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Excelenței Sale
Domnului AMIR ABBAS HOVEYDAVIENA

Primul ministru al Iranului
TEHERAN

(Continuare în pag. a Il-a)

de pace, coope- 
în Europa și în

Cu prilejul Zilei naționale a Iranului am deosebita plăcere de a vă 
adresa, Excelență, cele mai călduroase felicitări și urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese poporului iranian prieten pe calea 
dezvoltării economice, sociale și culturale a patriei sale.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

al meu per-
Republicii

DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ!

Cu ocazia celei de-a 50-a ■ aniversări a zilei de naștere a Maiestății 
Voastre Imperiale — Ziua națională a Iranului — îmi este plăcut să vă 
adresez cele mai cordiale felicitări împreună cu urările cele mai sincere 
de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului iranian 
prieten.

îmi exprim și de această dată satisfacția pentru cursul ascendent în 
care evoluează relațiile prietenești de cooperare între România și Iran, 
avînd deplina convingere că acestea se vor dezvolta în continuare spre 
binele ambelor popoare și ai înțelegerii internaționale.

județul Suceava, țăranii 
.'eră un exemplu grăitor 
modului cum se îmbină

N. Grigore MARAȘANU
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tă, după numai 2—3 luni 
părăsesc locul de muncă cu 
de la sine putere. Este și 
cazul inginerilor Janos Mo- 
kai și Gh. Bovtnyik. Și 
mai gravă este însă fapta 
unor ingineri cu funcții de 
răspundere care au părăsit 
producția, preferind posturi 
străine de specialitatea lor, 
în alte unități, cum sînt in
ginerii Victor Ulnici, fost 
șef al serviciului producție, 
Scenger Ovidiu și alții.

In această situație se află 
nu numai ingineri de mină.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul Belgiei, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat 
o telegramă primului ministru al

prilej pentru a 
adresa Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului belgian 
prosperitate, pace și progres.

La plecarea din Bruxelles, pe 
aeroportul militar Melsbroeck, îm
podobit cu drapelele de stat ale 
României și Belgiei, oaspeții ro
mâni au fost salutați, în numele 
guvernului belgian, de ministrul a- 
facerilor externe, Pierre Harmel.

Pe aeroport se aflau Andre Fort- 
homme, consilier al ministrului a- 
facerilor externe, Jan Andriaens- 
sen, ambasadorul Belgiei la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, A- 
lexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles, și membri 
ai ambasadei.

Belgiei, Gaston Eyskens, prin care 
exprimă mulțumiri călduroase 
pentru cordiala primire și ospita
litate.

îmi exprim convingerea — se 
spune în telegramă — că schimbul 
de vederi asupra unor probleme 
privind dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre țările noastre, abor
darea sinceră și deschisă a unor 
probleme internaționale de interes 
comun corespund aspirațiilor am
belor noastre popoare pentru crea
rea unui climat 
rare și securitate 
întreaga lume.

Folosesc acest

DECORURI DE CARTON,
munții 

Ruscăi, 
Munții 

cei ai 
eterni 
Devei

pentru noî o lege, de la care nu ne 
vom abate nici în ruptul capului. De
sigur, nu este vorba numai de a res
pecta o simplă semnătură, ci de a ne 
achita de o înaltă îndatorire cetățe
nească, aceea de a contribui prin 
toate mijloacele la crearea fondului 
centralizat al statului de produse 
agro-alimentare. Am muncit bine. 
De aceea, avem și noi produse sufi
ciente, și sîntem în măsură să vin
dem statului mai mult".

Păreri similare ne-a împărtășit și 
tov. Vasile Albu, președintele coope
rativei agricole din Moara, unitate de 
unde pînă acum au luat calea piețe
lor 2 214 tone cartofi, cu 171 tone 
peste prevederile . contractului. Aici 
președintele ne explică că prosperi
tatea continuă a unității — care în 
prezent este multimilionară — își 
are izvorul în vînzarea către stat, în 
fiecare an, a unor mari cantități de 
produse agricole. Ceea ce se impune 
atenției este faptul că atît la Ipo- 
tești, la Moara, cit și în alte unități 
agricole din ji 
cooperatori of< 
al înțelegerii

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

monumentul naturii 
și monumentul isto
ric care este dealul 
împădurit, încununat 
cu vestigiile castelu- 
lui-cetate. îl cunosc 
însă dia» cărți, din 
fotografii. Incontes
tabila succesiune a 
așezărilor omenești 
pe versanții dealului, 
rolul de apărare și 
veghe conferit firesc 
acestui con stîncos 
înalt de 180 de metri, 
căruia dacii întîi, 
romanii mai tîrzii, 
i-au adăugat fortifi
cații militare, cu ma
teriale de construc
ție folosite (în parte) 
ulterior și la zidirea 
cetății feudale, fac

Sîmbătă după-amîază s-a înapo-< 
îat în Capitală, venind de la Bru
xelles, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
care, însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, a 
făcut o vizită oficială în Belgia, 
la invitația guvernului belgian.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Ion 
Ioniță, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, miniștri și alte 
persoane oficiale.

A fost de față Paul Duque, în
sărcinatul cu afaceri a. i. al Bel
giei la București. (Agerpres)

ci și constructori și alți 
specialiști. în loc de comen
tariu vă relatăm cîteva dia
loguri purtate cu unii din 
acești specialiști.

1. Spuneți că sînteți in
giner constructor ?

— Da, confirmă tov. 
Gheorghe Dițu, director ad
junct al teatrului din Ba
ia Mare.

— Și cum ați ajuns de Ia 
construcții la teatru ?

— Mi-a plăcut; a fost un 
miraj pentru mine.

— De ce n-ați mers a- 
tunci la Institutul de tea
tru ?

— Părinții... Dar să știți 
că n-am lucrat deloc în 
construcții.

— Soția dumneavoastră 
ce spune ?

— Și ei îi place teatrul. 
A lucrat pînă nu de mult 
ca balerină, deși de profesie 
este asistentă medicală.

— Și cum împletiți una 
cu alta •?

— Să știți că există o 
mare legătură între aceste

șa 29 de ingineri stagiari, 
din 
zentat.
Gavril 
Vasile I 
cea ș 
prezintă 
adevărate tîrguieli pentru 
a rămîne cit mai a- 
proape de centru sau în bi
rouri. Alții, deși se prezin-

din actul atestării 
istorice a acesteia 
din urmă — cu pri
lejul unui act de 
danie la Anno Do
mini 1269 — o foarte 
tîrzie recunoaștere a 
existenței Devei. Dar, 
în sfîrșit, și această 
existență documen
tară de 00 de ani a 
„castrului“ Deva își 
proiectează lumina 
asupra unei zone în
tinse din trecutul 
poporului român.

Cu falduri mari, a- 
desea stropite de 
singe, defilează in 
memoria colectivă 
flamurile Devei — 
cetate regală și for
tăreață princiară, 
rînd pe rînd asediată, 
Ioc de refugiu pen
tru nobilimea tran
silvăneană și temniță 
pentru iobagii în ati- 
tea rînduri răsculați. 
Cind, în acest festiv 
octombrie 1969, o lu
mină aurie se oglin
dește în ferestrele 
orașului, cel puțin 
amintirea' unei alte 
toamne îndepărtate, 
aceea a anului 1784, 
o întîmpină cu re
flexe de un roșu a- 
prins. Atunci, țăranii 
din Zărand, și de pe 
valea Mureșului, ri-

tracte pot fi suplimentate cu 10 00# 
tone de cartofi. în zilele următoare, 
ritmul preluărilor va fi mult inten
sificat. Aceasta pentru că, făcînd un 
calcul sumar, rezultă că în județul 
Suceava există atîția cartofi încît 
pot fi satisfăcute pe deplin nevoile 
locale de consum și de sămînță, iar 
cantitățile cu care ne-am propus să 
contribuim la fondul centralizat al 
statului sînt suficiente pentru hrana 
pe timp de un an a populației din 
8 orașe de mărimea Hunedoarei. în- 
țelegînd că este o datorie patriotică 
a fiecărei cooperative, a fiecărui coo
perator să vîndă statului cantități 
suplimentare cît mai mari de cartofi, 
multe cooperative agricole din județ 
au și trecut la suplimentarea canti
tăților de cartofi livrate statului.

La cooperativa agricolă din Ipo- 
tești, de pildă, unde pînă acum s-au 
transportat în bazele de recepție, 
peste plan, circa 300 tone de cartofi, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, tov. Constantin Lucescu, ține 
să facă următoarea precizare : „De 
cind a luat ființă cooperativa, con
tractul încheiat cu statul a constituit

I. MANEA
corespondentul „Scînfeii

Domnului FRANZ JONAS
Președintele federal al Republicii Austria

jurînd Deva. îi între
gesc frumusețea și 
i-o pun în valoare, 
oamenii din toată 
țara trăiesc cu un 
cald gînd cetățenesc, 
cu simțămîntul în
frățirii locurilor, cu 
emoția jubileurilor 
de familie, sărbătoa
rea orașului ajuns la 
venerabila vîrstă a- 
testată de 700 de ani. 
Mulți n-au văzut 
niciodată cu ochii lor

cialiștilor existenți aici re
prezintă numai 50 la sută 
din cel necesar. (Iată o nouă 
dovadă a felului în care 
Ministerul Minelor a înțe
les să rezolve problema 
specialiștilor în producție. 
Exemplul acesta e un ar
gument în plus la ancheta 
apărută recent: „Socotind 
după densitatea specialiști
lor, se pare că Bucureștiul 
e un bazin minier* n.n.)

— In ultimii trei ani, con
tinuă interlocutorul nostru, 
am repartizat la Baia Bor-

de cartofi, POATE 
să-și îndeplinească

care 12 nu s-au pre- 
Citez cîteva nume : 
Pop, Liviu Avram, 
Pop, Nicolae Ron- 
a. Unii, cum se 

i la post, încep

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

interesele generale ale societății cu 
interesele fiecărei unități în parte.

Dar în vreme ce multe cooperative 
vînd cantități suplimentare, condu
cerile altor unități nu își îndeplineso 
nici obligațiile prevăzute în contract. 
O primă constatare: unii președinți de 
cooperative agricole, invocînd condi
țiile unui „an special", caută fel de 
fel de explicații pentru a tărăgăna 
îndeplinirea unei obligații bine sta
bilite, aceea de a răspunde cerințe
lor economiei naționale cu aceeași 
promptitudine cu care statul a îna
intat fiecărei unități agricole din ju
deț importante avansuri bănești. 
Deci, nu este vorba de o favoare, ci 
de a restitui statului ceea ce a dat 
cooperativei la solicitarea acesteia. 
Ce părere aveți, tovarășe președinte 
Gheorghe Cibireac din Liteni-Hu- 
mor ? Președintele a dat din colț în 
colț, afirmînd, pînă la urmă, că... nu

preocupat de dirijarea ca
drelor de specialiști că
tre exploatările miniere. 
I-am orientat mai ales 
spre Exploatarea minieră 
Baia Borșa, unitate cu 
pondere mare în producția 
combinatului, cu activitate 
complexă și la care urmea
ză să se pună în exploatare 
o nouă mină. Numărul spe-

Trebtiie să ai no
rocul unei după-a- 
mieze însorite, miri
fic topită într-un oc
tombrie de aur ca 
acesta, pentru ca, din 
vîrful dealului conic 
al Devei, dintre glo
rioasele ruine ale ce
tății feudale, să te 
bucuri că iei în stă- 
pînire, cu o lentă ro
tire panoramică, to
tul : orașul de șapte 
ori centenar, oferit 
înălțimilor dimprejur 
ca o machetă, vie 
desigur, dar cu miș
cările încetinite de 
distanță ; Mureșul, 
sclipitor, șerpuind 
fără grabă în mari 
meandre decorative, 
spre împlinirea des
tinului său ; -----
— Poiana 
Zărandului, 
Metalici și 
Sebeșului, 
protectori ai 
în fața vînturilor și 
iernilor aspre i dru
murile de fier și de 
asfalt întrețesute în 
lunca rîului, cărău
șind spre și din spre 
oraș cele trebuin
cioase noii sale edi
ficări socialiste, in- 
tegrîndu-1 zi de zi, 
clipă de clipă, în cir
cuitul dinamic al pa
triei.

îți amintești atunci 
că, întocmai ca pri
veliștile care încon-

Renumită pentru abundența și ca
litatea superioară a producției sale 
de cartofi, Suceava culege în aceste 
zile rodul ultimelor suprafețe culti
vate cu acest produs atît de cău
tat. In mod firesc, populația așteaptă 
— așa cum așteaptă și de la alte ju
dețe — ca Suceava să-și păstreze 
bunul renume, situîndu-se în primele 
rinduri ale celor care asigură apro; 
vizionarea populației cu cartofi. își 
îndeplinește bine Suceava această 
misiune de cinste ?

Un prim răspuns îl aflăm de la 
tov. Tudor Done, secretar al comi
tetului județean de partid :

— Potrivit contractelor încheiate 
inițial — ne-a spus dînsul — județul 
Suceava trebuie să-și aducă contri
buția la crearea fondului centralizat 
al statului, numai la cartofi, cu peste 
65 000 de tone, iar din achiziții să se 
livreze alte cantități importante. Cu 
două zile în urmă, reevaluînd posi
bilitățile existente în fiecare coo
perativă agricolă, s-a stabilit — 
cie comun acord cu conducerile 
unităților producătoare — că obli
gațiile inițiale asumate prin con-

terne, Corneliu Mănescu, au avut 
cu primul ministru al Belgiei, Gas
ton Eyskens, cu ministrul aface
rilor externe, Pierre Harmel, și 
ministrul comerțului exterior, 
Hendrik Fayat, convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie, cordialitate și înțelege
re mutuală și care au permis să 
se efectueze un schimb de vederi 
asupra relațiilor bilaterale și a- 
supra unor probleme internațio
nale actuale.

Constatînd cu vie satisfacție că 
raporturile de colaborare româno- 
belgiene se dezvoltă cu succes în 
toate domeniile, cei doi șefi de gu
verne au scos în evidență posibi
litățile care există pentru intensi
ficarea în continuare a acestora. 
Ei și-au exprimat, de aseme
nea, satisfacția pentru extinde
rea continuă a schimburilor 
comerciale, precum și a cooperării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări. S-a subliniat totodată 
necesitatea folosirii tuturor mijloa
celor susceptibile de a contribui Ia 
creșterea și diversificarea acestor 
schimburi, la dezvoltarea lor echi
librată.

în acest scop, cele două Părți au 
căzut de acord să înceapă, Ia 3 no
iembrie a. c.. negocieri la Bruxelles, 
în vederea încheierii unui nou a- 
cord comercial pe termen lung.

In cursul convorbirilor, Părțile 
au evocat posibilitățile unei cola
borări în domeniul transporturilor 
maritime și au convenit să fie ex
plorate posibilitățile în scopul favo
rizării traficului maritim între por
turile Constanța și Anvers.

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYĂMEHR

Răspunzînd invitației guvernului 
belgian, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a făcut 
o vizită oficială în Belgia, între 
21 și 25 octombrie 1969.

în timpul șederii lor îri Belgia, 
înalții oaspeți români au fost pri
miți de Maiestatea Sa regele Bau- 
douin. care a înmînat președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
României însemnele Marii Cruci 
a Ordinului Coroanei. La rîndul 
său, premierul român a remis pri
mului ministru belgian, Gaston 
Eyskens, însemnele Ordinului 
„Tudor Vladimirescu" clasa I.

Eminenții oaspeți români au a- 
vut întrevederi cu președintele Se
natului, Paul Struye. Ei au parti
cipat la manifestări culturale, s-au 
întreținut cu membri ai guvernu
lui și cu reprezentanți ai vieții po
litice, economice și culturale. în 
cursul vizitei, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și ministrul afacerilor ex-

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și 
sonal, vă transmit Excelență, cu ocazia Zilei naționale a 
Austria, felicitări cordiale și urările cele mai bune pentru fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea poporului austriac.

Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile priete
nești dintre țările noastre vor continua să se dezvolte, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în mai multe anchete 
și articole apărute în zia
rul nostru s-a evidențiat 
faptul că densitatea specia
liștilor în București se află 
într-un raport inechitabil 
față de densitatea lor în
tr-o bună parte din jude
țele țării. Dar iată că mi
rajul „centrului" se mani
festă nu numai spre Capi
tală ci și spre orașele re
ședință de județ, stabilin- 
du-se și pe „plan local" un 
raport inechitabil între re
partizarea specialiștilor din 
aceste orașe și restul loca
lităților din județ.

Astfel, în timp ce unită
țile din orașele și comunele 
județului Maramureș re
simt cu acuitate lipsa spe
cialiștilor, la Oficiul jude
țean pentru repartizarea 
brațelor de muncă au fost 
primite în acest an peste 
450 de cereri ale unor ca
dre cu pregătire medie și 
superioară care solicită „un 
post de funcționar sau ori
ce în Baia Mare".

— An de an - ne spune 
dr. ing. Vaier Gabrian, di
rectorul general al combi
natului minier — ne-am

Convorbirile au oferit Părților 
prilejul de a scoate în relief dez
voltarea favorabilă pe care au cu
noscut-o în ultimii ani schimburile 
culturale, științifice, precum și ex
tinderea legăturilor universitare.

Cele două Părți au constatat că 
negocierile purtate în vederea în
cheierii unui acord consular se 
desfășoară în mod favorabil și 
și-au exprimat speranța că acestea 
se vor încheia cu succes în cursul 
tratativelor care vor avea loc la 
Bruxelles, în decembrie 1969.

în cursul convorbirilor, Părțile 
și-au manifestat acordul cu privire 
la desființarea vizelor de călătorie 
între cele două țări și au hotărît 
să continue tratativele în acest 
sens.

Cele două Părți au constatat cu 
satisfacție creșterea schimburilor 
turistice și, în vederea intensifică
rii lor în continuare, miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări 
au semnat la 25 octombrie 1969 un 
acord de cooperare turistică.

Procedînd la un schimb de pă
reri asupra principalelor probleme 
internaționale actuale, cele două 
Părți și-au afirmat deplina convin
gere că promovarea unor relații 
reciproc avantajoase între state, 
pe baza principiilor indepen
denței, suveranității, egalității 
în drepturi și neamestecului 
în treburile interne și a respectă
rii dreptului fiecărui popor de a-și 
decide liber soarta, constituie pre
misa esențială pentru stabilirea 
unui climat de pace și securitate 
în lume.
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!DIVERS'
I IConsecințe
’ inevitabile

I
I
I

în plină campanie de toamnă, 
cînd tractoarele trebuie să lu
creze din plin pe ogoare, loan 
Raț, șeful secției de mecaniza
re Mihalț, aparținind I.M.A. 
Alba Iulia, a adunat vreo șap
te mecanizatori pe malul Mure
șului și s-au încins la chef. Cînd 
distracția-chiul de pe malul Mu
reșului era pe sfîrșite, șeful sec
ției și-a părăsit ortacii și, 
conducînd în stare de e- 
brietate, s-a răsturnat cu trac
torul într-o prăpastie. Ioan Raț, 
șeful secției, a decedat strivit de 
tractor. Un alt mecanizator, Vir
gil Truță, aflat și el pe tractor 
a fost grav accidentat. Așadar 
indisciplina, băutura în timpul 
programului au avut consecințe 
grave. Atenție mecanizatori 1
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urmăriți 
debitorii ?

In urmă cu aproape doi ani 
la întreprinderea de morărit și 
panificație din Buzău s-au pro
dus două pagube însemnate. 
Una, în valoare de 42 579 lei 
la secția din Rîmnicu Sărat, 
(constind în produse sustrase) 
iar alta, de 30 400 lei chiar la 
Buzău. In afară de acestea, s-au 
mai produs și alte pagube (ne
glijențe, lipsuri etc.) însumând 
56 000 de lei. In total, deci 
129 000 de lei. Era de așteptat 
ca întreprinderea să-și dea tot 
interesul pentru recuperarea a- 
cestor sume. Ei bine, pînă acum 
nu s-a recuperat nici măcar un 
leu. Oare oficiile juridice 
din întreprinderi nu urmăresc 
și recuperarea pagubelor 7 Ce 
fac dumnealor — filantropie pe 
banii statului ? Un lucru este 
figur: la capitolul datorie au 
rămas și ei debitori.

In vino 
veritas

Se știe că plusurile ivite în 
gestiuni creează posibilitatea 
sustragerii lor de către indivizi 
incorecți. Tocmai de aceea, lua
rea în evidență a acestor „plu
suri" reprezintă o îndatorire a 
revizorilor. Este oare îndeplinită 
cu atenția cuvenită ? Iată un 
exemplu. La două dintre uni
tățile aparținind întreprinderii 
de vinificație Constanța (Tari- 
verde și Mihai Viteazul), s-au 
descoperit recent plusuri de can
tități de vin (din producția anu
lui 1968) în valoare de 63 756 
lei și respectiv 47 340 lei. Normal, 
revizorii au dispus lichidarea 
stocului. Cu numai patru luni 
înainte, o altă revizie găsise 
însă totul „în ordine". Ba — 
culmea ! — descoperise chiar 
unele... lipsuri, încadrate în scă- 
zămintele legale. Unde este ade
vărul ? în vin, firește — vorba 
latinului (vezi și titlul). Unde este 
responsabilitatea ? în nici un caz 
lingă butoaie.

Recoman* 
dare

Dintre acuzațiile (mai multe 
la număr) ce i se aduc lui Ion 
Popovici, tehnician dentar la 
policlinica Ministerului Petro
lului, una reține in mod deo
sebit atenția. Dindu-se drept 
medic stomatolog, dumnealui 
își oferea serviciile in dreapta 
și în stingă. In scurt timp, in
dividul a escrocat, cu aproape 
27 000 lei, 32 de persoane. Pentru 
lucrările dentare — la policlini
că și in particular — folosea un 
aliaj alcătuit din 65 la sută 
cupru și 35 la sută zinc, aliaj 
interzis datorită efectelor sale dă
unătoare : galvanism mare și 
gust metalic. Solicitanții au fost 
deci „știrbiți" și la propriu și 
la figurat. O morală, totuși, se 
desprinde : la asemenea den
tiști e recomandabil ca înain
te de a deschide gura... să des
chideți ochii.

