanii ; alții, printr-o doză 
mai mare de inventivitate, dar nici 
aceasta fără inspirație din realitățile 
trecutului și prezentului, fără a as
culta de chemarea timpului Origi
nalitatea înseamnă continuitate și 
înnoire prin trăirea valorilor su
perioare ale existenței, confrunta
rea constructivă cu ceea ce este va
labil sau nevalabil din trecut și pre
zent.

Jora Paul 
ori în arhitectură 
G M Cantacuzino. 

Henriette Delavran-

împlinirea a 50 de ani de la 
înființarea liceului Mihai Emi- 
nescu din municipiul Satu Mare 
a prilejuit o seamă de manifes
tări culturale de un real inte
res. Cu sprijinul unor persona
lități care au urmat cursurile a- 
cestei instituții școlare s-a or
ganizat o sesiune jubiliară de 
comunicări, o expoziție de 
plastică, una de fotografii 
tulată „Țara Oașului" și 
stand cu lucrări științifice
borate de oameni de știință din 
întreaga țară, care au făcut par
te din promoțiile de absolvenți 
ai liceului.

In încheierea acestor manifes
tări, sîmbătă a avut loc ședința 
festivă la care 
prezentanțl ai 
rații de elevi 
luat cuvintul
Foriș. primarul 
loan Racolța, inspector general 
în Ministerul Invățămîntului, șl 
inginer dr. docent Vasile Sabău, 
profesor la Institutul politehnic 
din București, foști elevi ai li
ceului sătmărean. Tovarășul Io
sif Uglar, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Satu Mare, a adresat cadrelor 
didactice, foștilor și actualilor e- 
levi ai liceului calde felicitări 
și urări de succese în munca 
profesională și în viață.

Cei prezenți la festivitate au 
adoptat, într-o atmosferă de en
tuziasm, textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu perso
nal Intre altele, în telegramă se 
spune : „In aceste momente e- 
moționante, ne reafirmăm atașa
mentul fierbinte față de politi
ca internă și externă a partidu
lui și statului nostru și vi asi
gurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, 
că nu vom uita niciodată obliga
ția noastră de onoare, de înal
tă răspundere patriotică și ce
tățenească, de a ne consacra tot 
ce avem mai bun îndeplinirii e- 
xemplare a tuturor sarcinilor 
puse de partid, de societatea 
noastră, în spiritul înaltelor idea
luri ale socialismului, pentru 
prosperitatea scumpei noastre 
patrii — România socialistă".

In încheierea adunării festive 
a urmat un bogat program cul
tural-artistic inspirat din viața 
și opera luceafărului poeziei ro
mânești, în interpretarea an
samblului artistic al liceului săr
bătorit.

Aspect esențial, (estiva
lul de la Iași s-a desfășu
rat intr-un climat de pre
țuire a culturii. S-a simțit 
un efort de mobilizare a 
forțelor. Presa și radioul 
local au urmărit îndea
proape și cu consecvență 
evenimentul Forurile cul
turale locale au instituit 
diplome pentru realizările 
cele mai meritorii Specta
torii. foarte mulți tineri., 
au umplut sălile. Mai 
mult, ei au Intîmpinat cu 

' vădit Interes, sensibilitate, 
căldură și, aș adăuga, cu 
un anume spirit de discer- 
nămînt, atît un repertoriu 
de dramaturgie româneas
că variat și reprezentativ 
în ansamblu, cît și aprecia
bilele eforturi ale colecti
velor de teatru participan
te de a pune în valoare 
această dramaturgie.

Sub cupola prestigioasei 
„Case a lui ATecsandri" 
prin strădania încununată 
de succes a unui colectiv 
al Teatrului de stat din 
Galați, condus de regizo
rul Lucian Temelie, au 
răsunat cu fermecătoare 
prospețime și captivantă 
vervă . replicile I- 
rin și Fiorica", un text pu
țin ju-’at al întemeietorului 
teatrului românesc, Vasile 
Alecsandri.

Pe aceeași scenă, actorii 
Teatrului de stat „Mihai 
Eminescu" din Botoșani au 
dat cu succes viață „Lu
ceafărului", cunoscuta lu
crare evocatoare a domniei 
lui Petru Rareș, scrisă de 
Barbu Ștefănescu-Dela- 
vrancea (Teatrul botoșenean 
a fost prezent în festival 
și cu „Manevrele" de Deak 
Tamas — ambele specta
cole cu scenografi! semna
te de Hristofenia Cazacu 
și G Doroșenco, fiind dis
tinse cu DipToma pentru 
cea mai bună montare-sce- 
nografie, acordată de Co
mitetul județean pentru 
cultură și artă Iași).

Nu au lipsit din progra
mul teatrelor participante 
nici piesele contemporane 
de factură istorică, piese 
care apelează la împreju
rări ale 
du-le ca 
ale unor 
porane.

Astfel,
le asemenea piese pe care 
le-au putut urmări specta
torii ieșeni a fost „Cronica 
personală a lui Laonic", 
piesă „aproape istorică" a 
tînărului dramaturg Paul 
Cornel Chitic. într-o bu
nă montare a regizoarei 
Magda Bordeianu Compu
să deliberat din secvențe, 
lucrarea lui Chitic recre- 
ază cu destulă libertate 
față de Istorie (săracă, de 
altfel, în cazul dat tn do
cumente 1) figura lui VTad 
Dracula Voevod. Semnifi- 
cînd în Țepeș-Vodă eroul 
unei irealizabile aspirații 
către absolutul dreptății, 
piesa invită la reflecție pe 
marginea raportului dintre 
convingerile morale și mij
loacele apte să le impună. 
Spectacolul cu piesa „Cro
nica personală a lui La

istoriei, utilizîn- 
sugestive metafore 
dezbateri contem-

una dintre prime-

cmc", datorat Teatrului 
tineretului din Piatra 
Neamț, reprezentativ pen
tru nivelul acestui teatru, 
spectacol căruia i-a revenit 
Diploma pentru ce]’ mai 
bun spectacol pentru tine
ret, s-a remarcat în pri
mul rînd prin cîteva scene 
de excepțională forță ar
tistică și prin calitățile re
marcabile ale interpretul- 
principal. Alexandru Dră- 
gan.

Un spectacol 
unitar, de bună 
tistică, al cărui 
tinge o limită

In ce privește dramatur
gia originală inspirată ne
mijlocit din actualitate, fes
tivalul de la Iași ne-a pri
lejuit o dublă întîlnire cu 
ultima piesă a lui Horia 
Lovinescu „Al patrulea a- 
notimp", în interpretarea 
Teatrului tineretului din 
Piatra Neamț (regia D D 
Nereanu) și în cea a Tea
trului de stat „V I Popa" 
din Bîrlad Spectacolul 
birlădean ni s-a părut supe
rior atît prin nivelul inter
pretărilor individuale, cît 
și prin calitatea viziunii 
regizorale a Lidie] Popes-

LA IAȘI,
PREMISELE UNUI

DIALOG VIU
CU SPECTATORUL
printr-o mai mare atenție 
la nuanțe, atît în concepe
rea personajelor cît și în 
dialogul angajat între ele. 
s-a reliefat a fi și specta
colul cu piesa „Croitorii 
cei mari din Valahia" de 
Al. Popescu, în interpre
tarea Teatrului de stat 
.,Maria Filotti" din Brăila, 
în regia lui Yannis Veakis.

Teatrul Național din Iași 
a fost prezent în competi
ție tot cu o piesă cu haine 
istorice, „Săgetătorul" de 
Ion Omescu, în regia Sora- 
nei Cofoamă, spectacol de 
elevată ținută artistică. 
„Săgetătorul" a dobîndit Di
ploma pentru ceh mai bun 
spectacol (decernată de mu
nicipiul Iași), iar interpre
tul rolului lui Hîncu, Cos
te! Constantin, a primit Di
ploma pentru cel mai bun 
Interpret

cu, mai apropiată, dar nu 
în mod consecvent, de va
lorile prin care textul poa
te prezenta interes în pei
sajul dramaturgiei noastre 
apărute recent.

Tot la Iași am putut ve
dea o foarte nouă premieră 
a Teatrului de stat din Ba
cău, cu piesa lui Radu Co- 
sașu „Un scurt program de 
bosanove-, în regia tînăru- 
lui Ivan Helmer. Spectaco
lul are toate datele unei 
montări de calitate Vizio
nat în condițiile de joc ale 
unei săli cu acustica necu
noscută interpreților, spec
tacolul nu a produs însă sa
tisfacția așteptată. Ceea ce 
ar fi putut servi spec
tacolului — gestul nu
anțat cu grijă, acumularea 
de amănunte — se întoarce 
la un moment daf împotri
va lui, estompează liniile

de forță și împiedică, tn 
ultjmă instanță, comunica
rea, transmiterea spre sală 
a mesajului urmărit.

Interesant de semnalat, 
participanții lă discuție — 
oameni de teatru, membri 
ai juriului și din afara lui, 
ziariști — au angajat dis
cuții vii, pasionate, pe mar
ginea textelor dramatice, 
uneori chiar în detrimentul 
timpului acordat spectaco
lului Mai mult, ei au for
mulat adesea. în primul 
rînd față de texte, puncte 
de vedere diferite

Transferarea, într-un fel 
utilă, a centrului de greu
tate al discuțiilor a atras a- 
tenția asupra unui aspect 
foarte important. Este vor
ba desnre necesitatea ca 
lucrările de dramaturgie 
românească să fie însoțite 
încă de Ia apariția lor de o 
mai vie atenție din partea 
criticii. O asemenea atenție 
ar sprijini substantial ac
tivitatea teatrelor — în on- 
tiunea repertorială, în cris
talizarea unei viziuni regi
zorale cît mai judicioase a- 
suora unui

încheiem 
referiri la 
zei zonale . 
mareînd prezența și în a- 
cost festival a cîtorva re
citaluri de poezie, cele mai 
multe realizate din iniția
tiva actorilor lipsiți de a- 
sistența atît de necesară a 
regizorului. Rezultatul e 
ușor de bănuit • momente 
fericite au alternat cu Im
provizații 
rism.

Credem 
interpret! 
formule dintre cele mai di
verse. recitaluri și specta
cole de poezie ar trebui să 
cîștige nu numai bunăvoin
ța. ci și atenția și sorijinul 
efectiv al conducătorului 
teatrului, regizorului, sce
nografului. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît această do
rință vine în întîmpinarea 
unei solicitări accentuate 
din partea publicului șî 
poate duce la un valoros 
act de cultură.