Feriti-vă de9

numărul 17
In noaptea de 12 octombrie, 

pe strada Olga Bancic (Bucu
rești) cetățenii au auzit un hu
ruit puternic după care au ur
mat niște pocnituri ciudate. 
O parte din țigla imobilului cu 
numărul 17 o luase la vale spre 
caldarîm, iar o altă parte rămă
sese rezemată de burlanele de 
scurgere. A doua zi, dis-de-di- 
mineață, locatarii alarmați au 
telefonat la I.A.L., sesizîndu-i că 
există pericolul unor acciden
te. După cîteva ore au sosit la 
fața locului un tehnician și o 
ajutoare. S-au uitat amîndoi în 
sus, apoi au cerut o scară sau 
cîteva scînduri pentru a bari
cada porțiunea periculoasă, pe 
trotuar. Cum locatarii nu po
sedau aceste articole, au fost 
certați : „Scară și scindări nu 
aveți, dar telefoane știți să dați", 
după care au plecat supărați. 
Au revenit după cîteva ceasuri 
aducînd niște sîrmă de oțel și 
două coperte de dosar, pe care 
scria : „Atenție, cade țiglă". Au 
baricadat trecerea și au plecat. 
Noaptea, sîrmele au dispărut. 
Probabil se împiedicase cineva 
de ele. După exact o săptămînă 
a venit un tinichigiu care s-a 
urcat pe acoperiș și a excla
mat : „E pericol mare aici" ! 
Și plecat a rămas pînă în ziua 
de azi. Așadar, feriți-vă de 
nr. 17. Vă turtește pălăria.

Rubrică redactată de : 
Ștefan ZIDĂRITA 
Gheorghe POPESCU

Cum e și firesc, la Fabrica de rul
menți din Bîrlad în adunările gene
rale ale organizațiilor de partid se 
.discută cu prioritate problemele cu
rente și de perspectivă ale producției. 
Fabrica se găsește într-o continuă 
dezvoltare prin realizarea unor in
vestiții care îi dublează capacitatea. 
Dar la fabrica bîrlâdeană procesul 
de producție nu numai că nu se 
oprește în perioada realizării noilor 
investiții, ci cunoaște o ascendență 
continuă. „Din mers" se preiau noile 
spații de producție, „din mers" se 
face reorganizarea secțiilor și sectoa
relor de muncă.

Problema principală a momentului 
de față pentru fiecare loc de muncă 
de la această mare întreprindere 
este darea în funcțiune și atingerea 
cit mai rapidă a parametrilor proiec
tați la mașinile și instalațiile noi, 
cit și menținerea în activitate conti
nuă și cu randament sporit a vechilor 
utilaje, chiar și a celor ce urmează să 
fie înlocuite. Aceste preocupări le-am 
regăsit, participînâ la adunarea 
generală de dare de seamă a 
organizației de bază din schimbul 
permanent de întreținere de la sec
ția bile — role. Atît darea de seamă 
cît și discuțiile purtate au evidențiat 
exigența și răspunderea pentru pro
blemele producției care caracterizea
ză munca membrilor de partid de 
aici. „La obținerea, în primele trei 
trimestre ale anului, peste prevederi, 
a unei producții de rulmenți de 
10 000 bucăți, și-a adus contribuția fie
care muncitor din fabrica noastră, și 
îndeosebi cei de la întreținere, care 
s-au străduit și au reușit să mențină 
un indice de utilizare a mașinilor de 
aproape 80 la sută. Dar am făcut noi 
tot ce trebuie, am folosit îndeajuns 
posibilitățile și rezervele de care dis
punem? Iată probleme pe care le pu
nem în discuție în cadrul acestei a- 
dunări generale de analiză a mun
cii noastre" — s-a subliniat în darea 
de seamă.

Spicuim cîteva din răspunsurile 
Ia această întrebare — corolar al 
întregii adunări — date de parti
cipant» la dezbatere. „Nu, n-am

epuizat rezervele interne. Au fost ca
zuri cînd, din cauza deselor defec
țiuni mecanice și electrice ale mași
nilor și instalațiilor, din cauza lipsei 
de materiale și piese de schimb, pen
tru că nu s-a folosit îndeajuns de 
bine timpul de lucru, procesul de 
producție a înregistrat stagnări" — a 
spus strungarul Gheorghe Pavel. 
Ideea a fost continuată de lăcătușul 
Dumitru Cain, șef de echipă: „Biroul 
organizației de bază a analizat în 
timpul anului activitatea diferitelor 
sectoare și, în mod deosebit, a bazei 
de întreținere a mașinilor, ceea ce a

de multe ori cu cîte o oră înainte de 
terminarea programului".

Maistrul Gheorghe Donțu, reglorul 
Alexandru Murgeanu, șeful de echipă 
Temistocle Panciuc și alții au insistat 
asupra măsurilor ce ar trebui să le 
ia organizația de bază și biroul său 
pentru a înlătura orice fel de defi
ciențe care s-au semnalat. In primul 
rînd se impune o îndrumare mai 
competentă a activității grupelor 
U.T.C. din secție, spre întărirea dis
ciplinei în producție, înlăturarea re
buturilor, întărirea rolului de con
ducător politio al organizației de
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dus la o îmbunătățire a muncii noas
tre. Am în vedere o mai bună asigu
rare cu materiale, cu scule și piese 
de schimb pentru mașinile pe care 
le întreținem. Dar organizația de 
bază n-a desfășurat o eficientă acti
vitate politico-educativă, care să fi 
utilizat toate mijloacele de care dis
pune, pentru a curma cu hotărîre 
abaterile de la disciplină, cazurile 
de irosire a timpului de lucru. Con
ducerea secției n-a fost determinată 
să reducă numărul învoirilor, îneît 
munca să ne fie mai productivă. în
registrarea a peste 10 000 de ore de 
nefuncționare a mașinilor, dini cauza 
defecțiunilor mecanice și. electrice, și 
a aproape 5000 de ore de absențe de 
la serviciu și învoiri ar trebui să dea 
mai mult de gîndit biroului organi
zației de bază, fiecărui comunist. 
Trebuie pus capăt în special menta
lității înapoiate a unor tineri mun
citori care consideră că pot lipsi de 
la lucru cînd doresc, sau că pot în
cheia schimbul după bunul lor plac.

partid, asupra muncii conducerii 
tehnico-administrative, mai ales în 
direcția pregătirii profesionale, ridi-, 
carii calificării și specializării munci
torilor.

Sînt necesare, de asemenea, preo
cupări susținute pentru mai buna or
ganizare a învățămîntului de partid, 
ridicarea eficienței acestuia, atît sub 
aspectul conținutului cît și al frec
venței participanților.

O analiză de adîncime au făcut vor
bitorii (ing. Valentin Antohi, frezorul 
Constantin Bursuceanu și alții) asu
pra stilului muncii organizației de 
bază, caracterizat uneori prin lipsă 
de finalitate. Hotărîri utile, în pro
bleme ca îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale a secției și al
tele, neurmărite la timp, au rămas 
la stadiul de... hotărîri, ceea ce, 
firește, n-a atras așteptatele pro
grese în domeniile respective. „Re
zultatele de pînă acum și posibilită
țile pe care le avem — a spus ingi
nerul Valentin Antohi — ne îndrep

tățesc convingerea că vom îndeplini 
și depăși sarcinile de producție din 
acest an. Dar tocmai pentru aceasta 
este necesar să continuăm experiența 
pozitivă în a întreține mai bine, ma
șinile spre a realiza indicatorii pla
nului pe acest an și cei din 
1970, care sînt sporiți cu 35 
la sută la role cilindrice, 3S 
la sută la atelierele automate etc. 
De aceea obiectivele spre care tre
buie să conveargă eforturile întregii 
organizații de partid sînt instaurarea 
unei mai bune discipline a muncii și 
realizarea unei calificări temeinice. 
Numai așa eficacitatea prezenței co
muniștilor se va măsura în sporirea 
continuă a aportului secției la pro
gresul întreprinderii".

Nu putem decît să subscriem la a- 
cest ton optimist, cu precizarea că el 
trebuie să-și găsească o puternică 
confirmare în îndreptarea cu mai 
multă hotărîre a tuturor eforturilor 
organizației de partid spre obiective
le centrale ale producției — încheie
rea cu succes a anului în curs, pre
gătirea celor mai bune condiții pen
tru producția din 1970 — astfel ca 
fiecare inițiativă să înregistreze o 
maximă eficiență. în aceeași ordine 
de idei, prezența unor manifestări 
de formalism, lipsa de perseverență 
a biroului organizației de bază în în
deplinirea hotărîrilor organelor su
perioare de partid, a propriilor mă
suri fac cu atît mai necesară îmbu
nătățirea muncii de îndrumare și 
coordonare a vieții de partid din în
treprindere de către comitetul de 
partid de aici. Este astfel necesară, 
din partea organizației de bază, o 
muncă vie, de zi cu zi, pentru întă
rirea la fiecare comunist a conștiin
ței datoriei partinice de a se situa 
neabătut în fruntea colectivului în 
procesul înfăptuirii sarcinilor de pro
ducție. Cu alte cuvinte, ceea ce se 
așteaptă de la organizația de partid 
este o mai concretă și accentuată 
trecere de la vorbe la fapte.

M. CORCACI 
corespondentul „Scînfeii”
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Delicioasele prăjituri ale în
treprinderii de alimentație pu
blică „Vitadulci" din Cluj îm
bie pe consumatorii de toate 
vîrstele. în unele cazuri însă
— de boală — consumul pră
jiturilor preparate după rețete 
obișnuite este contraindicat 
Pornind de la această realita
te, cofetarii de la „Vitadulci”, 
în colaborare cu specialiștii 
unei clinici medicale din lo
calitate au experimentat și 
pus în vînzare un sortiment 
variat de prăjituri dietetice. 
Hepaticii, . de exemplu, pot 
consuma fără nici o teamă 
batoane cu brînză de vaci, 
pesmeți albi, arlechin dietetic
— prăjituri cu albuș de ou. 
Pentru diabetici se prepară 
înghețată și cafea îndulcite

cu zaharină, ștrudel cu brînză 
de vacă, cornulețe, pișcoturi, 
ștrudel cu mere etc. — în com
poziția cărora intră cantitățile 
de hidrați de carbon prescrise 
de medici.

I.A.P. „Vitadulci* produce șl 
prăjituri fără sare — brînzoai- 
ce în foeiaj, cornuri cu mere, 
trigoane cu rahat ș. a. — pen
tru cei suferinzi de afecțiuni 
Urologice. Cei bolnavi de hi
pertensiune, de cord sau de 
ulcer găsesc aici prăjituri a- 
nume preparate pentru ei.

Prăjiturile dietetice — la 
care ne-am referit — se des
fac Ia cofetăriile „Vitadulci”, 
„Urania” și „Carpați”, unități 
care și-au cîștigat o clientelă 
permanentă.

EXCURSII LA BUCUREȘTI PENTRU 

MECIUL ROMÂNIA - GRECIA
Venind în întîmpinarea do

rinței numeroșilor iubitori ai 
fotbalului, agențiile și filialele 
Oficiului Național de Turism din 
întreaga țară au început înscri
erile pentru excursii la Bucu
rești, prilejuite de meciul de 
fotbal dintre România și Gre
cia, care va avea loc la 16 no

iembrie. Solicitanții vor călă
tori cu trenul sau autocarul.

Totodată, continuă înscrierile 
pentru : excursii la București, 
avînd ca obiectiv principal vi
zitarea Expoziției Realizărilor 
Economiei Naționale; excursii 
de sezon, la cules de vii, în 
masivele muntoase etc.

o O O O B O O
(Urmare din pag. I)

două meserii. Eu nu mă 
ocup numai de administra
ție, ci și de problemele teh
nice ; de decoruri și tocmai 
aici este legătura. Pe scenă 
se construiesc, ați văzut și 
dumneavoastră, blocuri în
tregi. Diferența constă 
doar în faptul că în Ioc să 
le construiesc în realitate, 
le fac în miniatură, pe 
scenă (!!).

Ne este teamă că an
cheta de față se transfor
mă în foileton. Așadar, ne 
vom opri aici. Cine s-ar fi 
gîndit vreodată că între a- 
ceste două meserii există 
o atît de „strînsă" legă
tură, cum încearcă să 
ne convingă Gh. D. ? Prin 
această „demonstrație" el 
caută să tragă cortina peste 
un adevăr pe care îl cu
noaște foarte bine și anu
me : îi este mult mai co
mod aici în birou, decît în 
forfota creatoare a șantie
rului.

2. — Dumneavoastră de ce 
plecați din întreprinderea în 
care ați fost repartizată ?

— Pentru că ar fi urmat 
să lucrez la Baia Borșa, ne 
răspunde inginera miner 
Letiția Roncea.

— Și unde vă transferați 
acum ?

— La întreprinderea pen
tru materiale de construc
ții din Baia Mare... _(Este a 
treia întreprindere în care 
se angajează tînăra ingi
neră în mai puțin de două 
luni. Și asta, pentru a ră- 
mîne la „centru" n.n.)

— Nu știați, de cînd ați 
plecat la facultate, că mi
nele nu sînt în centrul ora
șului Baia Mare ? De ce nu 
v-ați ales o altă meserie ?

— Am știut asta, dar 
m-am gîndit că în tot ba
zinul minier Baia Mare voi 
găsi o exploatare de unde 
voi putea face măcar na
veta...

3. — Ce profesie aveți ?,
întrebat pe inter

locutoarei noastre, tînărul 
Nicolae Roncea.

— Din tată-n fiu miner. 
Sînt primul inginer miner 
din familie. Acesta a fost 
visul meu și al familiei.

— Și la ce mină lucrați ?
— Sînt șeful serviciului 

exploatare-călători la D.R.- 
T.A.-Baia Mare.

— Are vreo legătură cu 
specialitatea dv ?

— Nu, dar mă achit des
tul de bine de sarcini și 
aici.

— Vă dați seama că vă 
descalificați ?

— Peste un an mă înscriu 
la electronică.

Bunicul tînărului Inginer 
N. R. a fost miner. Tatăl, 
miner și foarte mulți ani 
director general al combi
natului minier. Aceste tra
diții frumoase 1-ait îndem
nat pe N. R. să-și aleagă 
aceeași profesie, să se că
sătorească cu o ingineră de 
aceeași profesie. Dar duc 
ei mai departe această tra
diție î

Ceea ce le-a lipsit inter
locutorilor noștri au fost 
simțul răspunderii și acel 
entuziasm caracteristic vîr- 
stei. Iar ceea ce nu le-a 
lipsit a fost egoismul. Va
loarea investită, necesară 
pregătirii unui specialist, 
trebuie rambursată. socie
tății nu oricum și oriunde, 
ci acolo unde nevoile pro
ducției o reclamă. Cei care 
încep facultatea cu gîridul 
la o eventuală navetă sau 
la eventuala evadare _ din 
specialitate, ajung să re
nunțe repede la profesie, 
înainte chiar de a-i fi „sim
țit" gustul. Și totuși, majo
ritatea tinerilor specialiști 
au acceptat, de la prima 
propunere, să meargă a- 
colo unde munca lor este 
realmente necesară. Printre 
aceștia se numără doctorul 
Gheorghe Dan, profesoara 
Dobrina Chiusbăian, învă
țătorul Ion Pop și mulți 
alții.Discutăm cu unul din
tre ei, inginerul miner 
Constantin Gîlcă, șeful Ex-

Toamnă af
Foto : Gh. VlnțilM
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PRIMO TEMPO
Mai acum cîteva săptămîni, un 

prieten din copilărie (astăzi doctor 
psihiatru), căruia i-am spart capul 
de vreo patru-cinci ori în anul 
1929, a venit la mine și mi-a zis :

— Ți-am studiat fișa medicală. 
Stai bine cu capul. Dacă reziști 
la un șoc, ești tare. Iți iert păca
tele copilăriei... Tu știi ce înseamnă 
C.A.P. 7

— După noua ortografie C.A.P. 
înseamnă Cooperativa Agricolă de 
Producție. C.A.P.-urile sînt mama 
noastră. Ea, mama noastră, ne asi
gură piața cu usturoi, ceapă, car
tofi, grîu, porumb și alte produse 
comestibile și ne...

— Nici Einstein n-ar fi dat un 
răspuns atît de corect. Hai cu mine.

M-a dus la un atelier de repa
rații auto pe strada Radu de la 
Afumați nr. 63 și mi-a zis :

— Ia du-te și întreabă-l pe ce
tățeanul ăla ce face...

Cetățeanul ăla regla tacheții la 
un motor. L-am întrebat și el mi-a 
răspuns : „Insămînțări de toamnă". 
Alături de el, un tinichigiu în
drepta aripa din dreapta a unui 
„Wartburg". L-am întrebat și pe 
el cu ce se ocupă 
de întrebare, mi-a 
spus că pregătește 
răsadnițele pen
tru primăvară. Un 
vopsitor care chitu- 
ia ușa unei „Po- 
bede" s-a jurat că 
dezrădăcinează mor
covi și hrean și că, 
dacă o să-i mai ră
mână timp pînă la 
sfîrșitul zilei-lu- 
mină, o să adune și niște castrave
ciori buburoși. I-am urat „bade- 
lui" spor la muncă și mi-am gră
bit pașii spre bunul meu prieten 
din copilărie, astăzi specialist psi
hiatru.

— Unde te afli acum 7 — m-a 
întrebat calm psihiatrul meu.

— Ți-am spus. In București. Pe 
strada Radu de la Afumați nr. 63. 
Intr-un atelier de reparații auto.

— Nu-i adevărat. Te afli intr-un 
C.A.P.

A chemat un cetățean într-un 
halat măi albastru și l-a .întrebat 
în fața mea : -

— Pe ce „tarla" ne aflăm noi 
acum 7

— Pe una din „tarlalele" C.A.P.- 
ului Bragadiru...

și, contrariat

foileton

□
ploatării miniere din co
muna Băiuț.

— Cum ați ajuns la Bă- 
iuț ?

— Mi s-a propus de că
tre conducerea Combinatu
lui și am înțeles că aici era 
nevoie de mine. La în
ceput mi-a fost greu. Am 
luat totul de la capăt. A- 
cum însă sînt mulțumit. An 
de an și lună de lună ne 
îndeplinim planul. De anul

dură de la o unitate din 
Buzău. Nu vă mai spun 
prin ce moment penibil a 
trecut atunci întregul am
fiteatru.

— Care vă sînt condițiile 
de viață aici, în Băiuț ?

— Nu pot spune că sînt 
mai bune ca-n Baia Mare. 
Dar am aici un apartament 
cu două camere, conforta
bil. îmi merge și aici des
tul de bine televizorul. Șo

fară pregătire corespunză
toare), Am cerut o expli
cație tovarășului profesor 
Andrei Bălan, inspector ge
neral al Inspectoratului ju
dețean Maramureș.

— Pînă anul acesta, cei 
care erau repartizați în Ma
ramureș se prezentau în 
proporție doar de 50 la 
sută și rămîneau pe par
curs nu mai mulți de 20 la 
sută. Mulți însă au părăsit
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— Te rog nu mai amesteca aici 
C.A.P.-urile.

— Atunci pentru ce-ai cumpăra 
ziarul cu mica publicitate 7

— Pentru închirierea unui garaj. 
Sint unii care...

A desfăcut ziarul („România li
beră" din...) apoi mi-a spus :

— Ești drăguț să dai un tele
fon la numărul 61 33 99 ?

Am format numărul, și de la 
capătul celălalt al firului am auzit: 
„Aici C.A.P. Berceni, executăm a- 
vantajos garaje moderne, demonta- 
bile pentru autoturisme".

— Dacă se rupe căptușeala de 
la lift, căptușeala aia din material 
plastic, unde te adresezi 7 — m-a 
întrebat în continuare satrapul.

— Eu știu... Cred că la ascen...
— Te înșeli. Te adresezi C.A.P.- 

ului Mogoșoaia și...
— Becuri de 110 volți nu 

nici un C.A.P., că zău, de o 
de zile alerg 
gazin...

— încearcă
că fac niște lăntpi fluorescente. 
Și cleme de aluminiu.

M-am sprijinit de un indicator 
de circulație. Mă luase cu

— Apropo de rezemat, 
toarele .astea de circulație 
le confecționează 7

— Tata, 
eu înnebunit.

— Nu. C.A.P.
Mogoșoaia.

— Ajunge. Gata.^x

din magazin in

la C.A.P. Dudu.

ma

Știu

amețeli.
Indica- 

etneștii
am zis

de Nicuță TĂNASE

SECONDO TEMPO
Secondo tempo s-a petrecut în 

aceeași zi și cu același personaj 
care se ocupa de sănătatea mea 
psihică. M-a întrebat in acest se- 
condo tempo.

— Ai mașină 7
— Nu.
— Dacă 

trebui 7
— Dacă 

nevoie de
— Nici

ai avea ce ți-ar mal

aș avea mașină, aș avea 
un carnet de conducere, 

înțeleptul Solomon n-ar 
fi dat un răspuns atit de 
Bravo ! Altceva :

— Garaj.
— Răspuns formidabil. Și 

n-ai avea garaj ce-ai face 7
— Aș cumpăra „România 

și aș citi mica publicitate.
— Ești colosal. După aceea te-ai 

duce la C.A.P...

exact.

dacă
liberă'

g g g g
Bălan. Dar oare aceasta 
este etica profesională, să 
ajungi să fii trimis, acolo 
unde trebuie să pătrunzi 
din dragoste, cu făclia Ști
inței ?

în timp ce aceasta este 
situația în județ, la Oficiu! 
județean pentru repartiza
rea brațeîor de muncă, o 
serie de învățători și pro
fesori cer „un post de 
funcționar sau orice" în

trecut exploatarea noastră 
a devenit rentabilă.

— Ce părere aveți des
pre cei care evadează din 
specialitate ?

— Am să vă răspund 
printr-un fapt petrecut de 
curînd. Anul acesta am 
sărbătorit împlinirea a 10 
ani de la absolvirea facul
tății. Cînd am fost între
bați, fiecare, unde lucrăm 
și ce am realizat în cei 10 
ani, mulți dintre colegii 
noștri pe care îi știam in
gineri mineri, au apărut pe 
diverse posturi și postulețe, 
în unități economice cu to
tul de altă natură. îmi a- 
mintesc — și n-aș vrea să 
mă certe colegii — că unii 
lucrau prin construcții, în 
întreprinderi de drumuri și 
poduri, prin consiliile popu
lare, iar unul era chiar șe
ful secției electrozi de su-

ția este din Baia Mare, dar 
m-a urmat fără șovăială. 
S-a căsătorit doar cu un 
inginer miner și a știut că 
minele sînt mai ales în 
creierul munților. Insă din 
tot ce v-am spus, vă rog 
să scrieți în așa fel îneît 
să nu reiasă că aș fi făcut 
un act de eroism. Toate a- 
cestea sînt fapte firești, 
cum nu se poate mai obiș
nuite.

Nicăieri, în Maramureș, 
inechitatea socială izvorîtă 
din atitudinea evazionistă a 
unor oameni cu pregătire 
superioară, nu mi s-a pă
rut mai accentuată ca în 
învățămînt. Din totalul de 
4 898 de posturi, 3 220 sînt 
acoperite cu cadre califi
cate, 547 cu cadre în curs 
de calificare, iar 1 131 de 
posturi sînt vacante (la a- 
ceste catedre predau cadre

posturile. Anul acesta din 
221 de absolvenți, s-au pre
zentat la posturi 194.

Așadar, 27 de profesori 
mai pribegesc prin țară 
după un iluzoriu post căl
duț, în vreme ce copiii Ma
ramureșului îi așteaptă ! Ce 
au de spus profesorii : Mi
hai Radulescu, absolvent al 
Institutului pedagogic din 
Timișoara, Adolf Hedlinger, 
absolvent al Univers!tății 
din București, Doina Sfer- 
lea, absolventă a Institu
tului pedagogic din Oradea, 
Aurelia Mureșan, educa
toare, și ceilalți ?

— îmi exprim convinge
rea că se vor prezenta și 
ceilalți cînd vor vedea că 
nici un inspectorat școlar 
nu-i va angaja decît acolo 
unde au fost repartizați, 
ne-a asigurat prof. Andrei

Baia Mare. Și au primit 
„orice", numai să fie la 
centru, de parcă au fost 
pregătiți pentru „orice", și 
nu pentru a insuflă cul
tura și educația în școală ! 
Pentru a ne susține afirma
țiile, spicuim din cîteva 
fișe personale existente la 
acest oficiu :

Niculina Peteanu, învăță
toare, repartizată vînzătoa- 
re remizieră la Loto-Pro- 
nosport. Aici i se descoperă 
o lipsă în gestiune și i 
se desface contractul de 
muncă.

Aurel Morar, învățător, se 
repartizează ca manipulant 
la P.T.T.R., apoi adminis
trator la Teatrul de stat și 
de aici cine știe unde.

Elisabeta Fai, învățătoare, 
este repartizată ca vînză- 
toare la O.C.L. Alimentara.

...Sunăm la ușa unui a-

— Vrei să-ți șle- 
fuiești mozaicul 
din baie, găsești 
pietre de polizor la 
C.A.P. Dudești. Le 
fabrică C.A.P.-iștii.

— De piulițe ai 
nevoie 7 Confecționează C.A.P. 
Chitila.

— N-am nevoie de piulițe, nici 
de șuruburi, vreau apă, vreau ceva 
lichid.

— Lichid de frină și antiger. Poți 
procura de la C.A.P. Dudești. Se 
fabrică aici în cantități...

— Vreau liniște, liniște, liniște...
— Garniturile de cauciuc fabri

cate de C.A.P. Chiajna ori C.A.P. 
Dobroiești amortizează orice zgo
mot, orice vibrație și, ai liniște...

...Șl TERZO
In acest terzo tempo, răzbunăto

rul meu prieten din copilărie m-a 
întrebat, după ce m-a readus prin
tre cei vii.

— Să presupunem, așa prin ab
surd, că pentru iarnă ai avea m- 
voie in gospodăria ta, in cămara 
ta, de niște usturoi, ceapă, hrean, 
castraveciori... Ce-ai face 7 Cui te-ai 
adresa 7

— Ministerului Sănătății.
— De ce-ai ocoli C.A.P.-urile ?
— Pentru că sînt muzician. Pro- j 

fesor de vioară.
De-atunci mi-am pus la poantă 

o firmă „Predau lecții de vioară". 
Toți mă ocolesc. De ce 7 Nu sini 
unitate C.A.P.

P. S.
In acest post scriptum, în afară 

de faptul că aș vrea să atrag a- 
tenția Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție că, 
în jurul C.A.P.-urilor, se aciuiază 
fel de fel de afaceriști, care, știți 
dv. cu ce se ocupă, ce urmăresc, 
n-aș mai avea nimic de spus.

Vă rog un Ghe dur. Vreau să-mi 
acordez vioara !
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partament din Baia Mare. 
Scurt dialog cu prof. Ilona 
Hueber.

— De cînd nu mai lu
crați ?

— Din decembrie 1968.
— Unde ați fost reparti

zată inițial ?
— în comuna Hodod, dar 

nu m-am prezentat la post. 
Era prea departe. Am cerut 
mai aproape de oraș, măcar 
să fac naveta. Un timp am 
funcționat ca educatoare, a- 
poi m-am căsătorit.

— Dar dacă vi s-ar oferi 
un post în județ ?

— Depinde unde, aș ac
cepta cam pînă la 25 km., 
să pot face naveta.

— Bine, dar altfel ce 
perspective aveți ?

— Nici una. Am cerut post 
de funcționar în oraș, ori
care.

Dialogul s-a purtat într-o 
atmosferă de amabilitate 
perfectă, dar egoismul de
gajat mi-a adunat sîngele 
în obraji. Această profe
soară își delimitează strict 
zona ei de eventuală activi
tate • nici un kilometru 
peste 25 ! Altminteri : „Ori
ce post..." De remizier, de 
manipulant, de vînzătoare !

Departe de noi gîndul de 
a minimaliza importanța so
cială a vreunei categorii de 
muncă, dar cînd statul chel
tuiește 3 sau 5 ani pentru 
un profesor, e normal să 
aibă profesor și nu vînză- 
tor Ia Loto-Pronosport. 
Căci vorba proverbului 
„dacă semeni grîu, nu poți 
culege secară". Societatea 
cere de la fiecare după ca
pacitatea sa și după cît s-a 
investit în fiecare. în viața 
fiecăruia vine un timp — 
așa cum spune și poetul — 
cînd tragem o linie și facem 
socoteala : cît am dat și cît 
am primit, ce am avut de 
gînd să înfăptuim și ce am 
înfăptuit..

Am vizitat un dascăl din 
Maramureș, care și-a ținut 
„la zi" această contabilitate

a vieții, Ion Pop din Gîr- 
dani. De 43 de ani, împre
ună cu soția, Florica Pop, 
deschid larg, an de an, por
țile școlii copiilor maramu
reșeni. „Ne-am și judecat 
pentru școala asta în 1935. 
Am pornit de la o magazie 
și acum avem 7 săli de 
clasă, laborator și 239 de 
elevi. Eram singurul învă
țător (soția a venit mai tîr- 
ziu) și acum sîntem zece cu 
toții". Ca o dovadă a cali
tății învățămîntului predat 
aici, amintim că anul acesta 
din 17 elevi, care au dat ad
miterea la liceu, au reușit 
17. La plecare bătrînul das
căl mi-a spus :

— Vreau să pun la punct 
tot ce mai am de gînd .

— Și ce mai aveți d® 
gînd ?

— în fața școlii trebuie 
să ridicăm o sală de sport, 
un local pentru grădiniță și 
o bibliotecă sătească. Apoi, 
mă voi retrage liniștit.

Se va retrage, așadar, cu 
sentimentul celui care și-a 
împlinit opera, opera vie
ții sale. Și mă întreb, Ia ca
pătul acestor rînduri, dacă 
vreunul dintre tinerii amin
tiți în cursul anchetei — ti
neri care au renunțat la 
specializarea lor de dragul 
unui post „mai bun* (post 
de manipulant sau remi
zier... la oraș) — va cu
noaște cîndva această de
plină satisfacție. Oare nu-și 
dau seama că pierd de două 
ori ? Pierd, o dată, anii cei 
mai frumoși din viață, anii 
plini de vitalitate ai tine
reții creatoare, anii decisivi 
pe calea afirmării ; și pierd, 
în al doilea rînd, bucuria 
din amurgul vieții, bucuria 
de a te „retrage liniștit" 
cu conștiința datoriei înde
plinite.

încă nu e prea tîrzia — 
mai sînt, încă, tineri 
pentru a înțelege că răs
punderea lor față de socie
tate este, în egală măsură, 
o obligație față de ei înșiși.
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pînă la încheierea recoltatului 
și îndeplinirea contractelor!
© DUPĂ TERMINAREA SEMĂNATULUI, FAZA „AUTOLINIȘTIRII" ?
• COMBINA MERGE-STĂ, IAR ATELIERELE MOBILE... AU DEVENIT INVIZIBILE

fn urmă cu cîteva zile a fost elaborată prima șarjă la cel de-al doilea furnal de 1 700 m.c. (în fotografie) 
construit pe platforma Combinatului siderurgic din Galați. Intrarea în funcțiune a acestui important obiectiv cu 
45 de zile mai devreme decît era stabilit prin plan va permite realizarea, în plus, peste sarcina de plan a 
80 000 tone fontă. Este de remarcat faptul că durata construcției si montajul la cel de-al doilea furnal a fost 
cu șase luni mai redusă decît cea în care s-a-construit primul furnal de la Combinatul siderurgic gălățean

Foto : Gh. Vințilă

Lucrările agricole de toamnă nu 
pot fi considerate ca încheiate pînă 
cînd nu se însămînțează ultimele 
suprafețe prevăzute a se cultiva cu 
diferite culturi, pînă nu se strînge 
de pe cîmp întreaga recoltă. Dacă se
mănatul este, în linii generale, în
cheiat, mai trebuie depuse, în conti
nuare, eforturi pentru terminarea 
grabnică a recoltatului și îndeplini
rea de către cooperativele agricole 
a contractelor încheiate cu statul. Gu 
toate că timpul este avansat — au 
mai rămas din această lună numai 
cinci zile de lucru — pe cîmp conti
nuă să existe mari cantități de pro
duse. Această situație este determi
nată între altele și de faptul că re
prezentanții organelor agricole tri
miși pe teren să sprijine cooperative
le agricole au considerat că misiunea 
lor este încheiată o dată cu termina

Dumitrești și Chiojdeanca Instructo
rii uniunii județene se ocupă de mo
bilizarea oamenilor la lucru deoarece 
consiliile de conducere și în special 
președinții nu-și duc la îndeplinire 
sarcinile pe care le au. Ca reprezen
tanți ai uniunii care au sarcina de a 
îndruma consiliile de conducere să 
respecte disciplina cooperatistă tre
buiau să pună în discuția coopera
torilor, pentru a fi sancționați, pe toți 
aceia care au fost aleși la conducerea 
treburilor ' obștești și nu-și îndepli
nesc sarcinile. Nu este admis ca a- 
cum, cînd trebuie strîns și gospodă
rit fiecare bob, porumbul să stea 
necules sau să se degradeze în cîmp.

Neajunsuri se constată și în acti
vitatea direcției agricole județene 
care nu a exercitat un control rigu-

numeroase exemple de acest fel. 
Trebuie arătat însă că în unele lo
curi nu numai că această lucrare a 
întîrziat, dar se face și multă risipă.

Cooperativa agricolă Mihăileni- 
Ciuc mai avea de scos cartofii de pe 
o bucată bună de teren. De ce ? După 
cum ne informează tov. Ștefan Tanko, 
inginerul agronom al cooperativei, 
din cele 8 mașini de recoltat, reparti
zate de I.M.A. Miercurea Ciuc, 7 sînt 
defecte. Iată unde duce exploatarea 
nerațională a utilajelor și lipsa de 
răspundere pentru înlăturarea opera
tivă a defecțiunilor I La această co
operativă risipa este evidentă la tot 
pasul. Pe o suprafață de 64 ha din 
satul Văcărăști, recoltatul s-a făcut 
superficial, mulțumindu-se cu ceea 
ce s-a putut strînge la prima vedere.

rea semănatului. Este necesar ca 
activitatea pe teren a organelor a- 
gricole să continue nînă la încheie
rea recoltatului și îndeplinirea sar
cinilor contractuale de către coope
rativele agricole.

Tn județul Vrancea, însămînțarea 
cerealelor de toamnă s-a terminat

o săptămînă în 
fi fost 

să fie 
porumbului,

urmă, 
ca acum 
mobilizate 

stru-

încă cu
Normal ar 
toate forțele 
la recoltatul 
gurilor și scosul sfeclei de zahăr. 
Potrivit datelor existente la direcția 
agricolă viteza zilnică de lucru la 
recoltarea porumbului ajunsese la 
1600 hectare ca. în ultimele 3 zile, 
să scadă la 716 hectare pe zi față de 
850 hectare cît. este planificat. Ca ur
mare pînă la 23 octombrie se recolta
seră numai 72 la sută din suprafețele 

’ cultivate cu porumb în cooperativele 
, agricole. Se Dutea realiza mai mult ?

Evident că da Multe coonerative a- 
i gricole — Ciorăști. Bălești. Adjud și 
altele — care deși au avut suprafețe 
cu porumb cuprinse între 500 și 1000 
ha1 au terminat recoltatul. Totodată, 
ele și-au achitat în întregime obliga
țiile contractuale livrînd importante 
cantități suplimentare, față de preve
deri. Bunăoară, coonerativele agricole 
din Mihălceni și Ciorăști au livrat 
statului, peste prevederile contrac
tuale. între 300 și 500 tone de porumb. 
Cum este cu putință atunci ca în 
alte cooperative agricole recoltatul 
să se facă în proporție de abia 50 
la sută ? Cum este cu putință să nu 
se livreze încă nici Un bob din sar-

RAID-ANCHETĂ ÎN JUDEȚELE

VRANCEA SI HARGHITA
1

In decurs de o săptămînă, recoltatul 
se va încheia. Dar iată ce se întîmplă 
pe teren. In dimineața zilei de 23 
octombrie, la secția Bîrzava, au fost 
dirijate 3 atelaje cu pluguri și o ma
șină de recoltat. Lipsind îndrumarea 
de specialitate mașina a trecut pe 
lîngă cuiburi ceea ce a făcut ca cea 
mai mare parte din tuberculi să ră- 
mînă în pămînt. Văzînd acest lucru, 
cooperatorii au scos mașina la mar
ginea tarlalei și au început să lucre
ze cu plugurile. Dar și așa rămînea 
o bună parte de cartofi în pămînt. 
Asemenea aspecte nu constituie o- 
biectul activității specialiștilor de ],a 
direcția agricolă a uniunii județene 
a cooperativelor- agricole. In unele 
unități, în mod voit se lasă mulți car
tofi în pămînt socotindu-se că nu 
rentează să scormonești mult terenul. 
Trebuie știut că, în acest an, fiecare 
tubercul trebuie scos cu cea mai mare 
grijă pentru a se putea realiza fondul 
central al statului la acest produs.

Faptul că în județul Harghita mai 
sînt de recoltat suprafețe întinse din 
cele cultivate cu cartofi și că în mul
te locuri unde această lucrare a fost 
declarată încheiată pămîntul ascunde 
mulți tuberculi constituie o dovadă 
a slabei activități a organelor agri
cole în această campanie. Spunem 
aceasta deoarece la Harghita carto
ful prin suprafața pe care o ocupă 
— 10120 hectare — constituie una din

cinile contractuale? Tn această situa
ție sînt, printre altele, cooperativele 
agricole Răstoaca, Mircești, Vînă- 
tori. Cîmpineanca, „Unirea" din co
muna Odobești, Milcovu și Mărășesti. 
Tov. ing loan Giurcă, vicepreședin
te la Uniunea cooperatistă județea
nă, motivează că această situație s-ar 
datora faptului că majoritatea for
țelor din cooperativele agricole sînt 
antrenate la recoltatul strugurilor. 
Este adevărat că viticultura are o 
pondere mare în județul Vrancea. 
Dar majoritatea podgoriilor nu sînt 
situate în zone cu porumb. Realita
tea este că. după încheierea semăna
tului, problemele campaniei nu au 
mai fost privite cu aceeași răspun
dere.

La cooperativa agricolă din Golo- 
ganu porumbul recoltat' cu o săntă- 
mînă tn urmă stă grămezi în cîmp. 
Nu s-ar putea spune că nu există 
mijloace de transport. La sediul sec
ției de mecanizare remorcile și trac
toarele stăteau nefolosite Conduce
rea cooperativei afirmă că nu vrea 
să facă cheltuieli cu transporturile. 
Dar ce economie este aceasta cînd 
porumbul care stă grămezi în cîmp 
este dijmuit în fiecare zi ? Reprezen
tanții . uniunii județene a cooperati
velor agricole nu se sinchisesc de 
această stare de lucruri. Nu se poate 
spune că nu s-ar simți peste tot pre
zența pe teren a organelor agricole 
județene. Dar se pune întrebarea : 
în ce măsură contribuie prin măsu
rile pe care le iau la îndreptarea si
tuației ? Tn cooperativele agricole din

ros asupra activității întreprinderi
lor pentru mecanizarea agriculturii. 
De ce spunem aceasta ? întreprinde
rile de mecanizare din județ dispun 
de 25 de combine de recoltat porumb 
CT-2R. La Direcția agricolă aflăm că 
toate sînt în stare de funcțiune, dar 
că nu sînt solicitate de cooperative. 
Care este situația pe teren ? La coo
perativa Slobozia-Ciorăști, deservită 
de I.M.A. Mărtiriești,'ca ,și la 
cea din Tănăsoaia, deservită de 
I.M.A. Podul Turcului, s-a or
ganizat recoltatul porumbului cu 
ajutorul combinelor. Din cauza 
defecțiunilor care s-au ținut lanț, 
combinele mai ■ mult au stat de- 
cît au funcționat. Nefiind reglate 
cum trebuie, în urma lor trebuia să 
meargă o căruță pentru a „recolta"... 
pierderile. Toate acestea se datoresc 
faptului că atelierele mobile și e- 
chipele de intervenție, care au acțio
nat în timpul semănatului, și-au con
siderat misiunea încheiată lăsînd pe 
mecanizatorii1 de la combine să se 
descurce singuri. Și, după cum am 
văzut, nu se descurcă.

Pe un alt plan, aspecte asemănă
toare am întîlnit în județul Harghi
ta. Aici mai sînt de recoltat cartofii 
de pe o suprafață de 700 hectare. Cu 
toate că forțele au fost eliberate de la 
semănat, ritmul de lucru nu s-a in
tensificat. Ținînd seama că, în acest 
an datorită condițiilor climatice nefa
vorabile producția de cartofi este mai 
mică se impune ca scosul lor, tran
sportul și livrarea să se facă cu cea 
mai mare grijă pentru a se evita 
orice pierderi. Sînt într-adevăr mul
te cooperative agricole în care consi
liile de conducere dînd dovadă de 
buni gospodari s-au îngrijit ca re
coltarea cartofilor să se facă la timp 
și să se onoreze contractele încheiate 
cu statul. Așa sînt cooperativele a- 
gricole Ocna de Jos. Păuleni-Odor- 
nei, Ulieș și altele în care această 
lucrare s-a încheiat.

La cooperativa agricolă din To- 
mești, de exemplu, cartofii au fost 
scoși de pe toate cele 254 hectare. 
O mare atenție a fost acordată re
ducerii Ia minimum a pierderilor. 
Tn acest scop scosul cartofilor nu s-a 
mărginit la a trece cu mașina de 
recoltat pe teren. S-a făcut grăpa- 
tul, lucrare care a dat posibilitatea 
să se scoată la suprafață sute de kilo
grame de tuberculi. Tot în vederea 
reducerii pierderilor, transportul 
cartofilor s-a făcut continuu livrîn- 
du-se cu prioritate cantitățile pre
văzute pentru plata muncilor 
I.M.A. și la contract. Sînt și alte

Tn pămînt au rămas mari cantități 
de tuberculi. De aceea s-a stabilit 
ca în aceste zile să se treacă încă 
odată cu cultivatorul pentru a se pu
tea culege „a doua recoltă". Iată 
cum lucrările făcute de mîntuială 
sînt în paguba cooperativei. Se cere 
că măcar acum consiliul de condu
cere în frunte cu președintele,: ingi-, 
neriil agronom și cef care sprijină 
această.:, unitate din partea organe
lor agricole județene să privească cu 
mai multă răspundere strîngerea ul
timului tubercul de cartof.

Nu este singurul caz care vădește 
lipsa de răspundere pentru producția 
acestui an Nu numai condițiile cli
matice dijmuiesc recolta, ci și oame
nii. La cooperativa agricolă din co
muna Frumoasa din cele 315 hec
tare cultivate cu cartofi s-au recol
tat. pînă la 23 octombrie, numai 236 
hectare. Tn ultimele zile, s-a lucrat , 
cu o viteză zilnică de II hectare. 
După aceasta s-ar putea aprecia că

principalele culturi agricole. Porum
bul, de exemplu, nu se cultivă decît 
pe 4 600 hectare (recoltat pînă acum 
în proporție de numai 60 la sută). 
Deci, principala preocupare a orga
nelor agricole trebuia să o constituie 
obținerea unor recolte mari de car
tofi, recoltarea lor la timp și fără 
pierderi, îndeplinirea integrală a o- 
bligațiilor contractuale. Ținînd sea
ma ,<?ă timpul este avansat țrebuie 

' întreprinse măsuri urgente pentru 
terminarea recoltatului. De aseme
nea, să se verifice încă o dată supra
fețele așa zis recoltate și să se scoa
tă pînă la ultimul tubercul. Este o 
cale prin care recolta de cartofi 
poate crește cu sute de kilograme la 
hectar. Aceasta este atît în inte
resul cooperativelor agricole respec
tive, cît și al bunei aprovizionări a 
populației.

Aurel PAPADIUC 
Lorand DEAKI

La întreprinderea minieră Moldova Nouă

ESTE NEVOIE DE EFORTURI STĂRUITOARE 
(NU DE PROMISIUNI)

PENTRU REAEIZAREA PLANULUI
DE PRODUCȚIE SI DE INVESTIȚII
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Elefanți
cu picioare de pisică!