Referitor la public, care 
explicit sau implicit con
stituie, de fapt, subiectul 
oricărui discurs despre tea
tru. să observăm că Ia Iași 
s-a făcut, îndeosebi datori
tă presei locale, și un alt 
fel de „pas înainte". Un 
pas — timid, e drept — în 
direcția contactului cu pu
blicul. care a început să 
fie întrebat ce gîndește a- 
supra spectacolelor văzute, 
ce gîndește în privința re
pertoriului teatrelor, ce 
gîndește asupra pieselor a- 
lese pentru a fi prezentate 
în concurs. Prin aceste în
cercări am fost, desigur, de
parte de sondajele largi, 
numeroase, care ar trebui, 
în fiecare stagiune, să dea 
certitudini vieții teatrale, 
care ar trebui să preceadă 
sau să însoțească festivalu
rile de teatru. Dar începu
turile unei dezbateri pe'": 
marginea dramaturgiei ori
ginale s-au făcut și nu pu
tem să încheiem fără a le 
semnala.

de

că 
de

vădit a mato-

dorința unor 
a realiza. în

tînăr.

cinemat v
științei : Me-

18,00 - Buletin de știri.
10,05 — Misterul din peșteră (III), 

pentru copii.

unde te mîn“. 
Cîntece șl jocuri populare 

Rusu, Ionel Popa șl o formație de 
„Rulmentul- din Brașov. Acompaniază orches-

film serial
18,35 — Publicitate.
18,40 — Din lumea 

teorologla.
19,10 - ,,Du-te dor

interpretate de Natalia Gllga, Marla 
dansuri a Uzinelor 
tra de muzică populară „Miorița- a Filarmonicii de Stat din 
Brașov. Dirijor Ion Albeșteanu, Coregrafia Slmion Matroș.

19.30 — Telejurnalul de seară. Ediție specială — actualitatea economică.
20,15 — Film artistic : „Pantoful Cenușăresel" — o producție a Studioului 

cinematografic „București".
21,35 — Prim plan : Academicianul Gheorghe Vrînceanu, președintele sec

ției de științe matematice a Academiei.
21,55 — Teleglob — Teheran.
22,20 — Telejurnalul de noapte.
22.30 — Rezumatul filmat al întîlnlrli de fotbal România — Portugalia.
23.30 — închiderea emisiunii.

Intre 21 și 31 octombrie FESTIVALUL

Un film de acțiune, inspirat din activitatea serviciului de informații 
sovietic — „SEZON MORT" este programat pentru cea de-a doua zi a 
Festivalului. Regia Savva Kuliș. In distribuție : Donatas Banionis, Ro
lan Bikov, Serghei Kurilov.

la cinematograful „Republica" FILMULUI SOVIETIC

Natalia STANCU

• Corabia nebunilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Mai periculoase decît bărbații :
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Lupii albi : republica —
8.15 ; 10,45 : 13,15 ; 10 , 18,45 ; 21,15 ;
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30, FLAMURA - 9 ; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,30, MODERN
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30
• paria : FEROVIARUL - 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21. EXCEL
SIOR — 8 30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Testamentul doctorului
ze : FESTIVAL - * "
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 My fair lady :
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.

13,30 ;

8,45 ;
Mabu-

11.15 :

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\

L

După cum am mal anunțat, în
tre 25 și 31 octombrie va avea 
loc, la cinematograful „Republi
ca*, tradiționalul Festival al fil
mului sovietic. Vor fi prezentate 
filme diferite ca gen și factură 
—- de la dezbaterea pe teme 
otice actuale la evocarea istori
că, de la filmul de aventuri pînă 
la ecranizarea unor pagini cele
bre din patrimoniul literaturii cla
sice ruse.

Sîtnbătă, 25 octombrie, în prima zi a Festivalului, va rula filmul 
„SA TRĂIM PINA LUNI" — dezbatere etică pe teme actuale, în regia 
iui Stanislav Rostoțki. La ediția din acest an a Festivalului internațio
nal al filmului de la Moscova a fost distins cu Marele premiu. In ro
lurile principale : Viaceslav Tihonov, Irina Pecernikova, Nina Menși- 
kova, Olga Jizneva.

Eroismul simplu a! unui mic Brup de tancliiști constituie tema fil
mului „LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI" - elogiu al demnității și soli
darității umane: Regia — Viktor Tregutovici. Cu; Mihajl Kononor, 
Oleg Borisov, Fedor Odinokov. Viktor Pavlov (27 octombrie).

Atniosfera perioadei imediat următoare războiului civil este evocată 
in filmul .ORAȘUI. VISURILOR" prin intermediul unor întîmplări 
dramatice al căror erou este ui> copil. Realizat in regia lui Suhrat 
Abbasov, cu : Vova Vorobei, Vova Kudenkov, Natalia Arinbasarova, 
Bahtiar Nabiev Filmul va rula in ziua de 28 octombrie.

In continuare, selecția actualei 
ediții a Festivalului mai cuprinde 
filmele „NOILE AVENTURI ALE 
RĂZBUNĂTORILOR", în regia lui 
Edmond Keosaian (29 oct.), „MINA 
CU BRILIANTE" - film de aven
turi realizat de Leonid Gaidai (30 
octombrie), și „FRAȚII KARAMA
ZOV", ecranizare a celebrului ro
man al lui Dostoievski, in regia lui 
Ivan Pîriev, distinsă cu premiul 
special al juriului la Festivalul de 
la Moscova 1969 (31 oct.).

Reamintim că ta cinematograful 
„Republica" se pot procura abona
mente pentru toate filmele din fes
tival sau numai pentru unele din
tre aceste filme

ț

i

v

CENTRAL — 
»,ou , io ; iu,ou ; ou.
• Familia noastră trăsnită : LU
MINA — 9—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
• Un glonte pentru general :
DOINA — 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18.15;
20,45. COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Viața lui IHatheus : COTRO
CENI — 20,30.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Stelele din Eger : GRIVITA — 
9—12,15 în continuare ; 16,15 ; 19,30, 
TOMIS --I----
17;
13.30 ; 16 ; 18.30 ;
• Prințul negru : _
ÎNTRE POPOARE - 15 ; 17,45 ; 20. 
« Dragoste la Las Vegas : BU- 
ZEȘTI - 15,30 ; 18.
O Ultima lună de toamnă : BU-
ZF.STI — 20,30.
• Tigrul : DACIA
continuare, *
18 ; 20,30.
• Angelica șl sultanul
— 9 ; 11,15 ; ................

GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA - 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18,15 ; 20.30
O Omul, orgoliul, vendeta : VOL
GA — 9—15.30 în continuare ; 18 ;
20.30.
e Vîrsta ingrata : VIITORUL — 
15.30 ; 18, VITAN - 15,30 ; 18.

e Cine l-a ucis pe Liberty Wa- 
lace : VIITORUL — 20.30.
• Pipele : VITAN - 20,30.
« La nord prin nord-vest: AU
RORA - 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
• Memento : POPULAR - 15,30.
c Strigătul : POPULAR - 18 ;
20.30.
• Omul momentului : MUNCA — 
16 ; 18.
• Tandrețe : MUNCA — 20.
• Tinerețe fără bătrînețe : FLA
CĂRA - 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Bărbați în deplasare : RAHOVA
— 15.30 ; 18
« Colina : RAHOVA - 20.30.
O A trăi pentru a trăi : PRO
GRESUL - 15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Omul cu ordin dc repartiție : 
FERENTARI - 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Maraton ; PACEA - 16 ; 18 ; 20.

• Sherlock Holmes : CRtNGAȘI
— 15,30 ; 18 : 20.15.
• Noaptea generalilor : COSMOS
— 16 ; 19.

!SHEKESEZ5SaE®

8,30—14 în continuare ; 
20. VICTORIA - 9 : 11.15 ;

16 ; 18.30 ; 20,45.
: ÎNFRĂȚIREA

8—20,45 tn
MOȘILOR — 15,30 ;

BUCEGI 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45; 
18,15 ; 20,45, ARTA - 9.30—16 în
continuare : 18.15 ; 20.30.
0 Creola, ochll-țl ard ca flacăra: 
UNIREA - 15.30 : 18.
« Singurătate în doi : UNIREA — 
20.15.
f, Soarele vagabonzilor : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• In umbra coltului : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
a Omul care valora miliarde t

« Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) ; Con
cert simfonic pentru studenții 
Centrului universitar București — 
20.30.
0 Opera Română : Liliacul — 19,30. 
« Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Idiotul — 
20 (sala Studio) : Travesti — 20.
0 Teatrul Național „Vasile Alec
sandri" din Iași (în sala din bd. 
Schitu Măgureanu a Teatrului 
Lucia Sturdza Bulandra) : Lungul 
drum al zilei către noapte — 20 ; 
(în sala Magheru a Teatrului 
„C. I. Nottara") : Stan Pățitul — 16 
șl 19.
0 Teatrul de Comedie : Croitorii 
cel mari din Valahia — 20.
0 Teatrul Mic : Marla 1714 — 20. 
O Teatrul Giulești : Comedia zo
rilor — 19.30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul melodi
ilor — 19,30
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Cal. Victoriei) ; Papuclada — 17, 
(sala din str. Academiei) : Călu
țul cocoșat — 17.

Harta hidrogeologicd
a României

De curînd 
logic a fost 
drogeologică 
scara 1 :1 000 000 ; ea face par
te din Atlasul geologic al țării 
noastre. Pe hartă sînt reprezen
tate regiunile cu strate ac vi fere, 
care la rîndul lor slnt împărțite 
în sectoare după natura rocilor

tn Institutul Geo- 
tipărită Harta hi- 

a României, la
în care se găsesc aceste strate. 
Harta constituie o sinteză va
loroasă a datelor privind hidro
logia țării și va servi la valori
ficarea complexă a rezervelor 
de apă, cerință de prim ordin 
atît în industrie cît și în agri
cultură
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Sosirea unei delegații 
Se activiști ai P. C. II. S.

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, luni di
mineața a sosit în Capitală o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condu
să de tovarășul Pavel Konstantino- 
vici Sizov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., șeful secției industrie u- 
șoară și alimentară a C.C. al P.C.U.S., 
care va face o vizită în schimb de 
experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

oaspeții au fost întîmpinați de to
varășii Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Economic, Dumitru Joița, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 

și Republica Bolivia
Tn dorința unei mai bune cunoaș

teri reciproce și a dezvoltării colabo
rării dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Bolivia, guver

nele celor două țări au hotărît să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

la Expoziția 
realizărilor economiei 

naționale
Cea de-a patra tragere 

dotată cu premii

In cadrul Expoziției realizărilor 
economiei naționale „România 1969“ 
a avut loc duminică cea de-a patra 
tragere dotată cu premii. In urma 
trierii celor aproximativ 350 000 de 
bilete participante, au ieșit câștigă
toare următoarele numere : 69 249 ;
322 988 ; 131 483 ; 406 957 j 902 496 ;
361 927 ; 122 162 j 201 067 ; 921 796 ;
132 692 ; 336 382 ; 350 586 ; 925 821 ț
80 453 ; 3 678 ; 3 679 ; 781 893 ; 938 352 ; 
860 667 j 387 993 ; 25 950 j 207 017 ;
934 914 ; 87 689 ; 922 845 f 867 930 ;
202 956 ; 922 351 ; 202 440 ; 207 509 ;
907 690 1 899 418 ; 401 881 ; 86 661;
850 903 ; 206 374 ; 61 516 ; 938 050 ;
359 891 ; 82 609.

Premiul 1, constînd dintr-un auto
turism „Dacia-1 100“ a revenit bile
tului de un leu cu nr 69 249 Alte 
premii care s-au atribuit sînt. : tele
vizoare, frigidere, magnetofoane. ma
șini de spălat și de cusut electrice, 
aparate de radio etc.

Ultima tragere va avea loc tn ziua 
de 9 noiembrie a. a

CU PRILEJUL ZILEI FORȚELOR ARMATE

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Deschiderea unei expoziții de fotografii
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea celei de-a 25-a ani- 
versâu a Zilei Forțelor Armate, luni 
la amiază s-a deschis în București, 
la Galeria de artă fotografică din 
str. Brezoianu nr. 23, o expoziție de 
fotografii artistice cu tematică mili
tară.

La vernisaj au luat parte generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai Asociației Artiștilor Foto
grafi, ziariști.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de general-maior Constantin 
Opriță, secretar adjunct al Consiliu
lui Politic Superior, care a felicitat 
călduros pe artiștii fotografi partici- 
panți la realizarea expoziției și a 
inmînat premiile acordate pentru cele 
mai valoroase lucrări.

Din partea Asociației Artiștilor Fo
tografi a vorbit ing. Sylviu Comă-

nescu, secretar general al asocia
ției

Organizată de Asociația artiștilor 
fotografi și revista „Viața militară", 
expoziția cuprinde peste 100 de fo
tografii artistice, inspirate din acti
vitatea militarilor forțelor noastre ar
mate. Lucrările prezentate redau su
gestiv aspecte din pregătirea de 
luptă și politică a militarilor, din 
munca lor zilnică desfășurată în in
stituțiile de învățămînt militar, pe 
cîmpurile de aplicație, în săli și la
boratoare, pe aerodromuri sau in 
largul mării. Unele fotografii vor
besc despre viața de familie a mi
litarilor, despre preocupările lor cul
turale, despre legătura trainică din
tre armată și popor.

Expoziția rămîne deschisă pînă In 
ziua de 31 octombrie, putînd fi vi
zitată zilnic între orele 11,00—20,00.

(Agerpres)

Cronica
Luni dimineața a plecat la Varșo

via Gheorghe Cioară, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, care va avea convorbiri 
la Comisia de Stat a Planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Polone, în probleme privind 
colaborarea economică și livrările re
ciproce de mărfuri între cele două 
țări pe perioada 1971—1975. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, a fost 
prezent Jaromir Ochedușzko, amba
sadorul R.

țional al Cercetării Științifice, șl a 
conferențiat în sala Institutului cen
tral de documentare tehnică despre 
informarea tehnică pentru industrie 
în Canada.

P. Polone
★ 

industriei 
Dumitru

la București..

Ministrul 
construcții, 
cat luni dimineața la Berlin, unde, 
la invitația ministrului construcțiilor 
din R. D. Germană, Wolfgang Jun
ker, va face o vizii ă în această țară. 
Cu acest prilej vor fi discutate pro
bleme privind colaborarea și coope
rarea economică și tehnico-științifică 
în domeniul industriei materialelor 
de construcții și al construcțiilor pe 
perioada 1970—1975. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, a fost prezent 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

•fr
în zilele de 17—19 octombrie 1969 

s-a aflat în vizită în țara noastră 
dl. R. E. Mc Burney, președintele Fe
derației Internaționale de Documen
tare (F.I.D.), la invitația Institutului 
central de documentare tehnică — 
membru național al F.I.D. din partea 
României. Oaspetele a făcut vizite . c '■ 
de lucru la Institutul central de do
cumentare tehnică și la Oficiul -de 
documentare și. publicații itehnice al 
Ministerului Industriei Ușoare, a a- 
vut o întrevedere cu prof. Gh. Buz- < 
dugan, președintele Consiliului Na- ;

materialelor de 
Mosora, a ple-

★
Președintele Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România, Vic
tor Ionescu, a primit luni pe preșe
dintele Consiliului Unional al Ca
merei de Comerț a U.R.S.S., Mihail 
Nesterov, și pe Nikolai Kniazev, vi
cepreședinte, care fac o vizită în țara 
noastră. La întrevedere au participat 
membri ai conducerii Camerei de 
Comerț, precum și membri ai amba
sade; Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

■fr

In cursul aceleiași zile, membrii 
delegației comerciale franceze, con
dusă de J H. Gros, președintele Ca
merei regionale de comerț șl in
dustrie din Alsacia și Mulhouse, au 
avut o întrevedere cu Victor Io
nescu. Au participat Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

vizita Expoziția realizărilor econo
miei naționale „România ’69".

★
Luni seara s-a înapoiat în Capita

lă delegația constructorilor români, 
condusă de Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, care a fă
cut o vizită în Cehoslovacia la invi
tația ministrului construcțiilor, Fran
tisek Toman.

★
Luni seara a plecat spre Bulgaria 

o delegație de matematicieni români 
pentru a participa la lucrările Co
mitetului executiv al Uniunii bal
canice a matematicienilor, ce se va 
desfășura la Sofia în cursul acestei 
săptămîni. Delegația, care va repre
zenta tara noastră, este formată din 
acad Nicolae Teodorescu, secretar 
general al Uniunij balcanice a mate
maticienilor, acad Gheorghe Mihoc, 
consilier al Ministerului învățămîn- 

George Ciucu, 
minister.

Aspect din sala expoziției Foto : S. Cristian

Știri sportive

★
Delegația Camerei de Comerț din 

Atena, condusă de P. Damascos, vi
cepreședinte al Camerei, a făcut o că
lătorie pe Valea Prahovei și în ora
șul Brașov pentru a vizita întreprin
deri industriale și obiective turistice.

★

tului, și prof. dr. 
director general în

★
Cu prilejul Zilei 

nului — 26 octombrie — Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat luni, la Ca
sa de cultură a I.R.R.C.S, o seară 
culturală iraniană. La manifestare 
au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, I.R.R.C.S., oameni de cultură 
și artă, ziariști. Au fost, de asemenea, 
prezenți Soltan H. V Sanaridaji,

naționale a Ira-

Luni seara a sosit în Capitală o ambasadorul Iranului [a București,
delegație de oameni de afaceri din membrii ambasadei și alți membri
Israel. Oaspeții, vor avea întrevederi ai corpului diplomatic. 
la Ministerul Comerțului Exterior,'
Camera de Comerț, la unele între
prinderi de comerț exterior și vor

CONGRESUL SINDICAL MONDIAL

Cuvîntarea tovarășului
Florian Dănălache

F(

*
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Demonstrații tehnice cu 
autoturismele„Dacia 1300"

și „Renault 12"
După cum se știe, 

la numai un an de la 
apariția „Daciei 1100“, 
pe porțile Uzinei de 
autoturisme din Pi
tești au ieșit primele 
„Dacia 1300“, prezen
tate recent publicului 
la Expoziția realiză
rilor economiei na
ționale. Calitățile 
noului tip de turism 
— confortul, robus
tețea, silențiozitatea. 
aderența la drum și

stabilitatea la viraje, 
ca și forma suplă, 
aerodinamică, elegan
tă — îl plasează, prin 
linie și performanțe, 
la cota mondială a 
autoturismelor 
clasa sa.

Uzina de autotu
risme din Pitești și 
reprezentanța din 
București a Regiei 
naționale a uzinelor 
„Renault" organi
zează pentru mîine,

din

22 octombrie, pe șo
seaua Ploiești-Sinaia, 
demonstrații tehnice 
cu autoturismele „Da
cia 1300" și „Renault 
I2“, tipuri avînd ca
racteristici tehnice și 
de exploatare asemă
nătoare.

Demonstrațiile vor 
avea loc în jurul o- 
relor 16—17 și vor fi 
făcute de piloți de 
încercare și automo- 
biliști amatori.

»

\
ț
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I
I

i
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★
O delegație de cineaști români, 

formată din regizorii Liviu Ciulei, 
Mircea Mureșan și actrița Ioana Bul- 
că, a plecat luni dimineața în Re
publica Federală a Germaniei pen
tru a participa la manifestările pri
lejuite de „Zilele filmului româ- 
nesc“ in R. F. ă Germaniei. între 
21 și 28 octombrie vor fi prezentate 
publicului din Miinchen și Bonn fil
mele „Pădurea spînzuraților", „Ulti
ma noapte a copilăriei", „Dimineți
le unui băiat cuminte", „Răutăciosul 
adolescent", „Columna", „Răscoala* 
și „Darclăe". în luna decembrie, o 
manifestare similară, dedicată fil
mului din R. F. a Germaniei, va fi 
organizată la București.

★
Profesorul J. B. Duroselle, directo

rul Centrului de studii al relațiilor 
internaționale din cadrul Fundației 
naționale de științe politice din Pa
ris, care ne vizitează țara la invita
ția Asociației de drept internațional 
și relații internaționale, a ținut luni 

seara, la sediul A.D.I.R.I., o conferință 
cu tema „Teoria relațiilor internațio
nale" Au participat Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, cadre didactice din învăță- 
mîntul universitar, cercetători știin
țifici, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei Franței la 
București. (Agerpres)

o Tenismanul nostru Ilie Năstase 
a repurtat un remarcabil succes, cîș- 
tigînd concursul internațional de la 
Denver (Colorado) în finală, Năstase 
I-a învins cu 6—4, 6—5 pe campionul 
S.U.A., Stan Smith. Pentru locurile 
3—4, Lutz (S U.A.) a dispus cu 4—6, 
6—5, 6—2 de Arthur Ashe (S.U.A.). 
Ion Țiriac s-a clasat pe locul 5, în 
urma victoriei realizate cu 6—5, 6—5 
în fața portoricanului Pasarell Ilie 
Năstase și Ion Țiriac s-au clasat pe 
primul loo în proba de dublu.

o Aseară, în sala sporturilor Flo- 
reasca au luat sfîrșit turneele finale 
ale, Cupei României la baschet. La 
feminin, pe primul loc s-a clasat e- 
chipa Rapid București, care în ulti
mul joc a învins cu scorul de 68—67 
(după ■ prelungiri) formația I.E.F.S. 
La masculin, trofeul a revenit echi
pei Dinamo București, câștigătoare 
cu scorul de 88—84 (45—45) în me
ciul decisiv susținut cu echipa 
Steaua București.