Anul trecut, coopera
torii din Drăgănești, 
județul Teleorman, au 
semănat două hectare 
cu ridichi de lună. 
Și-au zis că, avînd o 
perioadă scurtă de ve
getație. le vor recolta 
ș) pe locul rămas li
ber . vor cultiva alte le
gume. Așteptau ca ri
dichile să facă rădăcini. 
Au făcut, dar cu multă 
intîrziere, deoarece în 
loc de sămînță de ri
dichi de lună au primit 
de la „Agrosem" semin
țe din soiul „țepuși de 
gheață", cu o perioadă 
de vegetație mai lun
gă Anul acesta s-au 
oăcălit din nou. dar cu 
altceva. Au cumpărat 
sămînță de praz de la 
„Agroșem". care purta

pe plic, inscripția „pi
cior de elefant". Au 
făcut o socoteală: dacă 
e „picior de elefant" 
trebuie să crească 
mult mai mare de
cît cel pe care îl cul
tivau pînă acum ‘și care 
avea un metru lungime. 
L-au semănat în teren 
irigat, l-au îngrijit după 
regulile agrotehnice, 
dar parcă era un făcut : 
nu creștea. Acum, cînd 
a. sosit timpul recoltă
rii, constată că prazul 
e lung de o șchioapă și 
subțire ca degetul. Nici 
o asemănare cu picio
rul de elefant Cel mult 
cu cel de... pisică.

La Ministerul Agri
culturii și Silviculturii 
se âfirmă că sămînța 
— care a fost importa-

Itâ — este bună, dar a 
fost semănată tîrziu.

Se impun două între
bări :

1) Chiar toate, abso
lut toate cooperativele 
au semănat tîrziu ? 
Pentru că întîmplarea 
de la Drăgănești nu 
este un accident. Foar
te multe cooperative . 
sînt în această situație, ț

2) Vestiții cultivatori ' 
de praz și-au uitat în
deletnicirea. nu mai 
știu să obțină o sămîn
ță bună ?

Specialiștii noștri au 
ajuns la concluzia că 
și sămînța de praz tre
buie importată ?

E prea de tot 1

I

Florea CEAUȘESCU

Unul dintre furnizorii cu pondere 
însemnată în producția de minereuri 
cuprifere în țara noastră' este între
prinderea' minieră Moldova -Nouă, 
dată în funcțiune în cursul anului 
1965. Statul a făcut mari eforturi de 
investiții pentru punerea în valoare 
a resurselor de materii prime exis
tente în aceste locuri, pentru crearea 
unor condiții de muncă corespunză
toare, întreprinderea fiind dotată cu 
utilaje dintre cele mai moderne. 
Concomitent, la Moldova Nouă a a- 
părut un adevărat oraș nou, care 
răspunde pe deplin necesităților ur
banistice moderne.

La ora actuală, activitatea acestei 
întreprinderi se desfășoară pe două 
planuri importante : pe de o parte, 
cea de producție propriu-zisă, iar pe 
de altă parte cea de investiții, care 
vizează, printre alte obiective, con
struirea și montarea unor noi insta
lații de flotație și darea în exploa
tare parțială, anul viitor, a minei 
Vărad. Care este „bilanțul" activită
ții de producție de la mină, flotație 
și în domeniul investițiilor, după 
trei trimestre din acest an ? Tată răs
punsul inginerului Ion Burețea, șe
ful secției mină.

— La produ"ția de minereu extras 
s-a consemnat o nerealizare de pes
te un milion lei.

— întreprinderea noastră mai lu
crează cu o dotație de la stat, de 
peste 40 milioane lei, ne-a spus ceva 
mai tîrziu, la comitetul de partid, tov. 
secretar Nicolae Rusu. Față de sar
cina stabilită inițial, de a reduce 
prețul de cost cu 10 666 000 lei, chel
tuielile au sporit cu. 5,3 milioane lei.

Așadar, producția planificată de 
concentrat de cupru nu s-a realizat 
cu 1 485 tone ; la producția de mine
reuri extrase, planul nu s-a îndepli
nit ; iar prețul de cost — dacă so
cotim și nerealizarea sarcinii de 
reducere — s-a depășit cu aproape 
16 milioane lei.

Ne-am zis : probabil că în sectorul 
de investiții situația să fie mulțumi
toare. Am discutat cu ing. Gheorghe 
Bănete, șeful sectorului II de inves
tiții miniere.

— M-ați luat pe nepregătite. Tn 
prealabil, trebuia să-mi dați un te
lefon.

(Urmare din pag. I)
e producție. Dar la un control al si
tuației recoltărilor, a reieșit că nu 
fuseseră declarate circa 7 vagoane de 
cartofi. Pentru a ieși basma curată, 
președintele a recurs atunci la o so
luție în detrimentul unității, spunînd 
că ar fi vorba de bracuri, fapt pen
tru care, chiar în ziua vizitei noastre 
în unitatea amintită, I.L.F.-ul le-a 
preluat ca atare... Aceste hotărîri 
arbitrare ale președintelui, care vi
zau neîndeplinirea obligațiilor con
tractuale (unitatea mai are de livrat 
statului încă 300 tone de cartofi), au 
fost însoțite și de alte „măsuri" care 
contravin democrației cooperatiste și 
eticii noastre socialiste. Astfel, cu 
de la sine putere, președintele amin
tit a dispus ca 110 tone de cartofi din 
producția curentă să fie dați la zile- 
muncă în contul lucrărilor din anul 
1968, iar cartofii care urmează a se 
da drept retribuție pentru munca din 
acest an au fost sortați, în timp 
ce la contract s-au livrat tuberculi 
necorespunzători care, în ultimă in
stanță, au ajuns nu în cămările gos
podinelor, ci la fabrica da amidon.

Mai mult, aici a existat și tendința 
de a lăsa pe cimp cantități însem
nate de cartofi pentru a-i recolta a 
doua oară, adică după încheierea 
balanței, cînd de fapt aceștia nu mai 
pot fi luați în calcul. La a doua re
coltare a mai rezultat un plus de 100 
tone de cartofi.

Am amintit acest exemplu deoa
rece el ni se pare ilustrativ pentru 
situația cu totul necorespunzătoare în 
care se complac conducerile unor u- 
nități agricole din județul Suceava, 
atunci cînd e vorba de a-și onora 
angajamente asumate printr-un act 
juridic așa cum e contractul. Se sem
nalează, de pildă, și alte practici 
care contravin indicațiilor conducerii 
partidului privind gospodărirea pro
ducției de' cartofi. Astfel, la 
I.A.S.-urile din județ s-au oprit, 
pentru furaje, 1200 tone de cartofi. 
La ferma Negostina, cartofii au fost 
valorificați pe piață la un preț mult 
mai mare decît cel oficial. La ferma 
Ilișești s-au întocmit acte fictive 
pentru 120 tone de cartofi, în scopul 
vădit de a nu fi luate în balanță, 
iar la cooperativele agricole din Ro- 
topănești, Ciprian Porumbescu,

Stroești etc., s-a trecut la adminis
trarea cartofilor în hrana animalelor. 
Interesant de amintit că risipa, in
corectitudinea sînt încurajate chiar 
de către cei care sînt chemați să 
vegheze la respectarea întocmai a 
obligațiilor contractuale. Cum poate 
fi calificată, de pildă, atitudinea tov. 
Emanoil Greier, directorul I.L.F. din 
județ, care se comportă ca și cum 
depozitele I.L.F. ar fi moșia lui par
ticulară : pe dc o parte aduce pro
dusele în depozitul de la Schcia. 
iar pe de altă parte scoate 
cantități însemnate de produse fără 
plată (intr-o singură zi s-au identifi
cat circa 500 kg de cartofi, fasole, ră- 
dăcinoase etc.) pentru aprovizionarea 
rudelor sale din Suceava și din alte 
localități ?

Tn cadrul județului nu a fost com
bătută cu destulă tărie nici poziția 
unor conduceri de I.A.S. care, încâl
cind toate indicațiile cu privire la 
strînsul recoltei, au dat cartofi în 
parte, deși statul .le-a alocat sume 
importante pentru a plăti această 
muncă La cele spuse pînă acum mai 
trebuie adăugat un fapt care explică 
in bună măsură lipsuri de felul celor

semnalate : la nivelul direcției agri
cole județene și al U.J.C.A.P. s-au 
întocmit pînă acum trei balanțe și, 
de fiecare dată, s-au scăzut din pro
ducția reală cite 3 000 kg la ha Din 
păcate, comitetul județean de partid 
a acceptat cu prea multă ușurință a- 
cest mod să-i zicem „original" de 
prezentare a faptelor.

Dună cum se știe, în zona necoo- 
perativizată a județului și pe loturile 
individuale s-au cultivat în acest, an 
circa 13 000 ha cu cartofi, (iar unită
țile agricole socialiste au avut în 
cultură 18 000 ha.) - lată încă o impor
tantă sursă pe care gospodarii suce
veni o pot valorifica, o sursă care 
poate asigura vînzarea către stat a 
unor cantități incomparabil mai mari 
de cartofi decit cele pe care și le-au 
propus inițial. Tntr-adcvăr. vînzarea 
la achiziții a produselor din gospo
dăriile țărănești aduce acestora avan
taje materiale, certitudinea vînzării 
la prețuri ferme. Desfășurînd în rîn- 
dul producătorilor o intensă muncă 
politică, explicîndu-le că este pentru 
ei o datorie de onoare să răspundă 
eforturilor statului socialist, valorifi- 
cîr.du-și acum produsele pentru fon
dul central, arătîndu-le în ce măsură 
sînt cointeresați în vînzarea către 
stat, organizațiile de partid de la 
sate pot și trebuie să aducă contri
buția care se așteaptă de la ele în 
asigurarea unor cantități cît mai mari 
de produse destinate industriei socia
liste, aprovizionării populației.

Lucrări de dezvoltare
a capacităților de 

producție a bauxitei
La Stația de spălare și pre

parare a bauxitei de la Chistag, 
[udețul Bihor, au început lucră
rile pentru construcția unei noi 
linii tehnologice de spălare, cu 
o capacitate anuală de 100 000 
tone bauxită. Noua linie tehno
logică, în afară de faptul că va 
tripla actuala capacitate de spă
lare, are posibilitatea să valo
rifice zăcămintele de bauxită de 
calitate inferioară, lărgind astfel 
baza de materii prime pentru 
industria aluminiului. Noile in
stalații voi duce la creșterea 
productivității muncii de la .7,4 
tone la 14 tone pe zi, iar prețul 
de cost pe întieaga secție de 
spălare va fi mai mic cu 50 la 
sută pe tona de minereu spălat.

— Dar, ca șef al sectorului II de 
investiții, i-am răspuns, cunoașteți 
situația realizărilor ?

— Nu. Eu sînt inginer, eu conduc j 
lucrările, nu țin evidența cifrelor. 
Cu situația planului, cu evidența, cu 
statistica se ocupă serviciul de re
sort din direcția întreprinderii 
noastre.

Pînă la urmă, am aflat că, din sar
cina anuală de investiții în trei tri
mestre, s-a realizat doar 35 la sută.

Am dispus numai de 34 la sută 
din forța de muncă necesară — s-a 
scuzat interlocutorul.

Să vedem cît de veridică este justi
ficarea privind lipsa forței de muncă. 
In întreprindere ni s-a spus că, față 
de cifrele planificate, lipsesc 600 de 
salăriați. La aceasta se adaugă și 
fluctuația cadrelor, faptul că unii, 
după ce-și însușesc meseria, pleacă 
în alte părți. Tn plus, mulți angajați 
pentru lucrările de investiții au fost 
transferați să lucreze la secția mină. 
S-a creat, în acest fel, o situație pa
radoxală. „Rocada" de muncitori nu 
a avut, firește, darul să învioreze pro
ducția propriu-zisă, să contribuie la 
stabilizarea oamenilor la posturile 
din mină ; pe de altă parte, ea a dus 
la minimalizarea cu bună știință a 
importanței îndeplinirii planului de 
investiții, ignorîndu-se inexplicabil 
faptul că terminarea investițiilor din 
acest an este hotărîtoare pentru ob
ținerea sporului de producție de mi
nereu cuprifer prevăzut să se reali
zeze în 1970 și în următorul cincinal. 
Ce explicație poate să dea comitetul 
de direcție al întreprinderii pentru 
soluția aceasta de compromis, pentru 
lipsa de prevedere în crearea con
dițiilor necesare îndeplinirii planu
lui de producție și de investiții ?

La Conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid Caraș- 
Severin, din acest an, s-a subliniat 
clar că comitetele de direcție, orga
nizațiile de partid se fac răspunză
toare pentru toate problemele legate 
de activitatea întreprinderilor, înce- 
pînd cu aprovizionarea tehnico-ma- 
t.erială și terminînd cu desfacerea, în 
condiții corespunzătoare, a produc
ției. Și tot cu acest prilej s-a apre
ciat că, în cadrul județului, nu poate 
fi vorba de o lipsă a forței de muncă, 
ci de slaba preocupare pentru recru
tarea organizată, pentru pregătirea, 
utilizarea și stabilizarea cadrelor. 
Tov. Nicolae Rusu, secretar al comi
tetului de partid al întreprinderii 
miniere Moldova Nouă, ne-a oferit, 
în acest sens, dovezi concludente. In 
trei trimestre s-au înregistrat circa 
9 000 zile-om absențe nemotivate și 
învoiri, timp în care se putea realiza 
o însemnată producție de mine
reuri cuprifere. Iată, deci, ce mari 
rezerve nefructificate există în do
meniul folosirii forței de muncă la 
această unitate a industriei miniere.

Dispunem de suficiente date care 
demonstrează că la această întreprin
dere se mențin destule neajunsuri în 
utilizarea mijloacelor tehnice, în mo
dul de aprovizionare cu materiale și 
piese de schimb Ne-am notat păre
rea tov. ing. Moise Rășinarii, șeful 
sectorului electromecanic de la mină:

— Utilajele noastre nu sînt exploa
tate în condiții normale. Datorită fe
lului în care sîntem aprovizionați cu 
piese de schimb și materiale, de mai 
multe zile — de exemplu — cinci 
screpere așteaptă să fie puse în sta
re de funcționare; ne lipsesc niște 
tablouri de siguranță, cabluri elec
trice și aite materiale. Asemenea 
situații sînt frecvente în întreprin
dere.

Împreună cu tov. inginer am fă
cut unele calcule referitoare la gra
dul de utilizare a unora din utilaje
le de bază. De pildă, mașina de în
cărcat minereu — seria 396775 — 
din sectorul doi, a funcționat în tri
mestrul I doar 69'7 ore ; îr> trimestrul 
II — 532 ore ; in trimestrul 111 — 
517 ore. Așadar, de la un trimestru 
la altul mai puține ore. Sau mașina

de încărcat minereu scria 396789 1 
în trimestrul I a funcționat 1 172 ore 1 
in trimestrul II:— 1 042 ore, iar în 
tvimesțrulx4H — doar 582 ore. Ne 
spunea un maistru de la mină că 
slaba aprovizionare a lacurilor de 
muncă din subteran cu diverse ma
teriale a întirziat punerea la timp 
și cu toată capacitatea în producție 
a unor noi fronturi de lucru. Inter
locutorul era de părere că nu s-a a- 
sigurat corelarea judicioasă a planu
lui de producție cu cel de aprovizio
nare.

— Cine trebuia să facă această co
relare ?

— Cine altcineva, decît conducerea 
întreprinderii I

Adăugăm și alte argumente care a- 
testă că la Moldova Nouă însemnata 
capacități de producție nu sînt folo
site pe deplin: în acest sens, 
tov. Ion Niculescu, directorul su
cursalei județene Caraș-Severin a 
Băncii de Investiții, ne spunea :

— La I.M. Moldova Nouă există u- 
tilaje fabricate în țară sau aduse din 
import, care de ani de zile încă 
n-au fost montate. Printre acestea se 
numără 19 servomotoare, o pompă 
centrifugală mult’etajată și alte uti
laje, imobilizînd în ele multe sute 
de mii de lei. Dacă nu erau nece
sare de ce au fost achiziționate ?

Cît privește situația precară legată 
de realizarea planului de investiții, 
ne rezumăm la cîteva concluzii edi
ficatoare. In trei trimestre din a- 
cest an, la lucrările în regie pro
prie din planul anual s-a realiza' 
foarte puțin ; la lucrările executate 
de întreprinderea minieră Banatu 
proporția este de 45 la sută, iar le 
cele executate de Trustul de con- 
strucții-montaje miniere București 
procentul respect’v nu depășește 41 
la sută. La 30 septembrie a-c., cum n< 
informa tov. ing. Anton Dijmăresci 
de la comisia economică a comitetu 
lui județean de partid, pe ansamblu 
întreprinderii, investițiile nerealiza 
te reprezentau 50 la sută din planu 
anual ; deci, adunate la un loc, toat 
aceste rămîneri în urmă însumeaz 
3 luni întîrziere față de graficul nor 
mal de lucru.

Comunicîndu-i tov. ing. Cipria 
Mîndreanu, director în Ministere 
Minelor, impresiile culese de 1 
I. M. Moldova Nouă, d-sa a aprecii 
că planul anual la producția de m: 
nereu cuprifer ce-i revine acest: 
unități se va îndeplini.

— Din păcate. însă, ne relata Intel 
locutorul, nu același lucru, se poa 
snună și despre pianul de investiți' 
investițiile alocate depășesc . nevoi 
și posibilitățile întreprinderii.

Ne întrebăm : de ce tovarășul d 
rector -Mîndreanu încearcă să ign 
reze nevoile economiei naționale / 
minereuri cuprifere, justificînd . 1 
sarcinile ar fi urca mari ? Tov. în 
Ionel Moater, de la comisia econ 
mică a Comitetului județean < 
partid Caraș-Severin, ne spunea :

— Dacă nu vor fi recuperate int 
grai rămînerile în urmă la inves 
țiile care vizează dezvoltarea cap 
citații de producție de la flotaț 
atunci va fi pusă de la bun încep 
sub semnul probabilității îndeplir 
rea integrală a sarcinilor de prodv 
ție în anul viitor...

Ce întrebare ar trebui să adresă 
în încheiere, direcției de resort c 
Ministerul Minelor și conducerii Ce 
tralei industriale a minelor de n 
nereuri neferoase, cu sediul la De 
(director general ing. Aurel Lăpi 
că)? Una singură: sînt hotărîte 
organizeze în așa fel munca îneît 
as;gure îndeplinirea integrală a p 
nului de producție și de investiții 
acest an ? în trimestrul III a.c., I 
Moldova Nouă a fost vizitată de • 
adjuncți ai ministrului minelor ; 
va resimți în bine acest control 
„greutate" în activitatea întreprim 
rii ?

Sever UTAf1
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La 22 aprilie 1970 se împlinesc 100 de ani de Ia nașterea Iui Vladimir 
Ilici Lcnin, discipol credincios și continuatorul strălucit al Iui Marx și Engels, 
conducător revoluționar al proletariatului, militant neobosit pentru eliberarea 
celor ce muncesc de exploatare și asuprire, pentru libertate socială și națio
nală, pentru triumful socialismului și comunismului.

însemnătatea deosebită acordată de partidul nostru sărbătoririi centena
rului nașterii lui Lenin și-a găsit expresie în adoptarea de către Comitetul 
Central a recentei Hotărîri care prevede o gamă largă de acțiuni cu caracter 
politic, ideologic și cultural consacrate acestui eveniment.

Aniversarea centenarului lui Lcnin este pentru poporul român un prilej

de a evoca personalitatea grandioasă a lui Lenin și strălucita contribuție pe 
care a adus-o la dezvoltarea teoriei revoluționare, potrivit cerințelor noii 
epoci istorice, și la aplicarea ei în practica socială de a releva vitalitatea 
ideilor leninismului, uriașa lor forță transformatoare. Gloriosul jubileu con
stituie în același timp un prilej de a trece în revistă bogatele tradiții de luptă 
ale clasei noastre muncitoare, ale oamenilor muncii conduși de partid, pentru 
victoria cauzei socialismului în România, de a intensifica activitatea de pro
pagare a ideilor lui Lenin, de popularizare a politicii Partidului Comunist 
Român, politică ce constituie expresia aplicării creatoare a marxism- 
lentnismului la condițiile concrete ale României.

într-o dimineață, telefo
nul din apartamentul ce-1 
ocupam în marele hotel 
„Astoria" începu să zbîmîie. 
Telefonista mă înștiința că 
sînt chemat de Lenin și că 
mașina lui mă aștepta jos.

Peste vreo cinci minute, 
automobilul lui Lenin intra 
pe poarta vastului Institut 
Smolnîi, masiva clădire a 
fostului liceu, acum sediul 
statului-major al revoluției, 
inima, brațul și creierul ei.

Șoferul îndeplini formali
tățile și străbăturăm prin 
furnicarul omenesc ce aș
tepta rîndul. Am urcat trep
tele a două etaje și am a- 
juns la capătul labirintului, 
unde am întîlnit alte senti
nele. Am fost conduși în 
cancelaria mare și lumi
noasă.

Pe Lenin nu-1 cunoșteam, 
nu-i văzusem niciodată chi
pul... Pe ușa pe care dis
păruse șoferul, apăru un 
bărbat de statură mijlocie, 
îmbrăcat în haine obișnuite 
de culoare neagră, cu frun
tea bombată și largă, cu bar- 
bișon scurt și cu o jumă
tate de coală de hîrtie în 
mînă. L-am luat drept se
cretarul care îmi ieșea îna
inte ca să mă conducă la 
Lenin. Privirile noastre se 
întîlniră prietenos, mîinile 
noastre se strînseră cu căl
dură și, fără să ne spunem 
o vorbă, intrarăm — „se
cretarul" înainte și eu după 
el — în camera lui Lenin. 
Dar aici nu se afla nimeni. 

’«Atunci însemna că presu
pusul secretar era însuși 
Lenin ? Se vede că da, căci, 
imediat ce am intrat și fără 
nici o formalitate inutilă, 
omul cu hîrtia în mînă se 
opri lîngă măsuța rotundă, 
și, în picioare, intră în ma
terie, citindu-mi din hîrtia 
aceea scrisă cîteva pasaje. 
Incîntat de felul acesta sim
plu și direct de a face cu
noștință și de a încinge o 
discuție, i-am împărtășit de- 
îndată părerea mea asupra 
unei anumite părți din cele 
citite. Lenin a ținut sea
ma de ceea ce-i spusesem 
și a șters cu condeiul de pe 
măsuță două-trei rînduri din 
rezoluția pe care mi-o ci
tise. A urmat apoi un scurt 
schimb de vederi asupra si
tuației din țară și din Bal
cani.