• Crosul internațional desfășurat 
pe străzile Belgradului, de-a lungul 
unui parcurs de 5 000 m., a fost cîști- 
gat de cehoslovacul Hoffman, crono
metrat cu timpul de 15’44”4/10. Pri
mul sosit dintre concurenții români 
a fost Rusnac, care a ocupat locul 11 
cu 16’24’’. Barabaș s-a clasat pe locul 
13 cu 16'30”, iar Vamoș a ocupat lo
cul 21 La această competiție au par
ticipat. 128 de sportivi din 9 țări.

• In runda a 7-a a turneului inter
național de șah de la San Juan 
(Porto Rico), Bisguier l-a învins pe 
Martinez, iar Parma a cîștigat la Co
lon. Marele maestru sovietic Boris 
Spasski (cu piesele albe) a remizat 
cu Schmidt. In clasament conduce 
Bisguier (S.U.A.) cu 5,5 puncte, ur
mat de Spasski (U.R.S.S.) — 5 punc
te etc

• Echipa de fotbal Skeid Oslo 
(care mîine va întîlni formația Di
namo Bacău în cadrul „Cupei euro
pene a tîrgurilor"), a pierdut pe te
ren propriu. în etapa a 18-a a cam
pionatului norvegian, cu scorul de 
0—1 în fața formației Fredrikstad. 
Pe primul loc în clasament se află 
Rosenborg Trondheim cu 27 puncte,

urmată de Fredrikstad — 22 puncte 
etc Echipa Skeid Oslo ocupă locul 
patru, cu 20 puncte.

• Pe circuitul de la „Magdalena 
Mixhuca" din Ciudad de Mexico s-a 
disputat competiția automobilistică 
„Marele premiu al Mexicului", ulti
ma probă din cadrul campionatului 
mondial Victoria a revenit campio
nului neo-zeelandez Dennis Hulme, 
care, concurin-i pe o mașină „McLa
ren Ford", a parcurs 325 km (65 de tu
ruri a 5 km) In Ih 54’08”80/100, 
realizînd o medie orară excelentă : 
170,843 km. Tn urma acestor rezulta
te, titlul de. campion mondial a re-, 
venit scoțianului Jackie Stewart — 
63 puncte, urmat de Jackie Ickx 
(Belgia) — 37 puncte, Bruce McLa
ren (Noua Zeelandă) — 26 puncte etc.

• In ziua a doua a turneului de
polo pe apă de la Budapesta (grupa 
„sferturi" de finală a „Cupei campio
nilor europeni"), echipa Mladost Za
greb a întrecut cu scorul de 6—5 
(2—2, 1—2, 1—1, 2—0) formația O.S.C. 
Budapesta. Intr-un alt joc, S.K K 
Stockholm a dispus cu 8—5 (3—2,
3—1, 2—0, 0—2) de Robben Hilversum.

BUDAPESTA 20 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
La Budapesta continuă să se desfă
șoare lucrările celui de-al VII-lea 
Congres Sindical Mondial. Luni, în 
cadrul dezbaterilor generale ale 
congresului a luat cuvîntul șeful 
delegației sindicale române, tovară
șul Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

După ce a salutat congresul din 
partea Consiliului Central al 
U.G.S.R., vorbitorul a relevat că 
congresul are loc într-o perioadă 
de continuă creștere a forțelor revo
luționare, progresiste, democratice 
și iubitoare de pace din întreaga lu
me.

In marile bătălii de clasă de pe 
arena internațională, în luptele pen
tru statornicirea în lume a unui cli
mat de pace, înțelegere și cooperare 
între popoare, un rol activ îj joacă 
mișcarea sindicală internațională, a 
relevat tovarășul Florian Dănălache. 
Am urmărit cu sentimente de de
plină solidaritate marile greve care 
au avut loc în aceste ultime luni în 
Italia, Franța, R.F. a. Germaniei, 
Japonia, în Statele Unite, Belgia, 
Anglia, puternicele manifestări de 
luptă _ ale sindicatelor și maselor 
muncitoare din țările Americii La
tine și din alte părți ale lumii.

Creșterea continuă a rolului și a- 
porțului sindicatelor din țările so
cialiste la rezolvarea problemelor 
construcției socialiste, mișcările de 
mare amploare desfășurate de sin
dicatele din țările capitaliste în apă
rarea intereselor legitime ale mase
lor muncitoare demonstrează că 
mișcarea sindicală, în ansamblul său, 
s-a dezvoltat, reprezentînd o forță 
socială importantă, care, prin ac
țiuni unite, poate influența evoluția 
societății în direcția progresului și 
păcii.

Sindicatele din România consideră 
important faptul că în documentele 
prezentate congresului se apreciază 
că stabilirea sarcinilor și a obiecti
velor de viitor ale F.S.M. trebuie să 
se facă neapărat în funcție de con
diții și opinii, care caracterizează 
mișcarea sindicală internațională, 
să țină seama de interesele 
comune ale celor ce muncesc. Desi
gur că între centralele membre ale 
F.S.M. și cele de alte afilieri există 
deosebiri profunde de concepții în
tr-o serie de probleme fundamentale 
ale vieții politice și social-economice 
contemporane, mai ales în ce pri
vește natura și conținutul relațiilor 
dintre muncă și capital, a relevat 
vorbitorul. Cu toate acestea, diferen
țele de concepții politice, filozofice, 
religioase nu pot constitui o piedică 
în cooperarea dintre sindicate, mai 
ales atunci cînd se aduce în’ prim 
plan ceea ce este comun pentru oa
menii muncii din întreaga lume, — 
lupta pentru pace și democrație, 
progres și bunăstare, pentru zădăr
nicirea planurilor agresive ale im
perialismului.

Așa cum a arătat evoluția situa
ției din ultimii ani, calea cea mai 
fructuoasă spre realizarea unității de 
acțiune între organizațiile sindicale 
de diverse orientări trece prin lăr
girea contactelor, a schimburilor de 
păreri, prin eliminarea suspiciunii 
și adversității — generate îndeosebi 
de perioada războiului rece — și prin 
crearea unui climat de încrederp re
ciprocă. Experiența sindicatelor din 
țara noastră, ca și a celorlalte cen
trale demonstrează că întîlnirile, 
schimburile de păreri și de expe
riență, duse într-o atmosferă de res
pect reciproc, favorizează o mai

-<
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minoasă puterea de dă
ruire, devotamentul ne
mărginit față de patrie, po
por și partid. Cu ani și 
ani în urmă, în perioada 
cînd revoluția socialistă se 
afla la începutul ei, a căzut 
în post soldatul Ion Gră
madă, într-o luptă cu niște 
bandiți Reconstituirea îm
prejurărilor a arătat că 
santinela acționase cu o ui
tare de sine uimitoare. 
Pînă atunci însă. Grămadă 
nu fusese decît un ostaș 
între alții, fără să se re
marce prin ceva deosebit.

Ast-ă iarnă, militari din
tre cei mai anonimi con
structori de linii telefonice 
— aceia pe care-i vedeți 
uneori cu bobine și furci 
pierzîndu-se în largul câm
purilor sau ostenind pe 
dealuri și prin păduri — 
s-au impus printr-o purta
re demnă de admirație. 
Spicuieso doar cîteva în- 
tîmplă'i... în județul Vaslui 
zăpada abundentă astupase 
rețeaua de telecomunicații 
în mai multe locuri Trans- 
misioniștii care au primit 
ordin s-o restabilească au 
plecat la drum cu un trac
tor pe șenile, dar din cauza 
nămeților au trebuit să re
nunțe Ia el Au oornit pe 
jos, cu bobinele în spate 
prin viscol. înfundîndu-se 
în zăpadă uneori pînă la 
brîu. Cîte unul mergea în 
frunte ca să deschidă pîr- 
tie, apoi cînd obosea altul 
îi lua locul Au ajuns noap
tea în zona deranjamente
lor și s-au apucat de lucru 
Dimineața i-a apucat tot pe 
teren Au continuat treaba 
fără odihnă. Abia după 36 
de ore, timp în care au 
întins un număr impresio
nant de kilometri de cablu, 
și-au încheiat misiunea.

Nu numai împrejurările

excepționale, ci și activita
tea de zi cu zi, cu rigorile 
și cu sensurile ei, creează 
condiții pentru afirmarea 
unor valori morale, avînd 
astfel o înaltă funcție edu
cativă In cadrul unei an
chete de presă, sute de mi
litari au răspuns la între
bări legate de rolul sta
giului militar ca factor de 
formare a personalității, de

drie despre lansările cu 
parașuta, specificând că „un 
om fără voință și curaj nu 
poate îndeplini aceste mi
siuni"! Un altul, despre 
instrucția în munți greu 
accesibili, al treilea, mari
nar. despre ieșirile în lar
gul mării; un infanterist, 
probabil, descrie cum a de
venit un trăgător bun deși 
prima tragere a sa a con-

Examene 
la școala 

patriotismului

călire a caracterului. Cu o 
singură excepție toate de
clarațiile au apreciat acest 
rol ca fiind deosebit nu 
numai în ce privește ca
pacitatea volitivă ci și alte 
trăsături. De la încadrarea 
riguroasă în program pînă 
la aplicațiile tactice în con
diții grele de teren și de 
stare a vremii, de la traiul 
în colectiv și pînă la exem
plul comandanților, sînt 
menționate toate împreju
rările care alcătuiesc viața 
de ostaș Desigur, fiecare 
participant Ia anchetă s-a 
referit la situații particu
lare. Unul vorbește cu mîn-

stituit un eșec; un gră
nicer mărturisește că pînă 
acum n-a fost eroul unei 
întîmplări deosebite dar că 
este pregătit pentru orice: 
„La postul încredințat 
mi-am făcut și voi conti
nua să-mi fac datoria"

Armata așa cum a fost 
concepută și făurită de par
tidul nostru comunist, își 
realizează funcția educati
vă pe multiple planuri. 
Este semnificativ că în ac
cepția noastră, comandantul 
este nu numai instructor, ci 
și educator. Alături de el 
acționează asupra conștiin
țelor activiștii de partid,

organizațiile de partid și 
U.T.C. Regimentele cunosc 
o intensă viață politică, 
ideologică și culturală sub 
înrîurirea căreia se dez
voltă patriotismul socialist 
și internaționalismul, în
drăzneala. disciplina, vi
gilența, solidaritatea Ș> 
tovărășia ostășească, ini
țiativa, atitudinea înain
tată față de muncă și 
îndatoriri. Comportamentul 
militarilor, faptele care dau 
relief personalității lor, ca 
și schimbările ce survin in 
mentalități și deprinderi 
reflectă tocmai fluxul de 
idei și sentimente ce stră
bate armata. Faptele o de
monstrează:

într-o aplicație din pri
măvara acestui an, o în
treagă coloană de infante
rie și tancuri a trebuit să 
escaladeze un munte pe un 
drum îngust și înghețat. 
Nu erau de ajutor nici sacii 
cu nisip, nici fascinele. 
Atunci, un simplu soldat 
a dat sugestia să se sape 
șănțulețe în ghiață ase
meni treptelor, iar cîțiva 
caporali au inițiat un mod 
ingenios de ancorare a au
tovehiculelor Ascensiunea 
realizată Ia nivel de per
formanță n-a fost doar re
zultatul trudei neprecupe
țite a efectivelor și al mă 
surilor luate de coman
danți, ci și al inventivității 
ostașilor

Slujirea sub drapel în 
armata populară constituie 
un capitol biografic de 
adînci trăiri sufletești, de 
întărire morală, de reale 
satisfacții Și nici nu poate 
fi altfel cînd pe aceste dra
pele — care simbolizează 
tot ce-i mai sfînt pentru un 
fiu al poporului - este în
scris îndemnul fierbinte: 
„Pentru patria noastră. Re
publica Socialistă Româ
nia!"

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

frumoasă, cu cerul mai mult se
nin. înnorări trecătoare s-au 
semnalat, în cursul dimineții, 
în jumătatea de nord a Ol
teniei și pe litoral. Vîntul 
a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 12 grade la 
Joseni și 19 grade la Răuți. In 
București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul senin. Vîntul a

suflat în general slab. Tempera
tura maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 octombrie. In 
țară : Vremea se menține în ge
neral frumoasă, cu cerul varia
bil Vor cădea ploi slabe, izola
te Vîntul va prezenta intensifi
cări locale Minimele vor fi cu
prinse între 1 și 11 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între 
14 și 22 de grade. Local se va 
produce ceață slabă In Bucu
rești : Vremea se menține în ge
neral frumoasă, cu cerul varia
bil. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară, la stîrșitul 
Intervalului.

Relațiile prietenești româno-indiene
(Urmare din pag. I)
neamestec în treburile interne, avan
taj reciproc. Dezvoltarea și diversi
ficarea relațiilor româno-indiene 
creează perspective deosebit de favo
rabile penttu dezvoltarea economi
că, tehnico-științifică și culturală a 
țărilor noastre. Aceasta va fi, fără 
îndoială, atît în interesul popoarelor 
român și indian, cit și al cauzei ge
nerale a colaborării internaționale, 
a securității și păcii în lume. In 
ziua de azi, lărgirea schimbului de 
valori materiale și spirituale dintre 
popoare — fie ele vecine sau situate 
la depărtare unul de altul — con
stituie o necesitate imperioasă a pro
gresului general, contribuie la mai 
buna înțelegere intre popoare, la 
asigurarea păcii".

La rîndul sau, președintele Repu
blicii India, Varahagiri Venkata Giri, 
a declarat : „In toate aceste eforturi 
de cooperare, țările noastre au avut 
la bază acceptarea comună a prin
cipiilor coexistentei, respectului reci
proc pentru integritatea și suverani
tatea fiecăreia, neagresiunii, ne
amestecului in treburile interne, ega
lității și avantajului reciproc. Cu 
fiecare zi, noi constatăm o creștere 
continuă a semnificației eficacității 
acestor raporturi"

tn cursul convorbirilor româno- 
indiene au fost trecute în revistă 
probleme privind viața internațio
nală actuală, lupta pentru asigura
rea păcii în lume Președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru. Indira Gandhi, au 
reafirmat atașamentul guvernelor 
celor două țări la principiile coexis
tenței pașnice, subliniind că acestea 
trebuie să stea la baza relațiilor din
tre statele lumii, mari sau mici, in
diferent de orînduirea lor socială.

S-a subliniat necesitatea de a se a- 
junge cît mai grabnio la un acord

privind dezarmarea generală și tota
lă, inclusiv dezarmarea nucleară, sub 
un control internațional eficient și a 
fost scoasă în relief importanța pe care 
ar reprezenta-o pentru pacea lumii 
interzicerea armelor atomice și lichi
darea stocurilor existente, desființa
rea bazelor militare străine, retrage
rea trupelor străine de pe teritoriile 
altor țări. Cele două țări au conlu
crat fructuos în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și consideră că a- 
eeastă colaborare se va dovedi la 
fel de rodnică și tn viitor Sporirea 
eficacității și prestigiului O.N.U., 
in special înfăptuirea universali
tății sale, va aduce o serioasă con
tribuție la rezolvarea problemelor 
lumii contemporane, la promovarea 
cooperării între state.

Conducătorii României și Indiei 
și-au exprimat solidaritatea cu po
poarele care luptă pentru libertate 
și independență națională și spriji
nul deplin pentru realizarea aspira
țiilor lor legitime de dezvoltare e- 
conomică și politică de sine stătă
toare, au condamnat asuprirea po
poarelor aflate încă sub dominația 
colonială

In cursul vizitei, cele două părți 
au exprimat profunda lor îngrijo
rare în legătură cu persistența, în 
diferite regiuni ale lumii, a unor fo
care de tensiune și conflicte arma
te, care reprezintă o primejdie la 
adresa păcii popoarelor Ele și-au ex
primat convingerea că actualele tra
tative de la Paris privind problema 
vietnameză vor duce la soluționarea 
pe cale pașnică a acestui război — 
care co.mportă pericole grave pen
tru pacea întregii lumi — că ele vor 
duce la retragerea trupelor străine 
din Vietnam, iar poporul vietnamez 
va fi lăsat să-și hotărască singur 
soarta fără nici un amestec din 
afară.

In legătură cu situația din O- 
rientul Apropiat, conducătorii ro
mâni și indieni s-au pronunțat pen
tru soluționarea conflictului în con
formitate cu rezoluția din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Securitate, 
pentru retragerea trupelor israelie- 
ne din teritoriile arabe ocupate, asi
gurarea independenței și integrității 
tuturor statelor din regiune, rezol
varea problemei refugiaților palesti
nieni conform intereselor lor legi
time.

Referitor la situația din Euro
pa, conducătorii celor două țări au 
apreciat că făurirea securității euro
pene, ca și îmbunătățirea situației 
din Asia și din alte părți ale lumii 
ar înrîuri pozitiv evoluția relațiilor 
internaționale. România și India sa
lută ideea unei conferințe a statelor 
europene, dedicată cooperării și 
securității în Europa.

Vizita în India a conducătorilor 
români a reliefat o dată mai mult 
importanța pe care o prezintă pen
tru cauza păcii, a colaborării, înțe
legerii între popoare discuțiile din
tre conducătorii de state și guverne 
Această vizită este o contribuție va
loroasă la o mai bună înțelegere re
ciprocă, un pas important în evolu
ția relațiilor de prietenie și coope
rare dintre cele două țări și po
poare

Vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia Nicolae Ceaușescu. și a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri. Ion 
Gheorghe Maurer, în Republica In
dia. a constituit o elocventă expre
sie a relațiilor cordiale existente 
între cele două țări, între popoare
le român și indian, un moment im
portant, fructuos, pe linia perma
nentei ascensiuni a acestor relații, a 
întăririi continue a prieteniei re
ciproce, sub semnul păcii și pro
gresului

bună cunoaștere, contribuie la eli
minarea surselor de neîncredere, 
ajută la evidențierea elementelor co
mune pe care se pot dezvolta acțiuni 
de cooperare.

După părerea noastră — a spus 
în continuare vorbitorul — în ultimii 
ani s-au depus eforturi, în unele 
cazuri încununate cu succes, pentru 
adaptarea activității F.S.M. la reali
tățile actuale, pentru precizarea ca
racterului și rolului său în mișca
rea sindicală contemporană. Conti
nuarea și îmbogățirea pe mai de
parte a procesului pozitiv de adap
tare la cerințele vremii vor spori 
aportul F.S.M. la luptele desfășu
rate de oamenii muncii pentru 
interesele lor vitale. Sporirea ro
lului și contribuției F.S.M. de- 
pinde în mod direct de măsura în 
care în preocupările federației vor 
fi reflectate revendicările și aspira
țiile oamenilor muncii din diferite 
regiuni ale lumii.

Este pozitiv că modificările la sta
tutul F.S.M. reflectă împletirea lup
tei pentru revendicările economice 
și sociale cu cea pentru revendicări 
de ordin politic.

In condițiile actuale, înfăptuirea 
scopurilor pentru care a fost creată 
Federația Sindicală Mondială nece
sită întărirea pe scară internațională 
a legăturilor de solidaritate și cola
borare între organizațiile oamenilor 
muncii, sprijinirea activităților ini
țiate și organizate în deplină auto
nomie de organizațiile sindicale afi
liate. Uniunea Generală a Sindica
telor din România consideră că res
pectarea neabătută a autonomiei fie
cărei centrale afiliate, a dreptului 
său de a acționa în funcție de condi
țiile în care își desfășoară activita
tea, de tradițiile și problemele spe
cifice cu care se confruntă oamenii 
muncii din țara respectivă decurge 
în mod necesar din aceea că fiecare 
organizație este cea mai în măsură 
să cunoască problemele din țara sa, 
să aprecieze necesitățile dezvoltării 
sociale și cerințele membrilor pe care 
îi reprezintă, formele și mijloacele 
prin care ele vor fi atinse. Cu cît o 
organizație reușește mai bine să re
zolve problemele cu care se con
fruntă pe plan intern, cu atît mai 
mult ea servește nu numai intere
sele oamenilor muncii pe care îi re
prezintă. ci și ale clasei muncitoare 
internaționale, cauza celor ce mun
cesc din întreaga lume, contribuind 
în acest fel la întărirea continuă a 
solidarității internaționale.