în momentul acesta, ci
neva intră și raportă ime
diat lui Lenin că în noaptea 
trecută o bandă atacase 
ambasada italiană. (Era tac
tica contrarevoluționarilor de 
a produce nu numai dezor
dine, ci și dificultăți și 
conflicte diplomatice cu pu
terile străine). Lenin, foarte 
contrariat, se așeză pentru 
prima oară pe scaun, ceru 
amănunte și dădu dispoziții
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îndată după aceea, prima 
noastră întrevedere a luat 
sfîrșit. Dar de atunci chipul 
preocupat de gînduri și plin 
de o reținută energie al lui 
Lenin mi s-a imprimat pen
tru totdeauna în memorie.

Plecînd, am mai privit 
o dată prin camera obiș
nuită, împărțită printr-un 
paravan în două — „birou" 
și „dormitor" — în care 
lucra și trăia Lenin la Smol
nîi în primele săptămîni ale 
revoluției. Era postul de 
observație și de comandă al 
acelui comandant suprem 
de oști proletare care a stat 
neclintit și priceput în frun
tea celei mai mari zgu
duiri revoluționare, deschi
zătoare a unei ere noi pen
tru țara sa, ca și pentru în
treaga omenire.

A doua oară I-am văzut 
pe Lenin la ședința istorică 
a Adunării Constituante. A- 
ceastă adunare fusese aleasă 
cu vreo două luni în urmă. 
Spiritele și curentele din a- 
cea perioadă furtunoasă a 
revoluției evoluau într-un 
mod nemaivăzut de accele
rat, vertiginos aș putea 
spune... De aceea, așa cum 
arăta Lenin, acum majorita
tea adunării, aleasă cu două 
luni, două luni și jumătate 
în urmă, nu mai corespun
dea majorității din țară, 
trecută — după octombrie 
— de partea bolșevicilor. O 
conlucrare între majoritatea 
adunării — alcătuită din 
menșevici, socialiști-revolu- 
ționari, poporaniști, cădeți, 
așa-zișii octombriști — și 
între bolșevicii aflați la 
putere era cu totul ex
clusă. Puteai asista numai 
la un pasionat duel oratoric 
între reprezentanții lor.

Lenin, urmat și de cei
lalți membri ai guvernului, 
ocupa banca ministerială, 
dar n-a luat parte direct 
la dezbateri. Rolul lui diri
guitor era însă evident. Pri
virile tuturor celor din sală, 
ale publicului care umpluse 
pînă la refuz locurile și ur
mărea încordat răfuiala cea 
mai mare, erau ațintite 
spre el.

Strălucit printre străluciții 
oratori, stîrnind furtuni 
de aplauze și urale în larga, 
dar neîncăpătoarea sală, Le
nin, la ședința Congresului 
al III-lea al Sovietelor pe 
întreaga Rusie (care a luat 
locul Adunării Constituan
te) anunța constituirea for
mei sovietice de stat, anunța 
că noul stat proletar făcuse 
dovada viabilității sale prin 
aceea că depășise durata de

existență a celuilalt stat 
proletar cunoscut de is
torie, Comuna din Paris, 
cu 15 zile. în închipuirea lui 
clarvăzătoare, aceste 15 zile 
erau chezășia prefacerii lor 
în 15 săptămîni, în 15 luni, 
în 15 ani, în 15 decenii, 
în 15 veacuri, în infinit.

Pe cînd Lenin cuvînta la 
tribună un desenator iscu
sit creiona pe foile 
blocului său pe Lenin 
la tribună în diferitele lui 
atitudini, poziții și gesturi.

în timpul acestui congres 
al Sovietelor l-am mai în
tîlnit pe Lenin de cîteva 
ori la sfîrșitul ședințelor, în 
holul care ducea spre ieșire. 
De departe fața i se lumina 
de zîmbet, îmi strîngea 
mîna, îmi spunea două-trei 
vorbe și se îndrepta spre 
ieșire.

După vreo lună și ceva 
de la acest congres, l-am 
văzut din nou pe Lenin. Era 
pe la mijlocul lui februarie 
1918. M-am dus seara la 
Smolnîi. Era o ședință pre
lungită a Sovietului comi
sarilor poporului. Ședința a- 
ceea a ținut mult. Pe la ora 
două noaptea, Lenin a ieșit 
din ședință și ne-a adus la 
cunoștință că s-a hotărât în
ființarea unui înalt colegiu 
care să conducă lupta îm
potriva contrarevoluției în 
sudul țării și că între mem
brii acestui colegiu am fost 
ales și eu. S-a interesat din 
nou de situația din Româ
nia și de perspectivele vii
toarei lupte de la sud. Apoi 
mi-a înmînat decretul de 
numire în acest important 
organism, ne-am strâns mii- 
nile și ne-am despărțit.

Era ultima dată cînd mal 
vorbeam cu el, ultima dată 
cînd îi mai strîngeam mîna. 
Am plecat cu figura, cu 
privirea lui înțeleaptă, cu 
timbrul vocii sale, cu ace) 
aer de bunătate și de dra
goste, cu calda strângere de 
mînă întipărite pentru tot
deauna în mintea nrea.

(Din volumul „Marea 
Revoluție Socialistă din 
Octombrie și Mișcarea 
Revoluționară și Demo
cratică ■ din România. 
Documente și amintiri", 
Editura Politică, Bucu
rești, 1967)

•) Militant de frunte al 
mișcării muncitorești, revo
luționare din România. în 
timpul și după Marea Re
voluție Socialistă din Oc
tombrie a acționat pentru 
organizarea detașamente
lor militare revoluțio
nare românești, care au 
luptat in sudul Rusiei pen
tru apărarea Puterii Sovie
tice în acel timp l-a întîl
nit pe Lenin, fiind numit 
membru al înaltului colegiu 
pentru lupta împotriva con
trarevoluției din Sud.
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VRERE

GÎND
Lenin — vrere și gînd
Din visul milenar întruchipate
Al celor — milioane ! — ce gemînd
Trudeau să fie pîine
Și alt mîine
Pentru mulțimile-njugate.
Cu un cuvînt:
Dreptate.

Lenin ! Au tresărit și tresar 
La numele lui armatele muncii 
Pătrunse de-un nemaicunoscut fior, 
Bătrînii, tinerii și pruncii, 
Popor după popor,
Cu ochii țintă spre noile praguri 
Pe-a vremii cărare abruptă, 
Și-i clocot, în zare, de steaguri 
De luptă.
O, Românie,
Leagăn al revoltelor crîncene,
Munte de vreri ce nu poate să-1 zdruncine. 
Nici o vrăjmășie,
Fiii tăi, 
Harnicii, 
Pe-ntinderea țării 
Darnice, 
în munți și văi
E-n inima lor plină de rîvnă și-avînt 
Trecutul — o vatră 
cu sînge zugrăvită piatră de piatră 
Cu sîngele propriu și sfîrșit 
Pe fiecare palmă de pămînt. 
Pe fruntea lor — zorile 
Erei ce-și desface florile 
Sub suflul chemării Iui Lenin, 
Lenin, îndemn și fapt biruitor, 
Dreptate fiecărui popor, 
înălțare
Pe culmi omenești viitoare.

(S'
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dicați la luptă de Horia, Cloșca și 
Crișan au atacat, la 6 și 7 noiembrie, 
nobilimea refugiată în cetate. Atunci, 
iobagii au luptat înfrățiți cu lucră
tori din minele Munților Apuseni, 
în frunte cu cei din Săcărîmb.

Adevărul este că, după ce trăise 
cu intensitate o frămîntare de 
veacuri, după ce își înnegrise zidu
rile cu praf de pușcă după ce se 
impregnase de amintirea lui Ioan de 
Huniade, a celor trei căpitani iobagi, 
a revoluționarilor înarmați de la 
1848 și a luptătorilor pentru Unirea 
cu Țara la 1918. Deva a părut con
damnată să se scufunde în anoni
mat și tăcere Cu cei vreo 12 000 
de locuitori, cu o industrie redusă 
la cîteva brutării, o „baie de aramă" 
și o preparație rudimentară, așeza
rea a cunoscut soarta clasică a oră
șelului de provincie. Pînă în anii 
noștri, ai construcției socialiste, care 
au înscris Deva, alături de atîtea 
alte localități trezite la o viață eco
nomică și socială intensă, pe coordo
natele unei deveniri înfloritoare.

în vecinătatea bătrînului oraș se 
înalță cele două coșuri de fum ale 
termocentralei de la Mintia; ca să 
prevină poluarea atmosferei de sulful 
expurgat, constructorii au prevăzut 
o lungime neobișnuită a coșurilor : 
220 metri. Fantasticele tulnice de 
beton, ușor evazate la bază și cu 
vîrful proptit în cer, anunță pre
zența unei unități de primă mărime 
în constelația energetică a socialis
mului. După aceea vin inginerii con
structori și-ți oferă sec, adică pro
fesional și funcțional, cîteva sute de 
date, toate esențiale, despre planul 
general și concepția centralei, des
pre elementele caracteristice, despre 
proveniența agregatelor, despre eta
pele intrării în funcțiune ș a.m.d 
Reții că, din 800 megawați putere 
instalată în circuit deschis, cît va 
avea centrala la sfîrșitul primei
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etape primul grup de 200 de mega
wați va intra în exploatare încă în 
acest an ; că pentru devierea Mu
reșului pe un kilometru și construi
rea unui baraj de acumulare s-au 
excavat 2 milioane metri cubi de 
pămînt și s-au turnat 50 000 metri 
cubi de beton ; că se vor monta 65 000 
tone de echipament industrial, ceea 
ce nu este de natură să mai uimească 
de vreme ce în sistemul fluxului 
tehnologic de pe platforma de montaj 
sînt asamblate, pentru a fi ulterior 
ridicate cu macaralele, blocuri de 
pînă la 50 de tone etc. etc.

Nu, nu mai notezi nimic. E și așa 
prea mult... Simți nevoia unei ancore 
care să-ți fixeze solid, definitiv, sen
sul istoric a) termocentralei de la 
Mintia-Deva, să ieși la capătul lumi
nos al acestui tunel de tehnicitate 
enormă, să-ți permiți plonjarea liberă 
în. timp. Exact atunci, deodată, con
structorul spune, cu o degajare „din 
afara specialității" t

— Un detaliu interesant/Centrala 
se găsește amplasată pe locul unde, 
cu două mii de ani în urmă, se afla 
un castru roman. Cu ocazia săpă
turilor pentru fundații au fost dez
gropate o mulțime de vestigii de 
civilizație antică. Las de o parte 
amfiteatru) militar, las de o parte 
stelele funerare, las de o parte și 
cele 2 000 de monezi de pe timpul 
împăratului Domițian. Specific nu
mai atît : într-o casă antică dez
gropată. s-au găsit niște instalații 
de aer cald, prevăzute sub pardo
seală. în cadrul unui sistem extrem 
de ingenios. Cum vedeți, pe aici 
s-au ocupat unii de termoficare și 
înaintea noastră...

Aici e „ancora", aici e capătul „tu
nelului" Ba nu, numai unul din 
capete. Cel dinspre trecut. Pentru 
că celălalt capăt, spre viitor, se află 
tot în uriașa sală a mașinilor, lungă 
de 220 de me'ri Clădirea — pereți 
monoliți din beton, realizați, ca și 
coșurile de fum, prin metoda cofra-

39 3S S3 @ ® B
jelor glisante — e prevăzută să per
mită extinderea centralei. Iată de ce 
constructorii privesc cu o anume 
complicitate zidul ce închide una 
din extremitățile halei : lui îi va 
fi dat să se .mute" mult mai departe. 
Etapa a doua a construcției va dubla 
capacitatea centralei Mintia-Deva, 
ridicindu-i puterea instalată la 1 600 
megawați Unul din coloșii anilor 
'80, spre care Deva 700 privește cu 
încrederea perfectei lucidități

Noua cetate a vremurilor noastre 
este înălțată de oameni harnici și 
pricepuți. veniți din toate colțurile 
țării. Ei vin de pe alte șantiere ter-
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tineri, înzestrați cu toate resursele 
materiale și spirituale pretinse de 
stadiul actual al societății Zăcămîn- 
tu) de cupru din această zonă era 
cunoscut din secolul al XVIII-lea ; 
în 1950, cînd s-a deschis exploatarea 
minieră Deva, ea furniza anual 
12 000 de tone; a ajuns acum la o 
producție anuală de 500 000 tone, cu 
mecanizarea completă a operațiuni
lor de încărcat-transportat, cu înju
mătăți rea consumului de lemn prin 
armarea metalică și cu beton a ga
leriilor cu modernizarea continuă a 
uzinei de preparare (dotată exclusiv 
cu utilaje românești), în sfîrșit cu

.ii in...........
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moenergetice — Borzești, Luduș, 
Ișalnița — ș! se îndreaptă spre un 
altul. Dar beneficiarii, operatorii care 
în prezent execută rînd pe rînd pro
bele agregatelor, sînt cei ce rămîn, 
sînt generația Devei jubiliare. Ca 
bunăoară, loan Moga. 22 ani, absol
vent în iulie al școlii electroenerge- 
tice, secția termo, născut la Deva, cu 
locul de muncă stabilit la Grupul 2 
cazan-turbină actualmente în mon
taj, pînă atunci preocupat să stu
dieze agregatele împreună cu cei 
veniți de la termocentrala lernut să 
ia în primire Grupul 1, practic gata 
de funcționare. Ce să mai spui des
pre loan Moga ? Nimic altceva, decît 
că. de nerăbdare, îl mănîncă pal
mele

In genere industrializarea Devei a 
început și se desăvîrșește în anii 
socialismului avînd exact aceste co
ordonate : pămînt străvechi, bogat în 
istorie, valorificat azi de oameni

integrarea științei în domenii pro
ductive încă virgine, ca de pildă 
actualul studiu pentru recuperarea 
magnetitei din sterilul de la flotație. 

în fiecare an, urbea de la poalele 
cetății feudale își îmbogățește profi
lul contemporan cu noi realizări in
dustriale, social-culturale, edilitare. 
In 1968 ; o nouă linie la întreprinde
rea materialelor de construcții, o 
nouă secție la fabrica de prefabri
cate din beton armat, 810 aparta
mente, canalizarea orașului, racorda
rea la noua conductă magistrală de 
apă Batiz-Deva intrarea în funcți
une a poștei în clădirea nouă și a 
centralei telefonice automate, două 
școli de cîte 16 clase, teatru de vară 
etc în 1969 : grupul școlar energetic 
înzestrat cu ateliere și un cămin de 
300 de locuri, grupul școlar minier 
împreună cu laboratoare și o can
tină de 1 000 de locuri complexul co
mercial din cartierul Viile noi, cen-

„Performanțele 
de spectaculozitate" nu 
slujesc creației folclorice

Nu a trecut mult timp de cînd 
manifestări prestigioase (dintre care 
amintim Concursul al IX-lea al 
formațiilor artistice de amatori și 
Festivalul și concursul internațional 
de folclor „România ’69“) au adus, 
cu o pregnanță sporită, în centrul 
vieții noastre culturale, creația popu
lară în plenitudinea aspectelor ei 
Despre realul succes al acestora, ca 
și despre semnificația și rolul crea
ției populare în contextul culturii 
naționale și universale, s-au scris și 
s-au spus in ultima vreme multe 
euvinte ft jmoașe. Faptul însă că 
pe plan național și internațional 
creația populară românească și-a 
confirmai incomparabilele potențe 
artistice, bogăția conținutului și for
ța vitală ; făptui că sîntem posesorii 
unei prețioase experiențe în dome
niul activității de studiere, culegere 
și valorificare a creației populare, ne 
obligă o dată mai mult să reflectăm 
cu seriozitate asupra unor tendințe 
și orientări. în ce) mai bun caz dis
cutabile, care au ieșit și mai preg
nant în evidență cu prilejul celui 
de-al IX-lea Concurs al artiștilor 
amatori. In modul de prezentare a 
folclorului in spectacole.

In acest proces complex de muta
ție funcțională, mișcarea artistică de 
amatori deține un rol preponderent 
Ea reprezintă o rețea cu puternice 
ramificații ce pătrund adine în lu
mea satelor sau in cele mai puternice 
unități sociale de la orașe. Realizările 
acestui organism artistic viu sînt 
foarte mari, dar tot atît de mare 
este și responsabilitatea asumată 
față de valorile pertinente ale crea
ției folclorice. Forța pe care carac
terul de masă o conferă mișcării ar
tistice de amatori face ca ea să in
fluențeze direct, în mod pozitiv sau 
negativ, sensul evoluției folclorului 
însuși

Reeunoscînd de la bun început im
posibilitatea unor rezolvări ad-hoc, 
ne punem totuși cîteva întrebări 
care n-a’> pretenția de a epuiza sau 
de a circumscrie sf»ra de discuții : 
In ce măsură ideea de competiție, 
de concurs, slujește scopul valoriti- 
cării artistice reale a folclorului?

Desigur, argumentul suprem a) 
unui concurs artistic constă în func
ția S3 stimulativă Dar. in același 
timp, concursul implică o departaja
re valorică a însăși creației popu
lare și acest fapt mi se pare nu. 
numai greu realizabil, dar și inopor
tun. întotdeauna, atît pe plan națio
nal. cît și internațional se vor de
tașa formații care datorită doar deo
sebitelor calități spectaculare ale 
materialului folcloric vor avea o 
situație privilegiată lată de ce cre
dem (cel puțin pe plan național), că 
forma competițională poate fi utilă 
doar în tazele de selecție, premer
gătoare celei finale, atît timp cît se 
confruntă formații cu un repertoriu 
oît de cît unitar Faza finală ar 
trebui să se deslășoare sub forma 
un ii festival la care să participe cele 
mai reprezentative echipe, simpla 
lor selecționare fiind considerată o 
supremă recunoaștere a valorii lor.

Dorința justificabilă a Cuceririi 
unui premiu este de cele mai multe 
ori generatoare de excese. Asistăm 
în preajma fazei finale a fiecărui 
concurs la goana după diferiți „spe
cialiști" care să „aranjeze", să trans
forme. să șlefuiască, uneori să în
jghebeze din cioburi de formații 
așa-zise ansambluri folclorice Do
rința de colaborare cu specialiștii 
este demnă de laudă, dar numărul 
adevăraților artiști și cunoscători 
este încă insuficient Și iat.ă-ne asis
tând la apariția unor hibrizi (ce în
ghit zeci de mii de lei), a șabloane
lor, a formalismului, etc., etc. Re- 
cenzînd bilanțul concursului am con
statat cu satisfacție că exemplele 
de acest te) sînt in minoritate Asta 
nu justifică însă trecerea lor cu ve
derea. deoarece indulgența va per
mite în viitor reîntîlnirea cu ele în 
zeci și zeci de exemplare. Astfel, se 
compun cu o ușurință condamnabilă 
texte plate și neartistice pe care so
liștii le cîntă pe diferite melodii.

Tot ideea de concurs, greșit înțe
leasă. este generatoarea excesivei 
tendințe spre spectacular, spre im
presionarea cu tot dinadinsul a pu
blicului, spre flatarea gustului du
bios și a privirii superficiale Așa
dar, din nou o Întrebare • care sînt 
limitele artistice și de conținut ale 
spectacolului?

Desigur, transpunerea folclorului 
pe scenă implică o potențare a re
surselor sate spectaculare Sîntem 
adesea Insă martori. în ultimul timp, 
la hipertrofierea acestei laturi în

dauna efectului adevărat artistic, 
în dauna autenticității, a purității 
stilistice, a bunului gust.

Poate cel mai mare număr de 
„hibrizi artistici" l-au prilejuit an
samblurile folclorice Depărtîndu-se 
de sensul lor inițial — acela de a 
transpune sub forma unui spectacol 
un obicei sau un ceremonial 
în care creația populară se 
manifestă sincronic — unele ansam
bluri folclorice au devenit o înșirui
re de tablouri sau de cîntece și dan
suri, însăilate pe firul foarte subțire 
al unui comperaj ticluit în versuri, 
din care citez , fragmentar, din me
morie .

„Cheamă din gorgane / glas de 
acordeoane"... „cînd s-adună-n iu
reș ' Dansatorii gureși" („Pe-o gură 
de rai" — Casa de cultură a sindi
catelor Bacău, „Zestrea satelor" că
minul sulfurai Dobroteștl — Teleor-

puncte de vedere

man, „Cîte flori pe Teleorman" sin
dicatul Roșiorii de Vede)

Chiar și prezentarea unor obi
ceiuri, prin natura lor încărcate cu 
savoarea de neegalat a autenticită
ții faptului de viață, a fost schema
tică in mare majoritate, plină de 
imixtiuni, de . făcături" ; aceeași 
lipsă a unei viziuni unitare a fost și 
cauza pendulărilor neartistice între 
naturalism și stilizare : opinci călu- 
șărești lîngă pantofi cu toc cui și 
„mini-fote" dans compus pentru 
scenă alături de joo „ca la hora sa
tului", caval acompaniat de acor
deon, etc., etc. („Armindeni la 
mîndra-n poartă" — clubul C.F.R 
Sighișoara. „Claca de porumb" - 
Rafinăria Ploiești, .Alai de nuntă 
iltoveană" — ansamblul „Cornățe- 
lul")

Cît privește dansurile, s-a făcut 
observată tendința de preluare din 
alte zone, de modificare sau chiar 
de Inventare a unor noi figuri de 
virtuozitate, pentru servirea specta
cularului. De exemplu, în căluș, ca 
și în jocul fecioresc transilvănean 
— pentru a ne opri la cazurile cele 
mai flagrante — au apărut o serie 
de elemente acrobatice, mai apropia
te de circ decît de dans (Șantierul 
nava) Oltenița. Clubul C.F.R Sighi
șoara). Pe lîngă formații mai puțin 
cunoscute (cooperativa „îmbrăcă
mintea" Craiova, C.I.L. Brăila), la 
acest capitol sîntem obligați a men
ționa din păcate și formații de înalt 
prestigiu, chiar laureate, pe care

le-am apreciat întotdeauna, dar cara 
au devenit și ele tributare exceselor 
(uzinele „Electroputere" Craiova, 
Casa de cultură a municipiului Bra
șov și uzinele „Automecanica" din. 
Sibiu)

Oare dansul românesc este doar 
pură virtuozitate, dinamică excesivă, 
zgomot și strigături continue, obo
sitor prin viteză și intensitate maxi
mă ? Unde sînt lirismul, eleganța, 
interiorizarea, noblețea, autenticita
tea trăirii artistice care au darul de 
a emoționa publicul ? Răspunsul 
l-au dat nu una, ci multe formații 
valoroase și interpreți talentați care 
s-au apropiat cu seriozitate, respect 
și înțelegere de creația populară, 
actul transpunerii scenice fiind echi
valent cu un act de recreere artistică. 
Este suficient să ne aducem aminte 
de grupul folcloric al Căminului 
cultural Dragomirești-Maramureș ca
re a prezentat „Cîntece la leagănul 
noului născut", o temă .dificilă dar un 
moment de adevărată desfătare artisti
că Tot astfel ne-a îneîntat și trans
punerea scenică a legendei „Cetății 
păgîmlor" de către căminele cultu
rale Turia, Sînzieni și Tg. Secuiesc. 
Existența lor justifică, prin contrast, 
aprecierile critice pe care ne-am 
îngăduit să le facem.