Pe plan extern. Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România sprijină 
pe deplin politica partidului și a gu
vernului tării noastre de dezvoltare 
a relațiilor frățești cu toate țările 
socialiste, de întărire a legăturilor 
dă solidaritate cu toate forțele anti- 
imperialiste, în scopul dezvoltării co
laborării internaționale și al conlu
crării pașnice cu toate statele lumii, 
pe baza principiilor egalității, suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Conseoventă tradițiilor internațio- 
naliste ale mișcării muncitorești din 

.țara, noastră, Uniunea General^. ,jțțR! 
Sindicatelor din România întreține 
în prezent legături cu organizații 
sindicale din 110 țări și manifestă o 
permanentă preocupare pentru dez
voltarea relațiilor sale cu sindicate
le din întreaga lume, pe baza inte
reselor comune de clasă ale celor 
ce muncesc.

După ce a înfățișat activitatea 
U.G.S R. în vederea realizării sarci
nilor și obiectivelor proprii, în lu
mina documentelor Congresului al 
X-lea al P.C.R.. activitatea internă 
și internațională a sindicatelor ro
mâne, tovarășul Florian Dănălache 
și-a exprimat. în încheiere, încrede
rea că cel de-al VII-lea Congres 
Sindical Mondial va contribui la 
îmbunătățirea în continuare a acti
vității Federației Sindicale Mon
diale.

Cuvîntul șefului delegației sindi
cale române a fost primit cu deose
bit interes de participanții la con
gres.

Tot luni, în cadrul dezbaterilor 
congresului, au mai luat cuvîntul 
reprezentanți ai sindicatelor din 
Mali, Uniunea Sovietică, Italia, 
Ruanda, Suedia, Cuba. Filipine și 
alte țări, precum și Bertil Bolin, di
rector general adjunct al Biroului 
Internațional al Muncii. Participanții 
la congres au aprobat tn unanimita
te modificările la statutul Federa
ției Sindicale Mondiale.

La acest punct a luat cuvîntul șl 
tovarășa Larisa Munteanu, secretara 
U.G.S.R.

COMENTARII
III PRESA INDIANA

DELHI 20 — Trimisul special A- 
gerpres, Ion Puținelu, transmite : 
Presa indiană de luni a publicat știri 
și reportaje cu privire la încheierea 
vizitei in India a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer,

Toate ziarele care apar în capitala 
țării — Delhi — au dat publicității 
comunicatul comun romăno-indian, 
subliniind acele părți care privesc 
atît relațiile bilaterale cit și pozițiile 
comune ale celor două țări intr-o se
rie de probleme internaționale actuale. 
Ideile comunicatului au fost reluate 
chiar in titluri, culese cu litere 
groase.

Sub titlul „Convorbirile dintre In
dia și România s-au încheiat într-o 
deplină încredere mutuală și acord" 
ziarul „TIMES OF INDIA" relevă că 
vizita la nivelul cel mai înalt indică 
clar importanța ce se acordă contac
telor strînse dintre guvernele celor 
două țări". Publicația „ECONOMIC 
TIMES" scrie că „există sentimentul 
că acordurile semnate intre cele două 
țări in timpul vizitei conducătorilor 
români in India — unul cu privire la 
cooperarea științifică și tehnologică, 
iar altul cu privire la schimburile co
merciale pentru anul 1970, precum și 
protocolul privind cooperarea în in
dustria de minereu, construcții de 
mașini și chiinică vor contribui la 
întărirea legăturilor economice bila
terale existente deja intre cele două 
țări. Același cotidian subliniază im
portanța explorării posibilității de 
cooperare economică în terțe țări, 
menționind că aceasta se va face pa
ralel cu explorarea în continuare a 
posibilităților de extindere a schim
burilor bilaterale in domeniul comer
țului, științei, tehnologiei și culturii.



viața internațională
DEZBATERILE

NEW YORK 20. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie transmite: 
La O.N.U. continuă dezbaterile în di
ferite comitete.

• în. ședința de luni dimineața a 
Comitetului politic, care dezbate pro
punerea sovietică privind „întărirea 
securității internaționale", delegația 
Barbados-ului a prezentat un proiect 
de rezoluție în care se prevede obli
gativitatea Consiliului de Securitate 
de a organiza regulat ședințe la ni
vel înalt, în cadrul cărora să se exa
mineze probleme legate de dezar
mare și de prevenirea amenințărilor 
la adresa păcii internaționale. Docu
mentul prevede o clauză prin care 
se insistă ca la sesiunea jubiliară a 
Adunării Generale a O.N.U. de anul 
viitor, cînd organizația va împlini un 
sfert de veac de la crearea sa, să se 
adopte o declarație asupra securității 
lumii.

• Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale dezbate 
de' 10 zile proiectul de declarație a- 
supra programului social. în pream
bulul documentului se prevede ca A- 
dunarea Generală a O.N.U. să facă 
apel la acțiuni pe plan național și 
internațional în vederea folosirii de
clarației citate drept bază comună 
pentru dezvoltarea socială, elimina
rea tuturor obstacolelor ca exploata
rea, războiul, colonialismul și rasis
mul din calea progresului social.

în ședința de luni dimineața, comi
tetul a trecut la abordarea articolu
lui 5 al proiectului de declarație, 
care se referă la eliminarea analfa
betismului și la asigurarea accesului 
tuturor membrilor societății la învă- 
țămînt și cultură Cei care au luat 
cuvîntul la dezbateri au subliniat că 
accesul la învățămînt și cultură al 
tuturor membrilor societății este un 
instrument de natură să accelereze 
progresul și dezvoltarea în domeniile 
economic și social.

DIN COMITETELE

0. I\l. U.

Chemările C.C. ai P.C. U.S

cu prilejul aniversării Marii

Revoluții Socialiste din Octombrie

VIZITEI

Președintele Boliviei despre 
obiectivele actualului guvern

■

LA PAZ 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Boliviei, generalul Alfredo 
Ovando Candia, a acordat uh inter
viu corespondentului din La Paz' al 
agenției Prensa Latina, în care s-a 
referit la unele aspecte ale dezvol
tării economice și politice a țării 
sale. El a subliniat că guvernul in
stalat în urma loviturii de stat de la 26 
septembrie 1969. intenționează să con
tinue politica promovată între anii

1952—1964 de partidul Mișcarea na
țională revoluționară, concretizată 
prin naționalizarea minelor, realiza
rea reformei agrare, votul universal.

Răspunzînd la o întrebare în ,legă
tură cu durata menținerii la putere 
a actualului regim militar, președin
tele Candia a afirmat că se inten
ționează . revenirea la o forță ‘ civilă 
organizată' care să se bucure de spri
jinul popular.

Italia se afla săptămîna aceasta în fața unei nou val de greve, la 
care vor participa aproximativ 5 milioane de persoane. Luni au in
trat în grevă 1 500 000 de cadre didactice și funcționari de stat, pre
cum și lucrătorii din sectorul poștal. Tot în cursul acestei săptămîni 
au fost anunțate greve la care vor participa 1 260 000 de metalur
gici, 900 000 de constructori, 200 000 de lucrători din industria chimică. 
In fotografie : o manifestație la Roma a muncitorilor din industria 

construcțiilor și metalurgică

S. U. A

Cereri pentru retragerea trupelor
americane din Vietnam

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Tot mai multe personalități politice 
americane se pronunță pentru o re
glementare grabnică a conflictului 
vietnamez. Luînd cuvîntul în cadrul 
programului de televiziune „Întîlnire 
cu presa", senatonil Fred Harris, pre
ședintele Comitetului național al Par
tidului democrat, a declarat că Sta
tele Unite trebuie să procedeze la o 
retragere mai rapidă și sistematică a 
trupelor americane din Vietnam. „Pre
ședintele a declarat că acest război 
nu poate fi cîștigat prin mijloace mi
litare — a spus el. De aceea, .nu 
este bine să spunem că retragem a-

REZULTATELE ALEGERILOR PARȚIALE 
DIN FRANȚA

cum 25 000 de militari și apoi să aș
teptăm și să vedem, punînd trei sau 
patru condiții înainte de a lua o 
nouă hotărâre. Natura sistematică și 
grabnică a acestor retrageri este foar
te importantă. Numai în acest fel 
putem dovedi că sîntem pe cale să 
asigurăm dreptul Ia autodeterminare 
al poporului sud-vietnamez".

La rîndul lui, senatorul Edward 
Muskie a subliniat, într-un program 
de televiziune al companiei ABC, că 
retragerea imediată a tuturor trupe
lor americane din Vietnamul de sud 
și încetarea focului reprezintă „un 
moment cheie" în reglementarea paș
nică a problemei vietnameze. El a a- 
dăugat că în S.U.A, se intensifică 
mișcarea de protest față de acest 
război, așa cum au dovedit-o și 
ternicele manifestații de la 15 
tombrie

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul cu privire la convorbirile 
dintre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Alexei Ko- 
sîghin, membiu al Biroului Politic al 
C.C. al P.C U.S., președintele Consi
liului de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat sovietici și de
legația de partid și guvernamentală 
a R. D. Vietnam, condusă de Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam. în cursul convorbirilor, se a- 
rată în comunicat, a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cir si
tuația creată în țările Peninsulei In
dochina în urma agresiunii america
ne, precum și în legătură cu un larg 
cerc de probleme legate de dezvol
tarea colaborării dintre U.R.S.S. și 
R. D. Vietnam.

Partea sovietică și-a reafirmat spri
jinul pentru programul în zece punc
te al F.N.E. din Vietnamul de sud 
și al Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, considerîndu-1 o • bază justă pen-

tru reglementarea politică a proble
mei vietnameze.

Ca urmare a convorbirilor, au fost 
semnate acorduri care prevăd livra
rea de căite U.R.S.S. în anul 1970 a 
unor produse și materiale necesare 
dezvoltării economiei R. D. Vietnam 
și capacității de apărare a tării.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității tra
diționalele chemări ale C.C. al P.C.U.S. 
cu prilejul celei de-a 52-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Oamenii muncii din U.R.S.S. sînt 
chemați să întîmpine cea de-a 100-a 
aniversare a nașterii lui V. I. Lenin cu 
noi succese în construcția socialistă, 
să organizeze o întrecere socialistă 
în vederea îndeplinirii înainte de ter
men a prevederilor planului cincinal, 
pentru dezvoltarea și consolidarea de
mocrației socialiste sovietice, pentru 
creșterea participării active a oameni
lor muncii la conducerea treburilor 
țării.

Chemările adresează un salut tutu
ror partidelor comuniste și muncito
rești — avangardă de luptă a clasei 
muncitoare și a oamenilor muncii din 
întreaga lume. Se exprimă urarea de

a se întări unitatea și coeziunea co
muniștilor din lumea întreagă, a pro
letariatului și tuturor forțelor demo
cratice, a popoarelor recent eliberate 
și a celor care se mai află încă sub 
dominație străină în lupta comună 
împotriva imperialismului, pentru 
pace, democrație, socialism și inde
pendență națională.

Chemările adresează un salut frățesc 
popoarelor din țările socialiste și urări 
pentru dezvoltarea și consolidarea prie
teniei, unității și relațiilor multilaterale 
frățești.

Se transmite un salut poporului 
vietnamez care luptă eroic împotriva 
agresiunii imperialismului american.

Țările europene sînt chemate să-și 
intensifice acțiunile pentru crearea ți
nui sistem eficient de securitate euro
peană, pentru dezvoltarea colaborării 
și înțelegerii reciproce între popoare.

PEKIN
•A

începerea convorbirilor
sovieto-chineze

PEKIN 20 (Agerpres). — în 
conformitate cu acordul intervenit 
între guvernele R. P. Chineze și 
Uniunii Sovietice, luni dimineața 
au început la Pekin convorbirile 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale celor două țări.

Delegația guvernamentală sovie-

tică este condusă de V. V. Kuzne- 
țov, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., iar 
delegația guvernamentală chineză 
de Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al R. P. 
Chineze.

pu- 
oc- agențiile de presă transmit

• Couve de
• Hotărîrea

Murville nu
P.C.F. pentru

a 
al

intrunit majoritatea absolută 
doilea tur de scrutin

Corespondentul A-PARIS 20 — ,_.T ...___ _
gerpres, Georges Dascăl, transmi
te : Alegerile parțiale care s-au 
desfășurat duminică în șase cir
cumscripții electorale din Franța 
nu au adus, conform așteptărilor, 
surprize. într-adevăr, cinci din 
cei șase candidați ai majorității au 
fost realeși de la primul tur de 
scrutin cu majoritate absolută, ex
cepție făcînd fostul prim-ministru 
Maurice Couve de Murville, care 
în circumscripția Yvelines (regiu
nea pariziană) a obținut numai 41 
la sută din voturile exprimate.

La scrutinul de duminică, can- 
didații majorității (U.D.R. și Re
publicani independenți) deși și-au 
sporit pozițiile au pierdut nume
roase voturi — față de alegerile 
din iunie 1968 — datorită în bună 
parte abținerilor masive ale ale
gătorilor. în circumscripția unde 
s-a prezentat Couve de Murville,

locul al doilea a fost ocupat de 
Mic'hel' Rocard, candidatul Parti
dului Socialist Unificat, care a ob
ținut 20,5 la sută din voturi.

în circumscripția din Yvelines, 
balotajul dintre Couve de Mur
ville și Michel Rocard va avea loc 
duminica viitoare.

Partidul Comunist Francez a ho- 
tărît să-și retragă candidatul său la 
alegerile parțiale din circumscripția e- 
lectorală Yvelines și a cerut alegăto
rilor ca Ia cel de-al doilea tur de scru
tin, care va avea loc la 26 octombrie, 
să voteze în favoarea lui Michel Ro
card.

Observatorii politici apreciază că a- 
ceastă hotărîre va crea o situație di
ficilă candidatului majorității guvei- 
namentale, întrucît ea survine la pu
țin timp după ce candidatul centrist, 
Pierre Sonneville, care s-a retras, a 
cerut alegătorilor să nu voteze „în 
nici un caz“ pe Couve de Murville.

Dumitru Popa
în Italia

A-ROMA 20 — Corespondentul 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 20 
octombrie. Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar al 
Comitetului Municipal P.C.R. Bucu
rești. s-a întîlnit cu Armando Cossu- 
tta, membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire ce s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească. A parti
cipat ambasadorul Republicii Socia
liste România la Roma, Iacob Io- 
nașcu.

de partid și de stat
cehoslovace la Moscova

Ambasadorul României Ia Haga, Georse Elian« • oferit ,a 
20 octombrie un dineu în cinstea primului ministru ăi Olandei, Piet de Jong, cu 
ocazia apropiatei vizite a acestuia în țara noastră. Au participat J. H. Grosheide, 
secretar de stat la Ministerul Invățămîntului, și Dirk Ringnalda, consilier al 
primului ministru.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 20 
octombrie, la Moscova a sosit într-o 
vizită oficială delegația de partid și de 
stat a R.S. Cehoslovace, compusă din 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia (conducăto
rul delegației), Ludvik Svoboda, pre
ședintele R.S.C., Oldrich Cernik, pre- 
ședințele guvernului, și alți conducă
tori de partid și de stat ai Cehoslova
ciei.

La sosire, oaspeții cehoslovaci au 
fost întîmpinați de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S-, 
Nikolai Podgomîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri, și de alți conducă» 
tori de partid și de stat sovietici.

în aceeași zi a avut loc o convor
bire între conducătorii sovietici și 
cehoslovaci.

Comitetul premiului No
bel pentrU pace al parlamentului 
norvegian a atribuit luni acest premiu 
pe anul 1969 Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.). Fondată în 
1919, O.I.M. numără în momentul de 
față 120 de state membre, printre care 
și România.

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România 
în Austria, Gheorghe Pele, a oferit 
luni în saloanele ambasadei un cocteil 
cu prilejul plecării sale definitive de 
la post.

Primul ministru ai Fin
landei, Mauno Koivisto, a sosit la 
20 octombrie în Bulgaria într-o vizită 
oficială. La sosire, oaspetele a fost 
întîmpinat de Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R P. 
Bulgaria, și de alte persoane oficiale.

Cosmonauții sovietici 
Gheorghi Beregovoi și Kon
stantin Feoktistov, doctor în 
Științe tehnice, au părăsit la 20 oc
tombrie Moscova, plecînd spre New 
York. Primul a zburat la bordul navei 
cosmice „Soiuz-3“, iar cel de-al doi
lea — la bordul lui „Voshod" Cei 
doi cosmonauți sovietici întorc astfel 
vizita făcută anul acesta de astro
nautul american Frank Borman în 
Uniunea Sovietică.

Primind zilele acestea grupul de 
ziariști români aflați .într-o călăto
rie de. documentare în Belgia, dom
nul Pierre Harmel. ministrul aface
rilor externe al Belgiei, a avut ama
bilitatea să răspundă la cîteva între
bări privind stadiu) actual și per
spectivele de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare româno-belgiene pe 
plan bilateral și internațional, pre
cum,și liniile directoare ale politicii 
externe a guvernului belgian Minis
trul, belgian a început prin a-și ex
prima satisfacția pentru faptul că a 
fost primit în cursul vizitei făcute 
anul trecut în România de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, cu care a purtat convor
biri de un deosebit interes, precum 
și de'a fi avut cu același prilej dis
cuții. rodnice cu premierul Ion 
Gheorghe Maurer și cu ministrul de 
externe Corneliu Mănescu.

Referindu-se la însemnătatea apro
piatei vizite în Belgia a președinte
lui Consiliului de Miniștri român, 
ministrul belgian a apreciat că aceas
tă vizită consfințește raporturi con
stante și amicale, existente de rnulți 
anr între cele două țări. Totodată ea 
ilustrează rolul pe care îl pot juca 
în promovarea cauzei păcii două țări 
hotărîte să-și aducă contribuția la so
luționarea unor probleme ce se pun 
continentului nostru și comunității 
internaționale, țări care întrețin le
gături strînse, indiferent de regimu
rile lor sociale, economice și politi
ce. Valoarea acestei vizite se mani
festă din plin atît prin ceea ce ea 
simbolizează, cît ș> prin faptul că 
prilejuiește contacte personale, con
fruntarea punctelor de vedere și 
cautărea în comun de soluții.

Răspunzînd la o întrebare,_ dom
nul Pierre Harmel a apreciat că 
consultările politice între Belgia și 
România se desfășoară favorabil și 
că preocuparea Belgiei se îndreaptă 
spre întărirea și lărgirea cooperării 
bilaterale pe plan economic, cultu
ral și pe alte planuri. El a relevat 
că, pe de o parte, voința comună a 
Belgiei și României de a nu lăsa 
neexplorată nici una din căile ce 
duc ia securitate și. pe de altă par
te, diversitatea experienței lor au 
constituit în decursul uitimilor ani 
cadrul general al dialogului politie 
între cele două țări, tn ce mă pri
vește — a declarat d-sa — consider 
că aceasta a fost o experiență fruc
tuoasă, ce trebuie continuată, dacă 
există voința de a găsi mijloacele 
pentru a reduce tensiunea în Euro-

pa. Sînt eu adevărat convins că 
schimburile de vizite pe care le-am 
avut au contribuit la crearea unei 
atmosfere de consens — atît în Răsă
rit cît și în Apus — pentru căutarea 
unor teme concrete ce s-ar preta cel 
mai bine a fi negociate rapid și 
rodnic, de pildă în cadrul unei con
ferințe privind securitatea europea
nă. Trebuie deci să perseverăm pe 
acest drum.

Infățișînd principalele obiective

lor mari în opera de apărare a pă
cii Totodată însă ea își dă seama că 
ar fi prea simplist și pînă la urmă 
hazardat de a se lăsa totul numai pe 
seama eforturilor marilor puteri. în 
timp ce toate celelalte țări ar ră- 
mîne
ceea 
toți 
ducă 
rate 
a fi

simple spectatoare față de 
ce interesează deopotrivă pe 
fată de ce Belgia ține, să-și a- 
spri.iinu! ei activității desfășu- 

de O N U., pe care o consideră 
un cadru corespunzător pentru

Relațiile de colaborare 
româno-belgiene

cooperării și securității europene
Interviu cu ministrul Afacerilor Externe al Belgiei,

Pierre HARMEL

Solicitat să-și spună punctul de 
vedere asupra perspectivei inițiati
velor luate de diferite state pentru 
realizarea securității ■ europene și să 
înfățișeze aportul guvernului belgian 
în această direcție, domnul Harmel 
a arătat că acțiunea desfășurată de 
țara sa nu vizează desființarea 
blocurilor t obiectivul urmărit tinde 
spre reducerea încordări; existente, 
iar pentru aceasta Belgia consideră 
că trebuie continuat dialogul ori de 
cîte ori este posibil trebuie multi
plicate relațiile pe diferite planuri 
între toate statele interesate în înfăp
tuirea securității europene, indepen
dent de regimurile lor politice sau' de 
alianțele lor Considerăm totodată., 
a arătat d-sa. că în cadrul dialogu
lui pe care îl urmărim și pe care îl 
urmâreso și țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia, o conferință 
generală privind securitatea euro
peană trebuie bine pregătită pentru 
a fi rodnică fată de ce am fost sa- 
tisfăcnți constatînd cu prilejul că
lătoriei mele din iulie la Moscova 
că asemenea preocupări întîmpinâ în
țelegere din partea Uniunii Sovieti
ce. că și în țările socialiste s-au ini
țiat studii privind lista temelor posi
bile pentru negocieri fructuoase Tn- 
tr-o primă etapă ar trebui evitate 
temele care încă nu sînt coapte pen
tru a forma obiect de negocieri