Nu este mai puțin adevărat că în 
decursul anilor și mai ales în ulti
mul timp s-au depus eforturi lăuda
bile pe linia pregătirii și perfecțio
nării cadrelor : cursuri de speciali
zare, consfătuiri, publicații de fol
clor Ar fi nejust să nu relevăm 
aici măsurile luate pentru anihilarea 
unor tendințe greșite ce s-au făcut 
remarcate în concursul precedent, 
inițiative nu o dată încununate de 
succes în ceea ce privește organiza
rea unor manifestări folclorice pe 
plan local sau intensa activitate de 
propagandă prin participarea celor 
mai valoroase formații de amatori 
la festivalurile internaționale. Se 
dovedește însă că aceste eforturi nu 
sînt încă suficiente

Complexitatea problemelor care se 
ridică (și pe care le-am creionat 
doar în parte), impun, credem, pen
tru găsirea soluțiilor celor mai jus
te. o analiză profundă și temeinică 
a situației actuale, acțiune la care 
să participe alături de specialiștii 
Care îndrumă mișcarea artistică de 
amatori, cercetătorii ce se ocupă cu 
studiul științific a) creației populare, 
ca și oameni de artă și cultură, iu
bitori și cunoscători ai folclorului. 
Ea ar putea însemna începutul unei 
st.rînse și permanente colaborări vii
toare în soluționarea unor probleme 
vizînd reconsiderarea modalităților 
de prezentare scenică a artei noastre 
populare.

Anca G1URCHESCU

cinema

• Corabia nebunilor : PATRIA — 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Sezon mort (în cadrul festivalului 
filmului sovietic) : REPUBLICA -
10.30 ; 13,30 ; 16,30 ; 10,30
• Mai periculoase decît bărbații :
BUCUREȘTI — 0 ; 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 : 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 ; 1G: 18.15: 
20,30.
• Paria : FEROVIARUL - 8.30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21. EXCELSIOR -
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21. ME
LODIA — 9 : 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 :
20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse s 
FESTIVAL — 8.45 : 11.15 ; 13.30 ; 16 :
18.30 ; 21.
• Atentatul de la Sarajevo ; VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 : 18.30 ;
20,45. i
• Stelele din Eger : GRIVIȚA - 9- 
12,15 în continuare ; 16,15 ; 19.30, TO
MIS — 8.30—14 în continuare ; 17 ; 20.
• My fair lady : CENTRAL - 9.30 ;
13 ; 16,30 ; 20
• Familia noastră trăsnită : LUMINA
— 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 ; 13,15 ; 20.45. CO-
TROCENI — 15,30 ; 18.

• Viața Iul Matheus : COTROCENI— 
20,30.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI — »— 
21 în continuare.
« Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15 ; 17.45 ; 20.
• Dragoste la Las Vegas : BUZEȘTI
- 15,30 . 10.
• Ultima luna de toamnă : BUZEȘTI
- 20.30.
• Tigrul : DACIA — 8—20.45 în conti
nuare, MOȘILOR - 15,30 ; 18 ; 20.30.
« Angelica și sultanul : BUCEGI — 
9 ; 11.15 ; 13.30 : 16 : 18 15 : 20,30 MIO
RIȚA - 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45 ARTA — 9.30—16 în continuare : 
18,15 ; 20,30.
• Creola, ochll-ți ard ca flacăra : 
UNIREA - 15,30 ; 18
O Singurătate in doi : UNIREA — 
20,15.
• Soarele vagabonzilor : LIRA —
15.30 . 18 ; 20.30
O In umbra coltului : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Omul care valora miliarde : GIU-
I.EȘTI — 15,30 ; 10 ; 20.30. FLORE AS- 
CA — 9 ; 11,15 : 13,30 16 ; 18.15 ; 20,30
• Omul orgoliul, vendeta : VOLGA
- 9—15.30 în continuare ; 18 ; 20.30
• Vîrsta Ingrată : VIITORUL - 15,30 ; 
18, VITAN — 15,30 : 18.
• Cine l-a ucis pe Liberty Walance : 
VIITORUL — 20,30.
• Pipele : VITAN - 20,30.
• La nord plin nord-vest : AURORA
- 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19.15
• Memento : POPULAR - 15.30.
• Strigătul : POPULAR - 18 : 20,3».
• Omul momentului : MUNCA — 
16 : 18. '
• Tandrețe : MUNCA - 20.
• Tinerețe fără bătrînețe : FLACARA
- 15.30 ; 18 : 20 30.
e Bărbați în deplasare : RAHOVA —
15.30 ; 18.
• Colina : RAHOVA - 20,30.

trul stomatologic, o stație de salvare, 
o nouă secție de pediatrie, extinde
rea și dotarea maternității... Simpla 
enumerare — incompletă — e totuși 
semnificativă pentru importantele 
investiții menite să transforme Deva 
într-un oraș cu o puternică bază 
economică, într-un municipiu mo
dern.

în iulie 1969, Uniunea Arhitecților 
a acordat premiul său anual unui 
colectiv condus de arh Cornel Flo- 
rea pentru munca de creație, con
cepție arhitecturală și de sistemati
zare a ansamblului central al orașu
lui Deva. Pentru vizitatorul obiectiv 
decizia este, neîndoios, motivată și 
justă. Argumente : In rezolvarea de
taliilor de sistematizare, monumen
tul și dealul cetății au intrat în com
poziția urbană ca element dominant, 
susținător al axului principal de 
perspectivă imprimînd totodată nota 
personală, specifică, farmecul orașu
lui. Cetății „îi răspunde" un bloc- 
turn și dialogul este de efect. O altă 
problemă care și-a găsit rezolvarea 
a fost găsirea unor proporții cores
punzătoare a noului centru și în
cadrarea lui armonios în mediul în
conjurător, în raport cu scara și 
silueta vechilor clădiri. Trecerea este 
fluentă, fără stridențe, noua espla
nadă a centrului se sprijină discret 
pe cea veche, dozarea spațială pre
zintă însă. în afară de continuitate, 
și destule elemente de surpriză. La 
parterul noilor blocuri de pe ma
gistrală, însumînd o mie de locuințe, 
se află spațiile comerciale Prome
nadă, loc de întîlnire, perimetru des
tinat marilor desfășurări populare, 
nou) centru își merită din plin dis
tincția.

Deva avea o singură stradă asfal
tată înainte de război t 76 000 mp 
de străzi și trotuare modernizate sînt 
rodul unui singur an edilitar, 1968. 
Cvartalul Gojdu e în întregime nou. 
Un microraion. Dacia 5, va răsări 
și el de sub schele. In cele circa

7 000 de apartamente moderne date 
Devei în folosință și-ar găsi adăpost, 
cu prisosință. întreaga populație a 
Devei de acum 10—15 ani ; numai 
că, sub impulsul industrializării, 
populația s-a triplat intre timp. Chiar 
și așa. cea mai mare parte a celor 
37 009 de locuitori actuali ai Devei, 
— cam două treimi — s-a mutat in 
apartamente noi. Viața mergind îna
inte. proiectele de perspectivă pre
văd extinderea municipiului cores
punzător unei .populații de 90 000 
de locuitori, cifră ce va fi cu sigu
ranță atinsă pînă la sfîrșitul mile
niului Mileniu? Nu e prea departe? 
Nicidecum : 30 de ani = trei clipe 
cînd ești un oraș de șapte ori cen
tenar. Simțul perspectivei...

...Cînd graficienii au început să 
lucreze la afișele pentru Deva 700 
și-au dat seama numaidecît că prin
cipala problemă era de a face vizi
bil Timpul. Au schițat deci conturul 
vechii cetăți și, la poalele ei, schele, 
siluete de clădiri civile și indus
triale, sugerînd imaginea Devei mo
derne Din orice punct ai privi-o, 
Deva 700 este dialogul dintre două 
pagini de istorie, dintre tradiție și 
contemporaneitate. în peisajul noc
turn, aburul luminos, romantic în- 
conjurînd cetatea plutește misterios 
și tandru peste explozia luci ferică a 
magistralei moderne Să ne confor
măm acestei dualități Ridicînd bra
țele ca să salutăm Deva cea bătrînă. 
Deva cea tînără, le cuprindem în
tr-un singur gest de dragoste pe 
amîndouă.

★
Simbătă dimineața a fost dezve

lită placa comemorativă „Deva 1269— 
1969" — așezată pe frontispiciul se
diului consiliului popular județean. 
Un numeros public a participat apoi 
la vernisajul expoziției documentare 
„Deva 700" și al expoziției de artă 
plastică a cenaclului Uniunii artiști
lor plastici din localitate.

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Concert 
lecție — „Muzica de-a lungul veacu
rilor" - 10.30
• Opera Româna : Giselle — 11, ttl- 
goletto - 19,30
• Teatrul Național „1. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Castiliana — 10.30. 
Alizuna - 20 ; (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 10,30, Năpasta — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 10 Candida — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) Comedie pe 
Întuneric — 10. Melodie varșoviană 
— 20.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.

Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 
10, Carlota — 15 : Iertarea — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Don Quijotc — 10. O casă 
onorabilă - 15,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M" — 10,30, Ma
tineu literar „Adela" — 16. Viziuni 
flamande — 20
• Teatrul Giuleștl : Comedia zorilor
- 10 și 19,30.
• Teatrul de revistă și comedia „Ion 
Vasllescu" : București varietâ — 1» 
și 19,30.
o Teatrul Evreiesc de Stat : înțelepții 
din Helem — 11. Transfuzia — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din cl. 
Victoriei) : Elefănțelul curios — 11. 
Cabaretlsslmo — 19.30 : (sala din »tr. 
Academiei) : Căluțul cocoșat - 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Birlic - 19,30, (sala 
Victoria) : Femei, femei, femei — 19.30
• Ansamblul artistic al Uniuni! Ge
nerale a Sindicatelor : Baladă omu
lui — 20.
• Teatrul „A. Davlla" din Pitești (în 
Sala Palatului) ■ Ecaterina Teodorolu
— 11, Evadatul la... concert — 16.30 
șl 20, (în sala Magheru a Teatrului 
„C. I. Nottara") : Nora șl soacra — 20.
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ROHÂNO-BELGIAN
(Urmare din pag. I)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și primul ministru al Bel
giei au subliniat importanța acor
dată de cele două țări probleme
lor securității europene. Intensifi
carea contactelor și dezvoltarea 
unor relații de colaborare între 
toate statele Europei ar fi de na
tură să favorizeze încrederea și 
apropierea națiunilor europene, 
ceea ce ar avea o influență favora
bilă asupra evoluției situației inter
naționale și a securității europene.

Problema convocării unei confe
rințe privind securitatea europeană 
a prilejuit un schimb de vederi a- 
profundat. Cele două părți consi
deră că problemele referitoare la 
securitatea europeană trebuie să 
fie abordate în mod realist, îndeo
sebi prin contacte atît bilaterale 
cît și multilaterale între toate sta
tele interesate în menținerea păcii 
și securității în Europa, în scopul 
de a se preciza și apropia punctele 
de vedere și a se căuta temele de 
natură a face obiectul unor nego
cieri fructuoase.

In același context, renunțarea la 
forță și respectarea angajamente
lor internaționale au fost consi
derate esențiale și s-a exprimat do
rința de a se adopta măsuri me
nite să contribuie în mod substan
țial la consolidarea păcii în Europa 
și în lume.

Miniștrii au convenit să se pună 
totul în aplicare pentru intensifi
carea cooperării între toate statele 
europene în domeniul comercial, 
științific și țehnic. In acest sens, 
ei au subliniat importanța dezvol
tării relațiilor bilaterale și au con
siderat că Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa este un or
ganism adecvat pentru a încuraja 
cooperarea între toate țările euro
pene în diferite domenii.

Semnarea acordului de cooperare 

turistică între România și Belgia
BRUXELLES 25. — Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Badea, transmite : 
Sîmbătă dimineața. Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, a avut loc sem
narea acordului de cooperare turis
tică între Republica Socialistă Româ
nia și regatul Belgiei.

Acordul a fost semnat de ministrul 
de externe român, Corneliu Mănescu,

C r o n i c a zilei

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Ira

nului, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat minis
trului afacerilor externe iranian, 
Ardeshir Zahedi, o telegramă de fe
licitare în care transmite urări pen
tru prosperitatea și bunăstarea 
poporului iranian.

Cu prilejul Zilei naționale a Ira
nului, ambasadorul acestei țări, la 
București, Soltan H. V. Sanandaji, a 
rostit, sîmbătă seara, o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune.

★
între 19 și 25 octombrie a făcut o 

vizită în țara noastră o delegație co
mercială belgiană, condusă de C. V. 
Helsen, director general al Compa
niei Devetra din Bruxelles.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Camera de Comerț. De asemenea, au 
avut convorbiri la unele întreprin
deri de comerț exterior privind im
portul din România a) unor mașini- 
unelte și altor produse industriale.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 octombrie. In țară : vreme în 
general umedă șl rece, mai ales la 
începutul Intervalului, clnd și ploile 
vor fi mal frecvente. Cerul va fl tem

Cu ocazia convorbirilor, cei doi 
șefi de guverne au relevat impor
tanța sarcinii care revine Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
menținerea păcii și intensificarea 
cooperării între state, inclusiv 
realizarea unor acorduri pe plan 
regional, subliniind convingerea lor 
că, pentru a-și mări eficacitatea, 
această organizație trebuie să răs
pundă vocației ei universale.

De ambele părți s-a exprimat 
satisfacția pentru modul rodnic în 
care cele două țări au colaborat 
în cadrul organizațiilor interna
ționale și îndeosebi la O.N.U. și 
s-a scos în evidență faptul că Ro
mânia și Belgia au întreprins, îm
preună cu alte țări, în aplicarea 
rezoluției Națiunilor Unite, acțiuni 
avînd drept scop să încurajeze co
laborarea pe plan regional euro
pean.

S-a arătat că pentru ambele 
Părți vizita președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
în Belgia și convorbirile purtate cu 
primul ministru Gaston Eyskens, 
ministrul afacerilor externe, Pierre 
Ilarmel, și ministrul comerțului 
exterior, Hendrik Fayat, reprezintă 
un moment important în evoluția 
colaborării româno-belgiene, în in
teresul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
invitat pe primul ministru și pe 
ministrul afacerilor externe al 
Belgiei să facă o vizită oficială în 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data acestei vizite va 
fi stabilită ulterior, pe cale diplo
matică.

și de omologul său belgian, Pierre 
Harmel.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru acordul realizat, a- 
preciindu-1 ca pe un nou pas în dez
voltarea relațiilor prietenești, de coo
perare româno-belgiene, menit să fa
vorizeze și mai mult contactele între 
populațiile celor două țări și o mai 
bună cunoaștere reciprocă.

Sîmbătă a sosit In Capitală dele
gația Consiliului ungar al păcii, for
mată din Terenvi Istvăn, vicepreșe
dinte, și Nădas Erzsebet, membră a 
consiliului, care ne vizitează țara la 
invitația Comitetului național pentru 
apărarea păcii.

★
în zilele de 24—25 octombrie, în 

sala de festivități a Muzeului teh
nic „Prof. ing. Dimitrie Leonida" din 
Capitală, au avut loc lucrările unei 
sesiuni științifice prilejuită de îm
plinirea a 15 ani de la înființarea 
muzeului.

★
în ziua de 25 octombrie s-a des

fășurat la Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor o masă ro
tundă în scopul aprofundării pro
blemelor legate de perfecționarea 
muncii de educație ideologico- 
politică la vîrsta pionieriei.

La dezbateri au participat peda
gogi, psihologi și sociologi de la ca
tedrele universitare și din institu
tele de cercetări, activiști ai consi
liilor județene pionierești, coman
danți de pionieri, reprezentanți ai 
presei centrale și pedagogice, ai 
radioului și televiziunii.

porar acoperit. In regiunea de deal și 
de munte se vor semnala lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 șl 8 grade, Iar maxi
mele între 4 și 14 grade. în București : 
vremea va fi în general umedă și 
rece, mal ales la începutul interva
lului. Cerul va fi mai mult noros. 
Ploaie temporară. Vînt potrivit, cu u- 
nele intensificări, predomlntnd din 
sectorul nord-vestic. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere.

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
Gheorghe Radulescu a primit pe directorul 

general al Băncii agricole a Iugoslaviei
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Gheorghe Rădulescu a 
primit sîmbătă dimineața pe direc
torul general al Băncii. agricole a 
Iugoslaviei, Bosko Tonev. care se 
află intr-o vizită de documentare în 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă prietenească, a parti

Solemnitatea de la Școala 
de ofițeri M.A.I. din Capitală
Sîmbătă dimineața, la Școala mili

tară de ofițeri a Ministerului Aface
rilor Interne din Capitală, cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări de la în
ființare, au avut loc solemnitatea a- 
cordării Drapelului de luptă și de
punerea jurămîntului militar de că
tre elevii anului I.

La solemnitate au participat tova
rășii Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
Cornel Onescu. membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor interne, 
membri ai Colegiului M.A.I., gene
rali și ofițeri din Ministerul Aface
rilor Interne și Consiliul Securității 
Statului, cadre didactice/ activiști de 
partid, elevii școlii.

Tovarășul Cornel Onescu a dat ci
tire Decretului Consiliului de Stat 
prin care se acordă Drapelul de luptă 
Școlii militare de ofițeri a M.A.I., 
simbol al onoarei, vitejiei și gloriei 
militare.

în acordurile Imnului de stat, în 
fața Drapelului de luptă, ofițerii și 
elevii școlii au rostit jurămîntul de 
a apăra cu sfințenie glia străbună și 
de a păstra cu eroism drapelul în
credințat

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
Cornel Onescu a subliniat că, în cele 
două decenii de existență, această 
școală a format și trimis an de an 
în organele și unitățile ministerului 
numeroase cadre bine pregătite, cu o 
înaltă conștiință politică, devotate 
trup și suflet cauzei partidului. în
tregului popor. Mulți din absolvenții 
școlii ocupă astăzi importante func
ții de răspundere în ierarhia noastră 
militară.

Adresîndu-se elevilor anului I, 
vorbitorul a spus : Am convingerea

Acorduri de cooperare economică 
încheiate între România și unele țări 

latino-americane
Recent, o delegație economică ro

mână, condusă de Ion Mineu, ad
junct al ministrului minelor, a vi
zitat Republica Chile.

în urma tratativelor purtate _ de 
către delegație română cu oficiali
tățile chiliene și reprezentanți ai 

, unor firme economice, a fost semnat 
un Acord privind cooperarea econo
mică între Republica Socialistă 
România și Republica Chile în dome
niul exploatărilor miniere. Acordul 
a fost semnat din partea română de 
adjunctul ministrului minelor, Ion 
Mineu. iar din partea chiliană de 
ministru] minelor. Alejandro Hales.

★
în continuarea vizitei In America • 

Latină, delegația română condusă 
de Ion Mineu a vizitat Bolivia, la 
invitația guvernului acestei țări.

Cu acest prilej, șeful delegației ro
mâne a fost primit de președintele 
Republicii Bolivia, Alfredo Ovando 
Candia.

întoarcerea de la Moscova a delegației 
Consiliului General A.R.LU.S.

Delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru în Biroul Consiliului Gene
ral al asociației, care, la invitația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, a făcut o vizită în U.R.S.S., 
s-a înapoiat sîmbâtă seara în Capi
tală. 

cipat Ion Rușinaru, președintele 
Consiliului de administrație al 
Băncii agricole.

Cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale activității băncilor agri
cole din cele două țări în sprijinul 
dezvoltării agriculturii.

(Agerpres)

fermă că veți depune toată străduința 
pentru a pătrunde cît mai adînc în 
tainele și frumusețea muncii de mi
liție populară.

A avut loc apoi solemnitatea depu
nerii jurămîntului de către elevii 
anului I, promoția 1969—1972.

în numele elevilor anului I a vor
bit Alexandru Brediceanu, iar în 
numele cadrelor didactice locotenent- 
colonel Constantin Băhneanu.

Tovarășul Dumitru Popa, în nu
mele Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a felicitat cadrele 
școlii și elevii, urîndu-le noi succese 
în activitatea de pregătire de luptă 
și în însușirea măiestriei militare.

în continuare, cei prezenți au adop
tat o telegramă adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, PER
SONAL, în care se spune :

„Asigurăm conducerea partidului 
nostru, pe dv„ personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în în
treaga noastră activitate ne vom 
călăuzi -după valoroasele indicații și 
aprecieri pe care le-ați făcut în scri- 
soarea de salut adresată lucrătorilor 
de miliție cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări de la înființarea ei.

Ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a pregăti cadre 
de nădejde, demne de titlul de ofi
țer al Republicii Socialiste România, 
care să vegheze ferm și neclintit, sub 
faldurile Drapelului de luptă, la 
viitorul luminos și fericit al patriei 
și poporului condus cu înțelepciune 
și clarviziune de către Partidul Co- 
muhist Român".

Festivitatea s-a încheiat cu defi
larea ofițerilor și elevilor, după care 
au fost vizitate săli de clasă, labora- 
toare și o expoziție de fotografii cu 
aspecte din activitatea școlii.

De asemenea, șeful delegației ro
mâne a purtat convorbiri cu minis
tru) relațiilor externe al Boliviei, 
Cesar Ruiz Velarde, cu subsecre
tarii de stat la Ministerul Econo
miei, Ministerul Minelor și Petrolu
lui și cu alte persoane oficiale bo- 
liviene.

Au fost încheiate un Acord de 
cooperare economică și tehnică și 
un Acord comercial între Republica 
Socialistă România și Republica Bo
livia. Conform convențiilor înche
iate, cele două părți tși acordă re
ciproc clauza națiunii celei mai fa
vorizate și își exprimă interesul 
de a coopera în domeniul minier, pe
trolier, chimic, agricol și în alte sec
toare de interes comun.

După cum s-a anunțat în presă, 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Bolivia s-au sta
bilit relații diplomatice la rang de 
ambasadă.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
Mihail Roșianu, președintele Consi
liului Central al A.R.L.U.S., de alți 
membri și activiști ai asociației.

Erau de asemenea prezenți A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

Manifestări consacrate celei de-a XXV-a 
aniversări a Zilei Forțelor Armate
ale Republicii Socialiste România

SPECTACOL DE GALĂ
în sala Palatului Republicii a avut 

loc sîmbătă seara un spectacol de 
gală în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a Zilei Forțelor Armate.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Pană, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Dumitru Popa, Ion Stânes- 
cu, Cornel Onescu.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii delegației militare sovietice, în 
frunte cu generalul de armată S. L. 
Sokolov, prim-locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S.

Erau prezenți atașați militari a- 
creditați la București.

In sală se aflau conducători ai 
unor instituții centrale, organizații 
obștești și de masă, personalități ale 
vieții noastre științifice, și cultural- 
artistice, generali și ofițeri activi și 
în rezervă, foști comandanți de mari 
unități și unități pe frontul antifas
cist, militari în termen, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile Capitalei.

Spectacolul a constituit o emoțio
nantă frescă a glorioasei istorii a

LA AMBASADA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA DIN U.R.S.S.

înmînarea unor ordine

și medalii unor comandanți 
de oști sovietici

MOSCOVA 25. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Ambasada Republicii Socialiste Româ
nia din Uniunea Sovietică a avut 
loc sîmbătă solemnitatea înmînării 
unor ordine și medalii conferite de 
Consiliul de Stat unui grup de co
mandanți de oști sovietici, cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a For
țelor Armate ale Republicii Socialiste 
România.

După ce a dat citire decretului 
Consiliului de Stat, prin care se con
feră ordine și medalii unui mare nu
măr de ofițeri superiori, generali și 
mareșali sovietici, ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică, Teo
dor Marinescu a adresat celor dis
tinși, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al 
președintelui său, Nicolae Ceaușescu, 
cele mai cordiale și mai călduroase 
felicitări. Conferirea acestor distinc
ții, a spus el. constituie o expresie a 
sentimentelor de stimă și prietenie 
ale poporului român față de popoa
rele Uniunii Sovietice, un semn al 
înaltei prețuiri a contribuției pe 
care Forțele Armate ale Uniunii So
vietice au adus-o la eliberarea Româ
niei, un simbol al frăției de arme 
româno-sovietice, făurită în luptele 
duse umăr la umăr cu glorioasa ar
mată sovietică, de ostașii români, 
pînă la victoria finală asupra fascis
mului german.

Printre cei cărora li s-au înmlnat 
distincțiile au fost mareșalii Uniunii 
Sovietice Andrei Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., Matvei Zaharov, 
prim-locțiitor al ministrului apără
rii al U.R.S.S. — șeful Statului 
Major general, Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România clasa I", 
amiralul Serghei Gorșkov, locțiitor al 
ministrului apărării, mareșalul Uniu
nii Sovietice Semion Timosenko, ge
neralii de armată Andrei Ghetman și

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, sîmbătă 
dimineața, la Monumentul Eroilor 
Patriei, la Cimitirul militar Ghen- 
cea și la Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Forțelor Ar
mate, Ministerului Afacerilor In
terne Consiliului Securității Statului 
și Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist

La solemnități au luat parte ge
neral-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, șeful Marelui Stat Major, ge- 
neral-locotenent Ion Coman, adjunct 
a) ministrului, secretarul Consiliului 
Politic Superior general-locotenent 
Grigore Răduică, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Securității Statului, 
general-maior Ion Dumitru, secretar 
general al Ministerului Afacerilor 
interne, generali activi și în re
zervă. ofițeri superiori.

A fost intonat Imnul de stat.
După depunerea coroanelor, cei 

prezenți au primit defilarea compa
niei de onoare.

★
Membrii delegației militare sovie

tice. condusă de general de armată 

patriei, animată de figuri legendare 
și fapte eroice din trecutul de luptă 
al poporului român pentru apăra
rea ființei sale naționale și a gliei 
strămoșești. Au fost evocate zilele 
fierbinți ale lui August 23, cînd țara 
întreagă, răspunzînd chemării parti
dului, s-a ridicat la luptă și a des
chis o eră nouă în istoria României, 
luptele duse de armata română, cot 
la cot cu armata sovietică, pentru 
alungarea trupelor hitleriste de pe 
pămîntul țării și zdrobirea definitivă 
a fascismului german. Spectacolul a 
înfățișat totodată scene din viața mi
litarilor forțelor noastre armate, din 
pregătirea lor pentru apărarea inde
pendenței și suveranității patriei.

Și-au dat concursul .ansamblurile 
reunite ale armatei, „Ciocîrlia", „Pe- 
rinița" și U.G.S.R., cîntăreți și ba
lerini de Ia Opera Română și alți 
artiști ai scenelor bucureștene.

La sfîrșitul spectacolului, în aplau
zele entuziaste ale celor prezenți, 
artiștilor și realizatorilor le-âu fost 
oferite flori.

Semion Ivanov — decorați cu Or
dinul „Tudor Vladimirescu clasa I", 
mareșalul de aviație Vladimir Sudeț, 
generalul-colonel de aviație Ivan 
Podgornîi, generalul-colonel Vladi
mir Baskakov — decorați cu ordinul 
„Tudor Vladimirescu clasa a II-a", ge
neralul de armată Vasili Marghelov, 
generalul-colonel de aviație Nikolai 
Kamanin, generalul-colonel de avia
ție Alexandr Porkrskin, generalul- 
colonel Nikolai Ogarkov — decorați 
cu ordinul „Tudor Vladimirescu cla
sa a III-a“. Au mai fost înmînate or
dine și medalii conferite de Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România unui mare număr de ge
nerali și ofițeri superiori sovietici.

Luînd cuvîntul în numele celor 
distinși, mareșalul Uniunii Sovietice 
Andrei Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., a mulțumit călduros 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta considerație 
față de ostașii și comandanții de oști 
sovietici. Vom purta cu demnitate a- 
ceste înalte distincții, a spus el, con- 
siderîndu-le un semn de înaltă pre
țuire a noastră și a celor căzuți, un 
imbold pentru întărirea continuă a 
relațiilor prietenești dintre popoarele 
și armatele noastre.

La solemnitatea înmînării distinc
țiilor au participat activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., reprezentanți ai unor orga
nizații obștești sovietice, ziariști.

Au fost de față membrii delega
ției militare române conduse de ge
neralul-colonel Sterian 'firea, adjunct 
al ministrului forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, pre
cum și colonelul Cornel Berar, ata
șatul militar, aero și naval al Româ
niei în Uniunea Sovietică.

A urmat un cocteil, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească.

S. L. Sokolov, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., însoțiți 
de ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, au depus 
coroane de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei și la Monumentul Eroilor 
Sovietici.

La solemnități au fost de față ge
neral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori, precum 
și membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

★
Sîmbătă, în cadrul manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea Zilei For
țelor Armate, la Monumentul eroilor 
din orașul Cărei s-au adunat mii 
de oameni ai muncii din localitate 
și împrejurimi. Ei au participat la 
o impresionantă manifestare de cin
stire a celor care s-au jertfit pentru 
eliberarea României de sub jugul 
fascist, pentru înfrîngerea definitivă 
a Germaniei fasciste

în cursul aceleiași zile au fost de
puse coroane de flori din partea co
mitetelor de partid și consiliilor 
populare locale, a organizațiilor de 
masă și obștești, unităților militare, 
întreprinderilor și instituțiilor, în 
numeroase localități din țară.

TELEGRAME

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver- 
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, a primit telegrame de feli
citare din partea : vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri și ministru al 
apărării populare a Republicii Popu
lare Albania, Beqir Balluku ; minis
trului apărării populare a Republi
cii Populare Bulgaria, general de ar
mată Dobri Djurov ; ministrului a- 
părăril naționale a Republicii So
cialiste Cehoslovace, general-colonel 
Ing. Martin Dzur; secretarului de 
stat de pe lingă Ministerul Apărării 
Naționale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace, general-locotenent Vâclav 
Dvorăk ; vicepremierului Consiliului 
de Stat, ministrul apărării naționa
le a Republicii Populare Chineze, Lin 
Biao; ministrului apărării naționa
le a Republicii Populare Democrate 
Coreene, general de armată Cie 
Hiăn ; viceprim-ministrului și minis
trul forțelor armate revoluționare 
ale Republicii Cuba, comandant Râul 
Castro Ruz; ministrului apărării na
ționale a Republicii Democrate Ger
mane, general de armată Heinz 
Hoffmann : secretarului de stat pen
tru apărarea națională a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, ge
neral-colonel Nikola Liubicici; mi
nistrului apărării Republicii Popu
lare Mongole, general-colonel Batin 
Dorj ; ministrului apărării naționa
le a Republicii Populare Polone, ge
neral Wojciech Jaruzelski ; minis
trului apărării Republicii Populare 
Ungare, general-colonel Czinege La- 
jos ; ministrului apărării Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, mare
șal al Uniunii Sovietice, Andrei An- 
tonovici Greciko ; ministrului apără
rii naționale a Republicii Democra
te Vietnam, general de armată Vo 
Nguyen Giap ; ministrului apărării 
a Republicii Vietnamului de Sud, ge
neral Tran Nam Trung.

A mai fost primită o telegramă de 
felicitare din partea comandantului 
suprem al Forțelor Armate Unite ale 
Tratatului de la Varșovia, mareșal al 
Uniunii Sovietice, I. I. Iakubovski.

în telegrame sînt exprimate urări 
de noi succese în continua întărire 
a Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Manifestări 
peste hotare
Manifestări consacrate Zilei For

țelor Armate ale Republicii Socia
liste România au continuat să aibă 
loc în ultimele zile într-o serie da 
capitale.

Din Havana se anunță că la se
diul comandamentului ilotei .mari
time militare a Republicii Cuba a 
avut loc o adunare festivă, la care 
au participat ofițeri superiori, mi
litari și oficialități cubaneze. Au 
luat cuvîntul dr. Santiago Cuba, 
procuror al armatei, și lt. col. Du
mitru Stoica, atașatul militar român.

Atașații militari, aero și navali 
ai Republicii Socialiste România 
în R. P. Chineză, locotenent-colonel 
Virgil Gheorghiu, în R. S. Ceho
slovaca, colonel Petre Rotariu, în 
Republica Democrată Germană, lo
cotenent-colonel Mircea Beghe- 
geanu, în Republica Democrată 
Vietnam, colonel Ștefan Șerbănes- 
cu, în R.P.D. Coreeană, căpitan de 
rangul II Voicu Peiru, în India, lt 
col. E. Niculescu, în Marea Brl- 
tanie, colonel Dobre Badea, în Sta
tele Unite, colonel Dumitru Apostol, 
în Turcia, locotenent-colonel Aurică 
Guinea, au oferit cocteiluri sau re
cepții.

Cu același prilei au oferit coc
teiluri ambasadorul României in 
R. P. Mongolă, Sandu loan, și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim în 
Albania, Dumitru Cozma. La Ti
rana a lost organizată șl o gală 
de filme documentare românești.

La aceste manifestări au parti
cipat reprezentanți ai oficialități
lor militare și civile, ofițeri supe
riori, militari, membri ai corpului 
diplomatic și atașați militari acre
ditați în capitalele respective, per
sonalități ale vieții politice, econo
mice și culturale, ziariști.

PROGRAMUL I

8.15 Deschiderea emisiunii 
e Pentru tineretul școlar. 10,15 — 
Tenis de cîmp. Meci demonstrativ 
Iile Năstase — Ion Țlriac — 
Transmisiune de ' la Sala Flo- 
reasca. 10,30 — Ora satului. 11,45 
— Concert simfonic — In pro
gram : Concertul pentru plan și 
orchestră în do minor de Mo
zart. Interpretează orchestra 

Frank. Dirijor Charles Munch. 12,20

FOTBAL

î 
î 
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simfonică din Boston. Solist Claude Frank. Dirijor Charles Munch. 12,20 
— închiderea emisiunii de dimineață. 15,00 — Fotbal : Steagul Roșu — 
Steaua. Transmisiune de la Brașov. 17,00 — „Mănușile Europei" — filmul 
Campionatelor europene de box, producție a studioului nostru de televi
ziune. 17,20 — „Maior Vifor" (V) — film serial, producție a studiourilor 
sovietice. 18,00 — Realitatea ilustrată — magazin duminical. 19,00 — Din 
folclorul popoarelor. In program : Dansuri populare din Croația. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 20,00 — Film cu trei stele : „Stația de autobuz*. 
21,35 — „Melodii... melodii" — emisiune concert cu Daniela Gheorghiu, 
Dan Gherasim, Angela Similea șl Liane. 22,05 — Ritmurile Vienel — film 
pentru televiziune realizat de Pompiliu Gîlmeanu. 22,30 — Telejurnalul 
de noapte și buletinul meteorologic. 22,55 — De joc... Muzică populară 
instrumentală. Soliști : Toni Iordache, Ion Milu, Radu Simlon. Acom
paniază o formație condusă de Ionel Budișteanu. 23,10 — Publicitate. 
23,15 — Telesport. 23,30 — închiderea emisiunii.

AZI, PE STADIONUL 
REPUBLICII

Astăzi se desfășoară jocurile 
etapei a 9-a a campionatului di
viziei A la fotbal. Pe Stadionul 
Republicii din Capitală; cu în
cepere de la ora 15,06, se va 
disputa partida dintre echioele 
RAPID BUCUREȘTI și JIUL 
PETROȘANI. în țară sînt pro
gramate următoarele meciuri : 
FARUL CONSTANȚA - DI
NAMO BUCUREȘTI : UNIVER
SITATEA CRAIOVA - U. T. 
ARAD ; Petrolul Ploiești — Po
litehnica Iași j Dinamo Bacău — 
A.S.A. Tg Mureș ț F C. Ar
geș — C.F R Cluj ; Universita
tea Cluj — Crișul Oradea j 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV - 
STEAUA BUCUREȘTI.

SPORT
IN ClTEVA RI N DURI

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Seară de teatru : „Podul de pia
tră" de Laszloffi Csaba, adaptare pentru televiziune șl regia artistică Ion 
Olteanu. 
Iordache, 
Ermitage 
Federală
Dirijor Kurt Redel. La flaut: Kurt Redel. 22,00 — închiderea

în distribuție : Val Săndulescu, Migri Avram Nicolau, Ștefan 
Smaragda Olteanu, Marlela Petrescu. 21,25 — Muzică la Castelul 
din Bayreuth. Film realizat de Televiziunea din Republica 

a Germaniei. Interpretează orchestra de cameră din Bayreuth, 
emisiunii.

Sala sporturilor de la Floreasca 
va găzdui astăzi cu începere de Ia 
ora 10, turneu' fulger de tenis or
ganizat de ziarul „Sportul" cu parti
ciparea jucătorilor echipei României, 
finalistă a „Cupei Davis" La acest 
turneu participă Ion Țiriac, Ilie 
Năstase. Petre Mărmureanu și Se
ver Dron. Turneul fulger va cuprin
de 6 partide de simplu, după un 
sistem de punctaj original. De ase
menea, vor fi programate jocuri de 
dublu între cei 4 protagoniști.

FILMUL JOCURILOR OLIMPICE 
DIN MEXIC (o peliculă color de 
2 ore) a fost prezentat în avanpre
mieră la Tokio, unde s-a bucurat de 
un mare succes

ANTRENORUL ECHIPEI DE FOT
BAL A BRAZILIEI, J SALDANHA. 
se preocupă nu numai de viitorii ad
versari, pe care-i studiază in diverse 
partide, dar și de problema altitu
dinii mexicane Astfel, Saldanha a 
inclus în planul de antrenamente mai 
multe stagii la „înălțime", dintre care 
ultimul (1—15 mai 1970) la Bogota, 
oraș cu o altitudine apropiata de cea 
a capitalei mexicane. La Bogota, fot
baliștii brazilieni vor susține un meci 
de verificare cu echipa Columbiei și 
probabil un altul cu cea a Ecuadoru
lui

în jurul celor o mie de goluri care 
vor consfinți recordul mondial abso
lut continuă controversa. După Pele 
și clubul F. C. Santos, „perla neagră" 
a înscris pînă acum 995 de goluri, 
statisticianul federației a înregistrat 
997 de goluri, iar ziariștii sportivi 
998. Pele va împlini în curînd 29 de 
ani, dar se pare că nu se va ști nici
odată exact cînd va marca cel de-al 
1 000-lea goL

DUPĂ DISPUTAREA A 14 RUN
DE ÎN TURNEUL ZONAL DE ȘAH 
DE LA GLOGGNITZ conduce Uhl- 
mann (R. D. Germană) cu 10 puncte, 
urmat de Portiscb (Ungaria) — 8.5 
puncte (2). Hecht. (R. F. a Germaniei)
— 8,5 puncte (1), Andersson (Suedia)
— 8 puncte (2), Smejkal (Cehoslova
cia) — 8 puncte (1) etc Maestrul ro
mân DOLFI DRIMER ocupă locul 11, 
cu 7 puncte și două partide între
rupte.

în runda a 14-a, Uhlmann l-a în
vins pe Lahti, Hecht pe Adamski, iar 
Ivkov a cîștigat la Smejkal Partidele 
Matanovici - Drimer, Hartoch — 
Portisch, Andersson — Barczay și 
Jakobsen — Zwaig s-au întrerupt.

SEZONUL DE C1CLOCROS conti
nuă astăzi cu disputarea concursului 
pentru „Cupa Steaua" pe un traseu 
în jurul stadionului Steaua (Bd 
Ghencea) La această competiție, care 
va începe la ora 10,00, vor lua startul 
alergători de la cluburile fruntașe 
din Capitală.

S-AU INCHEIAT ÎNTRECERILE 
GRUPELOR PRELIMINARE ALE 
„TURNEULUI SPERANȚELOR O-

LIMPICE" Ia fotbal, care se desfă
șoară în prezent la Phenian Grupa I 
a fost cîștigată de selecționata 
R. P. D. Coreene cu 8 puncte, ur
mată de echipele României — 5 punc
te, Poloniei — 4 puncte, R. D. Viet
nam — 2 puncte și Ungariei — 1 punct, 
în grupa a II-a pe primul loc s-a 
clasat reprezentativa U R S.S. cu 
7 puncte, urmată de formațiile 
R. P. D. Coreene (B) — 6 puncte,
Cubei — 3 puncte, Bulgariei — 3 
puncte și R. D. Germane — 1 punct.

Finala competiției se va disputa în
tre echipele U.R S S. și R P. D. Co
reene.

ÎN ZIUA A DOUA A CAMPIONA
TELOR MONDIALE DE JUDO de la 
Ciudad de Mexico, principalii prota
goniști au fost din nou sportivii ja
ponezi. Evoluînd de o manieră care 
le-a atras aplauzele celor peste 3 000 
de spectatori prezenți la arena 
„Mexico", campionii japonezi au cu
cerit încă două medalii de aur, de- 
monstrînd supremația lor în această 
spectaculoasă disciplină sportivă La 
categoria semimijlocie, titlul a reve
nit profesorului de educație fizică. în 
vîrstă de 26 de ani, Hiroshi Minatoya, 
învingător In finală prin tuș în fața 
compatriotului său Voshîmitsu Kono.

Campionul mondial universitar 
Isamu Sonoda, în vîrstă de 22 de ani, 
și-a adjudecat medalia de aur la ca
tegoria mijlocie la capătul unei fi
nale pasionante în care l-a învins în 
ultimele secunde pe Katsuji Hirao 
(Japonia).

în acest sezon

TARIFE REDUSE IA STATIUNIIE 
BAINEO - CLIMATERICE 

PENTRU ODIHNĂ SI TRATAMENT •
în curînd, stațiunile noastră 

balneo-climaterice vor putea 
găzdui o serie de doritori de 
a-și petrece concediul în acest 
sezon la Borsec, Bușteni, Lacul 
Roșu, Predeal, Păltiniș, Sinaia, 
Sovata, Tușnad, Bazna, Buziaș, 
Căciulata, Călimănești. Pentru 
oricare din aceste stațiuni, ca 
și pentru stațiunile Ocna-Si- 
biului, Sîngeorz, Slanic-Mol- 
dova, Eforie-Nord, Herculane, 
Olănești și Govora se pot 
procura bilete prin agențiile șl 
filialele O.N.T. din tară.

După preferință și necesități 
pot fi reținute, zilele acestea, 
locuri în oricare dintre stațiu
nile balneo-climaterice men
ționate. De adăugat un avan
taj foarte important : în aceas
tă perioadă tarifele sînt redu
se fată de sezon, iar costul 
transportului pe C.F.R. și prin 
l.R.T.Ă. este scăzut cu 50 la 
sută.
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LIBAN I 01 ffl/Wffi LA CEA DE-A Mișcarea PORTUGALIA

revendicativă•încordarea 25-A ANIVERSARE
primeipersistăeVio- 

lente ciocniri A NAȚIUNILOR UNITE din italia

la Tripoli @ Intervenția reprezentantului român

Libanul cunoaște în continuare 
momente de încordare. La 24 octom
brie orașul Tripoli, important cen
tru economic pe țărmul Meditera- 
nei, a fost teatrul unor ciocniri vio
lente între manifestanți și forțele de 
ordine. Potrivit agenției Reuter, mai 
multe edificii publice, precum și pos
turi de jandarmi au fost ocupate de 
forțele palestinene de comando. 
„Tripoli a trăit vineri o zi tragică — 
transmite la rîndul ei agenția France 
Presse. Seara tîrziu, manifestanții 
ocupau încă clădirile vechiului oraș, 
în acest sector luptele continuau 
într-o confuzie totală. Din toate 
părțile' orașului se auzeau schim
burile de focuri dintre manifestanți 
și forțele de ordine". Unitățile arma
tei libaneze au declanșat sîmbătă di
mineața o acțiune pentru reocuparea 
centrului orașului Tripoli. In tot 
cursul zilei, orașul Tripoli și împre
jurimile sale au continuat să fie con
siderate „zonă de operațiuni mi
litare".