Este cunoscut faptul că, împreună 
cu alte state europene. Belgia este 
coautoare a rezoluției inițiate de Ro
mânia și aprobată în 1965 de Adu
narea Generală a ONU. privind 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate între statele europene Am 
rugat pe interlocutorul nostru să ne 
prezinte opinia d-sale privind stadiu) 
de realizare a acestei rezoluții, per-

ale politicii externe a Belgiei, df. 
Pierre Harmel a subliniat că țara 
sa înțelege să aibă un rol activ în 
direcția apărării unei păci bazate pe 
principiul justiției. Ministrul belgi
an a amintit, în acest context, par
ticiparea activă în dezbaterile de la 
ONU. și asocierea la diferite ini
țiative de pace luate în ce privește 
dezarmarea, utilizarea pașnică a 
spațiului extraatmosferic și a fundu
lui. mărilor, problemele stingerii fo
carelor de război și de tensiune ca 
cele din Orientul Mijlociu, Vietnam, 
Nigeria etc

In mod constant — a menționat 
domnul Harmel — Belgia a reliefat 
responsabilitatea care incumbă țărî-

formarea unui consens universal în 
apărarea păcii

Domnul Harmel a relevat totodată 
însemnătatea pe care Belgia o a- 
cordă Încheierii între țăriTe europene 
de înțelegeri regionale care să re
ducă tensiunea, să creeze o atmos
feră de încredere reciprocă, să ducă 
la creșterea cooperării economice 
și tehnologice etc Poate fi mai puțin 
important - a declarat el — dacă Ia 
început numărul problemelor în ju
rul cărora asemenea înțelegeri ar 
putea fi inițiate este limitat t prin
cipalul este că acordurile intervenite 
permit să demonstreze concret, prin 
conținutul lor politic, voința comună 
de cooperare multilaterală.

de realizare a acestei rezoluții, 
spectivele de viitor

Rezoluția respectivă — ne-a 
domnul Harmel - avea drept 
să contribuie la consolidarea ,___
prin dezvoltarea climatului de destin
dere, stimulînd relațiile prietenești și 
de cooperare între toate statele eu
ropene. Indiferent de regimurile ' lor 
sociale și politice Consider că prin 
activitatea desfășurată în domeniul 
economic, tehnic, științific și cultural 
țelul propus a fost atins într-o mă
sură deloc neglijabilă Chiar da-ă re
zultatele nu sînt poate prea specta
culoase, ele sînt oricum foarte pozi
tive Perseverând pe această cale, a- 
plicînd aceeași metodă practică, cu 
insistență și voință de a izbîndi, nu 
încape îndoială că țelul final va fi 
atins

spus 
scop 
păcii

1
I
I
I
I
I

I
8
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în Chile s-a declanșat un 
COnflict ‘ntre unele sectoare ale 
forțelor armate și guvernul președin
telui Eduardo Frei. După cum s-a a- 
nunțat la Santiago de Chile, punerea 
în retragere a trei generali — Ma
nuel Pinochet, Florian Silva și Roberto 
Viaux — a contribuit ta încordarea re
lațiilor dintre armată și guvernul civil, 
mai ales după ce ofițerii operativi și 
de stat major și-au exprimat deschis 
nemulțumirea față de refuzul autori
tăților de a li se mări salariile.

Politica externă a Soma
liei nu va suferi nici o 
schimbare, ca urmare a asasinării 
președintelui Shermarke, se arată în- 
tr-o declarație făcută presei de către 
primul ministru al Somaliei, Ibrahim 
Egal.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
declarat cu prilejul unui miting orga
nizat la Kiustendil că principala sar
cină în cincinalul următor va fi intro
ducerea tehnologiei și a metodelor in
dustriale în producția agricolă. Pen
tru rezolvarea cu succes a acestei sar
cini, un rol tot mai mare va reveni in
dustriei bulgare constructoare de ma
șini și industriei chimice. în încheie
rea cuvîntării sale, Todor Jivkov a re
levat pe larg însemnătatea pomicultu- 
rii în economia țării și a criticat suba
precierea acesteia în unele județe din 
Bulgaria.

La Invitația Asociației audi
torilor si cadrelor Institutului 
de înalte studii pentru apăra
rea națională a Franței, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în Franța, Constantin 
Flitan, a ținut în saloanele aero
portului Orly o expunere pri
vind politica externă a Ro
mâniei si securitatea europeană. 
Vorbitorul a evidențiat contri
buția adusă de Republica So- 

• cialistă România la instaurarea 
in Europa a unui climat de pace 
Si securitate, cit si pentru pro
movarea cooperării internaționa
le active în interesul păcii și 
progresului omenirii.

Dezbaterile care au urmat ex
punerii ambasadorului Cons
tantin Flitan au oglindit inte
resul manifestat de auditori pen
tru politica externă a României.

0 cuvîntare 
a lui Fidel Castra
HAVANA 20 (Corespondentul A- 

gerpres. V. Stamate, transmite) : Cu 
ocazia _ absolvirii primei promoții a 
Facultății de agronomie a Institutu
lui tehnologic și a Școlii medii de 
zootehnie din provincia Las Villas, 
primi.I ministru și primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, . Fidel Castro, a 
rostit un discurs în care a trecut 
în revistă succesele obținute de po
porul cubanez in domeniul științei, 
cultutii și economiei. Felicitînd noua 
promoție de absolvenți, Fidel Castro 
a. arătat că fiecare diplomă repre
zintă nu numai o victorie economi
că și tehnică, ci și o victorie mo
rală și politică. Vorbitorul a subli
niat că, in ultimii cinci ani, în Cuba 
au fost formați peste 6 000 de a- 
gronomi și zootehnicieni cu studii 
medii și superioare. Pînă în anul 
1975. a arătat el. numărul de cadre 
pentru agricultură va crește cu încă 
10 000.

Primu1 ministru al Cubei s-a refe
rit apoi la campania de recoltare și 
prelucrare a trestiei de zahăr, ară
tând că există toate condițiile pen
tru obținerea în anul viitor a unei 
producții record de 10 milioane tone 
de zahăr. Paralel cu dezvoltarea in
dustriei zahărului, a arătat în în
cheiere vorbitorul, în următorii ani 
vor fi depuse eforturi pentru crea
rea și dezvoltarea altor. ramuri ale 
industriei, mecanicii, petrochimiei, 
industriei bunurilor de larg consum, 

ferate,a construcției 
a unor lacuri

de șosele și căi 
de acumulare.

★
DE CHILE 20 

Senatorul Baltazar

Demonstrații anti-N.A.T.0. în Italia. La Udine a avut Ioc 
duminică o manifestație de mare amploare, la care au participat zeci de mii 
de muncitori, țărani și tineri de diferite tendințe politice din întreaga regiune 
Friuli-Veneția-Giulia. Manifestanții s-au pronunțat pentru ieșirea Italiei din 
N.A.T.O., pentru pace și securitate în Europa, împotriva blocurilor militare 
opuse, pentru încetarea războiului din Vietnam, pentru o politică externă ita
liană de coexistență pașnică.

0 delegație română con- 
dusă de Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, a sosit 
la Londra la invitația guvernului bri
tanic. Luni, membrii delegației ro
mâne au avut o întrevedere cu An- 
dronv Wedgwood Benn, ministru) teh
nologiei, și cu alți membri ai condu
cerii acestui minister.

Alegerile din Austria. 
1250 000 de cetățeni au ales du
minică în landurile Austria Inferioară 
și în Vorarlberg noi diete provinciale, 
iar în landul Salzburg noi consilii co
munale. Comparand rezultatele alege
rilor legislative din 1966, care au 
marcat sfîrșitul „marii coaliții" stabi
lită din 1945 intre populiști și socia
liști, bilanțul alegerilor parțiale de du
minică este mai puțin favorabil parti
dului populist (de guvemămînt), care 
pierde 11 la sută din voturi în Vo
rarlberg și 4 la sută în Austria Inferi
oară.

SANTIAGO 
preș). 
care a condus o misiune neoficială 
chiliana in Cuba în vederea exami
nării posibilităților reluării schimbu
rilor comerciale dintre cele două țări, 
a declarat. în urma unei întrevederi 
avute cu președintele chilian, Eduar
do Frei că acesta „consideră că pot 
fi realizate schimburi comerciale di
recte cu Cuba și a dat instrucțiuni 
Ministerului Afacerilor Externe de a 
studia această problemă".

(Ager- 
Castro,

Primele concluzii după zborul

navelor „Soiuz"
MOSCOVA 20 (Ager

pres) — „Rezultatele 
zborului în grup al na
velor cosmice „Soiuz" 
vor permite simplifica
rea anumitor sisteme 
ale vehiculelor cosmice 
și se vă acorda o mai 
mare responsabilitate 
cosmonauților". a decla
rat principalul construc
tor al navelor spațiale 
sovietice.

Președintele Comisiei 
guvernamentale pentru 
lansarea navelor cos
mice a declarat că re
centul zbor al celor trei 
nave „Soiuz" a pus ba
zele cercetării complexe 
a spațiului extraterestru

prin participarea nemij
locită a omului. Expe
riențele pe navele de 
tipul „Soiuz", a arătat 
vorbitorul, au drept 
scop valorificarea posi
bilităților nelimitate ale 
vehiculelor cosmice pi
lotate. Datele prelimina
re obținute în ultimele 
experiențe prefigurea
ză că, într-un viitor a- 
propiat. pe orbite în ju
rul pămintului vor e- 
volua regulat nave cos
mice pilotate.

Președintele Comisiei 
guvernamentale a scos 
în evidență deosebirea 
calitativă dintre ultima 
experiență și cele ante-

rioare, 
constat 
număr 
apropiere și depărtare 
dintre nave. Unele ma
nevre au fost făcute în 
urma comenzilor trans
mise de pe Pămînt, iar 
altele au fost îndepli
nite de membrii echipa
jelor Una din principa
lele sarcini a fost pre
luarea manuală a ope
rațiilor necesare pentru 
stabilirea direcției de 
mișcare a navelor cos
mice. Astronauții au a- 
.vuf la dispoziție sex- 
tante asemănătoare ce
lor de pe navele mari
time.

experiență ce a 
dintr-un mare 

de manevre de
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