în celelalte orașe, măsurile excep
ționale au fost ridicate dimineața timp 
de trei ore. O dată cu restabilirea 
lor, transmit agențiile de presă. Bei
rutul și-a reluat aspectul cvasiaeșer- 
tic, patrulele au străbătut în perma
nență principalele artere ale orașu
lui ; nici un ziar nu a apărut dimi
neața ca urmare a grevei declarate 
de ziariști în semn de protest împo
triva suspendării a trei jurnale.

Citind un comunicat al postului de 
radio din Beirut, difuzat sîmbătă la 
ora 15,00 (ora locală), agenția France 
Presse arată că aproximativ 300 de 
persoane, purtînd uniforma coman
dourilor palestinene, au trecut în 
noaptea de vineri spre sîmbătă fron
tiera siriano-libaneză, ocupînd orașul 
Yanta, situat la o distanță de 6 kilo
metri de frontieră în interiorul te
ritoriului libanez. La rîndul său a- 
genția MEN anunță, citind o sursă 
oficială libaneză, că un grup format 
din cîteva sute de membri ai coman
dourilor palestinene a ocupat sîm
bătă orașul Jbeil, din sudul Libanu
lui. în timp ce noi unități de co
mando se îndreaptă spre acest punct, 
orașul este în prezent înconjurat de 
forțele militare libaneze, care în
cearcă să-l recucerească.

In această atmosferă încordată, 
autoritățile libaneze, liderii partide
lor politice, reprezentanții cultelor 
au încercat în ultimele zile să gă
sească o soluție prelungitei crize de 
guvern și mai ales gravului conflict 
cu grupurile de. comando palestine
ne. Președintele republicii, Charles 
Helou, a primit vineri pe membrii 
comitetului alcătuit din personalități 
politice și religioase ale celor trei 
comunități musulmane din țară — 
șiită, sunnită și druză — cu care a 
conferit în legătură cu evoluția eve
nimentelor. Comunicatul publi
cat la încheierea convorbirii de că
tre respectivul comitet afirmă că 
membrii săi au întîlnit din partea 
președintelui „cea mai bună stare 
de spirit pentru reglementarea cri
zei în interesul general". Membrii 
comitetului, menționează agenția 
France Presse, urmează să se întîl- 
nească cu reprezentanți ai forțelor 
palestinene.

Continuă, de asemenea, contactele 
dintre guvernul libanez și guver
nele unor țări arabe. Șeicul Sa
bah al Ahmed al Jaber, mi
nistrul de externe al Kuweitu
lui, însoțit de ambasadorul ku- 
weitan la Beirut, a sosit la Da
masc unde s-a întîlnit cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al ’ Organizației pentru 
eliberarea Palestinei, sosit ante
rior la Damasc. După cum se știe, 
Kuweitul s-a oferit ca mediator în 
conflictul dintre Liban și grupurile 
de comando palestinene.

Pe de altă parte., din Bagdad se 
anunță că vicepremierul și ministrul 
de externe al Iordaniei, Abdel ,Mo- 
neim Rifai, a sosit la Bagdad, într-o 
vizită oficială. El va avea convor
biri cu reprezentanți ai guvernului 
irakian în legătură cu probleme pri- | 
vind actuala situație din ~ ' 
Apropiat și perspectivele 
dintre Iordania și Irak.

NEW YORK 25. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Alexan- 
droaie, transmite : In Adunarea Ge
nerală a O.N.U. continuă dezbaterile 
pe marginea raportului Comitetului 
de pregătire a celei de-a 25-a aniver
sări de la crearea Națiunilor Unite.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul Gheorghe Diaco
nescu, reprezentant permanent al 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U., a declarat că această aniver
sare trebuie să fie într-adevăr un 
prilej de a întări organizația și de 
a spori eficiența ei.

In acest spirit, a spus vorbitorul, 
guvernul român, în răspunsul său 
adresat Comitetului de pregătire a 
acestei aniversări, a propus ca Adu
narea Generală să adopte în 1970 o 
amplă declarație menită să reafirme 
în mod solemn scopurile și principii
le Cartei și să definească obiectivele 
fundamentale ale organizației în pe
rioada următoare, cum ar fi elimi
narea subdezvoltării, înfăptuirea de 
măsuri concrete de dezarmare, res- 
peotarea drepturilor omului, lichida
rea colonialismului, încurajarea co
operării între state. O astfel de de
clarație ar trebui să cuprindă, de 
asemenea, măsuri privitoare la îm
bunătățirea activității și funcționării 
Națiunilor Unite, precum și la reali
zarea universalității ei, în scopul de 
a întări rolul organizației în promo
varea păcii și colaborării între na
țiuni.

In concepția guvernului român, 
Adunarea Generală ar trebui, de 
asemenea, să adopte la cea de-a 25-a 
sesiune a sa declarația despre prin
cipiile dreptului internațional refe
ritoare la relațiile prietenești și la 
colaborarea între state, în conformi
tate cu spiritul și litera Cartei.

Gh. Diaconescu a subliniat în con
tinuare că, pentru ca această decla
rație să poată fi adoptată anul vii
tor, noi am sugerat ca Aduna
rea Generală să adreseze de pe 
acum un apel Comitetului spe
cial al Națiunilor Unite pentru 
principiile dreptului internațional 
referitoare la relațiile prietenești 
și colaborarea dintre state, ru- 
gîndu-1 să-și intensifice eforturile 
și șă-și îndeplinească 
mai tîrziu în cursul 
tăți a anului 1970.

Ca țară europeană, 
bitorul, noi ținem să 
satisfacția pentru atenția pe care

raportul Comitetului pregătitor o a- 
cordă manifestărilor ce vor fi orga
nizate în Europa, la Geneva, cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări a Na
țiunilor Unite. In această privință, 
guvernul român consideră că ar fi 
de o mare însemnătate pentru crea
rea unui climat de destindere în 
Europa și în lumea întreagă, să se 
inițieze în cursul anului 1970, cînd 
se vor împlini 25 de ani de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea război mon
dial, • acțiuni pentru pace, cooperare 
și securitate europeană. Aceste ac
țiuni, care ar putea fi organizate atît 
pe plan guvernamental, cit și negu
vernamental, ar fi de natură să sub
linieze dorința popoarelor europene 
de a conviețui pașnic și de a dez
volta legături de bunăvecinătate, de 
înțelegere, cooperare și prietenie.

Gh. Diaconescu a subliniat că dele
gația română consideră că una din 
premisele esențiale pentru întărirea 
Națiunilor Unite, ca instrument al 
păcii și cooperării internaționale, este 
realizarea universalității acestei or
ganizații. Interesele pe care le avem 
cu toții de a obține în sfîrșit progrese 
reale în domeniul dezarmării și al 
reglementării problemelor majore ale 
epocii noastre reclamă restabilirea 
urgentă a drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U.

în încheiere, reprezentantul român 
a spus : „Vrem să folosim acest pri
lej pentru a ne exprima satisfacția 
prilejuită de faptul că printre mani
festările cele mai importante, care 
vor marca cea de-a 25-a aniversare 
a Națiunilor Unite se află convoca
rea unui congres mondial al tinere
tului. Delegația română are motive 
deosebite să se bucure de aceasta, 
întrucît printr-o fericită coincidență, 
acest congres va marca, de asemenea, 
cea de-a 5-a aniversare a adoptării 
de către Adunarea Generală, la ini
țiativa României, a declarației privi
toare la promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor de pace, de 
respect reciproc și de înțelegere între 
popoare".

ROMA 25 — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : In 
întreaga Italie continuă acțiunile 
greviste de mare amploare. După 
grevele declarate săptămînă aceasta 
in transporturile publice, industriile 
chimică și metalurgică, sîmbătă, au 
declarat grevă muncitorii tipografi 
din întreaga Italie, revendicînd îm
bunătățirea condițiilor de lucru. în 
aceeași zi s-au aflat în grevă și lu
crătorii uzinelor producătoare de 
automobile „Fiat" de la Torino și cei 
130 000 de lucrători din serviciile 
poștale

Biroul Politic al Comitetului Cen
tra) al Partidului Comunist Italian a 
anunțat într-un comunicat că a exa
minat „desfășurarea luptelor reven
dicative și situația politică actuală". 
Biroul Politic cheamă organizațiile 
P.C.I. să lanseze o campanie de mare 
amploare împotriva politicii duse de 
patronat, pentru a intensifica spri
jinul acordat maselor. Documentul 
Biroului Politic subliniază, de ase
menea, necesitatea sporirii inițiati
velor unitare, „pentru obiective pre
cise și reforme de structură, pentru 
o cotitură în orientarea politică ge
nerală" a țării.

Intr-un document dat publicității 
de Direcțiunea Partidului Socialist 
Italian, aceasta și-a exprimat soli
daritatea cu acțiunile greviste des
fășurate în prezent de oamenii mun
cii italieni.

FRANȚA

mandatul, cel 
primei jumă-

a arătat vor- 
ne exprimăm

★

La sediul Secretariatului O.N.U. 
din New York a avut loc o 
întrevedere a locțiitorului șefului de
legației române la cea de-a 24-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, cu directorul 
general al Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.), David Morse. 
Cu această ocazie au fost abordate o 
serie de probleme privind diversele 
aspecte ale relațiilor țării noastre

confruntări
electorale

. LISABONA 25 (Agerpres). — A- 
proximativ 1 800 000 de alegători por
tughezi se vor prezenta duminică în 
fața urnelor din circumscripțiile me
tropolitane pentru desemnarea celor 
130 de deputați ai Adunării Națio
nale.

Partidul guvernamental Uniunea 
Națională prezintă 130 de deputați, 
iar opoziția democrată, formată din 
grupările Comitetul Electoral Demo
cratic (C.E.D.) și Comitetul Electoral 
al Unității Democratice (C.E.U.D.), 
144 candidați. O altă grupare de 
opoziție încorporînd elementele mo
narhiste a anunțat retragerea can- 
didaților săi în urma interdicției gu
vernamentale impusă opoziției de a 
participa la numărarea voturilor.

La încheierea campaniei electo
rale, premierul Marcello Caetano a 
declarat că va fi menținută ilegali- 
zarea partidelor politice în afara ce
lui de guvernămînt și că este ex
clusă orice posibilitate de restabilire 
a dreptului la grevă.

Totodată, Caetano a respins pro
punerea prezentată de forțele demo
crate privind negocieri cu reprezen
tanții autentici ai popoarelor din co
loniile africane și a repetat intenția 
guvernului său de a menține aceste 
teritorii sub dominația Portugaliei.

PEKIN 25 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă a difuzat textul 
comunicatului cu privire la con
vorbirile purtate la Pekin de dele
gația 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. 
Vietnam, cu Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze.

Părțile au subliniat că singura

soluție corectă a problemei vietna
meze este ca imperialismul ameri
can să pună capăt războiului de 
agresiune împotriva Vietnamului, 
ca toate trupele S.U.A. și ale sa
teliților lor să fie retrase necondi
ționat din Vietnamul de sud, iar 
poporul vietnamez să fie lăsat să 
își rezolve singur propriile pro
bleme interne, liber de orice ames
tec străin.

In timpul convorbirilor, cele 
două părți au evidențiat prietenia 
dintre popoarele chinez și viet
namez.

Reacțiile presei internaționale 
la reevaluarea mărcii

Orientul 
relațiilor

N. L
★

ADEN 25 (Agerpres). — 
Populară a Yemenului de Sud a rupt 
relațiile

Republica
a rupi 

relațiile diplomatice cu Statele 
Unite, stabilite în 1967. Potrivit pos
tului de radio Aden, citat de agenția 
United Press International, această 
hotărîre a fost luată în semn de pro
test față de poziția adoptată de Sta
tele Unite în ceea ce privește con- 
fliotul din Orientul Apropiat.

PREZENȚE

ROMANEȘTI
In cadrul legăturilor de prie

tenie existente intre orașele în
frățite Poitiers și Iași, in stră
vechiul centru cultural francez 
se desfășoară „Săptămînă cultu- 

. rii românești". Cu acest prilej a 
fost deschisă expoziția „Imagini 
și tipuri românești" și „Cărțile 
de aur ale României socialiste". 
In cadrul manifestărilor, an
samblul folcloric din Iași „Doi
na Carpaților", a prezentat un 
spectacol care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

In cadrul manifestărilor cultu
rale românești din orașul Ried 
— Austria, a fost organizată ex
poziția de fotografii și artă 
populară „Prin România de as
tăzi". La deschidere au luat 
parte dr. I. Frustorfer, prima
rul orașului Ried, reprezentanți 
ai autorităților locale, profesori., 
elevi, ziariști și un numeros pu-

„Săptămînă austriacă" 
este o acțiune originală, 
inițiată pentru a prezenta 
opiniei publice realizările 
economiei Austriei. Ediția 
de anul acesta a „săptă- 
mînii", deschisă în aceste 
zile, poartă motto-uT „Ma
rea Austrie" Nu e vorbă, 
desigur, de o manifestare 
de grandomanie, ci de ex
primare a satisfacției și 
gratitudinii față de. activi
tatea tuturor acelora care 
au contribuit la faima măr
furilor austriece. Este în 
același timp și un îndemn, 
izvorît din convingerea 
profundă că o țară mică 
poate să se afirme în cir
cuitul internațional de bu
nuri materiale prin produ
se de calitate, prin proce
dee și descoperiri proprii. 
In cadrul acestei săptămîni 
au loc numeroase manifes
tări, conferințe și expuneri 
televizate, editarea de a- 
fișe, proiectarea de filme 
etc. — menite să informe
ze opinia publică asupra 
suoceselor dobîndite în di
ferite domenii ale econo
miei.

Austria, țară cu o econo
mie îndreptată cu prepon
derență spre export, are de 
înfruntat concurența marL 
lor industrii străine. De aci 
atenția dată calității, care 
a devenit un fel de deviză 
națională care se mate
rializează într-o străda
nie remarcabilă a ingi
nerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor de a realiza 
produse de cel mai înalt 
nivel tehnic. De pildă, un 
binemeritat prestigiu și-au 
dobîndit uzinele austriece 
care fabrică oțeluri spe
ciale sau produse din aces
te oțeluri cu o largă desfa
cere în multe țări ale lumii.

Am văzut și cunoscut a- 
eeste strădanii în unele în
treprinderi etatizate pe 
care le-am vizitat. Urmă
rind desfășurarea „Săptă- 
mînii austriece", în’ aceste 
zile care coincid cu sărbă
toarea națională a Aus
triei, gîndul m-a dus 
la marele centru industrial 
Linz — o concentrare de 
uzine care-și mențin cu te
nacitate pozițiile pe piața 
externă. Anii postbelici au 
legat viața orașului — a 
cărui populație s-a dublat 
- de combinatul metalur

gic Voest. Se afirmă că 
fiecare al șaselea localnic

vest-germane

Azi, al doilea tur de scrutin 
al alegerilor parțiale

4r
La sediul O.N.U. a avut loc 

reuniunea mixtă a Comitetului de 
programare și coordonare (C.P.C.) 
al O.N.U., din care fac parte 16 țări, 
printre care și România, și a Comi
tetului Administrației de coordonare 
format din directori ai instituțiilor 
specializate și funcționari superiori 
ai O.N.U.

PARIS 25 — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal,’ transmite : 
Duminică se desfășoară în depar
tamentul Yvelines. din regiunea pa- 
risiană, al doilea tur de scrutin al 
alegerilor parțiale, la care candidea
ză fostul premier Maurice Couve de 
Murville, din partea majorității gu
vernamentale, și Michel Rocard, se
cretarul general al Partidului Socia
list Unificat.

La primul tur, care a avut loc cu 
o săptămînă în urmă, nici unul dintre

candidați nu a întrunit majoritatea 
absolută a voturilor. Se anunță că 
toți candidații partidelor de opoziție 
care au participat la primul tur de 
scrutin s-au desistat în favoarea lui 
Michel Rocard. Scrutinul va fi pro
babil . strîns. Observatorii conferă o 
importanță considerabilă acestui 
scrutin în care se înfruntă de pe 
poziții apropiate, in ce privește nu
mărul alegătorilor, majoritatea gu
vernamentală și opoziția.

T T

★

cu O.I.M., ale activității acestei or
ganizații

le aceeași zi, Mircea Malița, a 
avut o întrevedere cu directorul ge
neral al Organizației Meteorologice 
Mondiale (O.M.M.), D. A. Davies, în 
cadrul căreia au fost discutate pro
bleme privind colaborarea dintre a- 
ceastă organizație și instituțiile spe
cializate din România, precum și 
contribuția țării noastre la activi
tatea Organizației Meteorologice 
Mondiale.

este antrenat, într-un fel 
sau' altul. în activitatea 
combinatului.. Dintr-o zonă 
a ruinelor, cum se înfățișa 
în 1945, combinatul s-a 
transformat azi într-una 
din cele mai mari între
prinderi industriale ale 
Austriei. El dispune de a- 
proape 20 000 de salariați, 
dînd o producție de oțel de 
2- milioane tone (2/3 din 
producția anuală a țării), 
realizînd totodată laminate,

la reducerea înarmărilor strategice
MOSCOVA 25 (Agerpres). — A- 

genția TASS transmite că, confirmînd 
înțelegerea realizată anterior de a în
cepe tratative cu privire la reducerea 
cursei înarmărilor strategice, guverne
le Uniunii Sovietice și S.U.A. au că
zut de acord ca, pentru discuțiile pre
liminare legate de această problemă,

reprezentanții speciali ai Uniunii So
vietice și Statelor Unite să se 
nească Ia 17 noiembrie 1969 la 
sinki.

întîl- 
Hel-

★
O comunicare similară au 

la Washington oficialitățile Statelor 
Unite ale Americii.

făcut

Sfîrșîtul 
marcat de 
în lumea 
Noul guvern de la Bonn a reevaluat 
marca vest-germană cu 8,5 la • sută. 
Practic, după această operație, un 
dolar va putea fi achiziționat oficial 
cu numai 3,66 mărci vest-germane, 
față de nivelul anterior de 4 mărci.

Măsura, avînd largi implicații pe 
plan intern a) R. F. a Germaniei și pe 
plan extern, este viu comentată. 
Unele ziare relevă că reevaluarea 
monedei a fost considerată necesară 
ca o măsură împotriva presiunilor 
inflaționiste, precum și ca o încer
care de remediere a instabilității ce 
se conturase în legăturile comerciale 
și financiare ale R. F. a Germaniei 
cu principalii săi parteneri de afa
ceri.

Observatorii consideră că drept 
rezultat al reevaluării se va înre
gistra o scădere a exporturilor 
R. F. a Germaniei, paralel cu o 
creștere a importurilor, de natură 
să favorizeze restabilirea echilibru
lui balanței comerciale și de plăți 
a acestei țări. Nu sînt ignorate însă 
nici dificultățile. „Zarurile au fost 
aruncate" — scria ziarul „Die Welt“... 
Gradul relativ ridicat al reevaluării 
impune însă o reorientare a politicii 
de credit, astfel îneît principalele 
industrii exportatoare să-și poată 
găsi piețe de desfacere în interior". 
Un •alt-'Ziarvest-german, 
Kundschau", se referă la problema 
prețurilor agricole ale Pieței comu
ne, arătînd că „reevaluarea mărcii, 
care dereglează sistemul comunitar 
al prețurilor agricole — deja pus în 
cauză de devalorizarea francului — 
oferă ocazia reconsiderării proble
mei, în greutate de miliarde, a aces
tor prețuri, în interesul agriculturii- 
comunității. Altfel, însăși existența 
Pieței comune ar putea fi amenin
țată".

„Contribuabilul (vest)-german va 
suporta consecințele reevaluării măr
cii, căci pierderile în miliarde ale 
Băncii
t.ru 
R.F.G.

acestei săptămîni a fost 
un eveniment important 
financiară occidentală.

de buget" — a declarat Josef Strauss, 
fostul ministru al finanțelor, unul 
din adversarii cuhoscuți ai acestei 
măsuri monetare.

La Paris, ministrul francez al eco
nomiei și finanțelor, discard 
d’Estaing, a apreciat reevaluarea 
mărcii în felul următor : „Este e- 
vident, a spus el, că reevaluarea 
monedei principalului nostru parte
ner comercial își va exercita efectul 
într-un sens favorabil asupra resta
bilirii echilibrului nostru extern". In 
schimb, ziarul parizian „Le Figaro" 
se întreabă cu îngrijorare : „va re
veni oare calmul pe piețele mone
tare interoccidentale ? Probabil că 
reîntoarcerea la ordine nu va fi 
imediată".

La Londra se apreciază că schim
barea parității mărcii ar putea fa
cilita vînzarea mărfurilor britanice 
în R. F. a Germaniei. In plus, ;'n- 
dustria britanică se va afla într-o 
poziție competitivă, ameliorată în 
fața celei vest-germane pe piețele 
internaționale.

Ziarele se întreabă în ce măsură 
ar putea contribui hotărîrea luată la 
Bonn la soluționarea racilelor acuta 
ale sistemului monetar occiden
tal. în această privință, ziarul „L’Hu- 
manite" . scrie : „Pentru moment 
reevaluarea mărcii oferă un răgaz 

..... ......  . francului, lirei și dolarului. Pină 
„KoeJnische -.cînd? Nimeni nu poate ști care-va.

. fi moneda următoare pe care se vor 
abate încercările. Ceea ce este sigur 
este că în economia capitalistă bol
navă, nimic nu poate fi în mod se
rios însănătoșit". Astfel, dosarul mo
netar interoccidental rămîne deschis.

V. P.

Cu privire la reducerea
federale și miliardele pen- 

subvenționarea agriculturii 
vor trebui să fie suportate

oxigen. Procedeul s-a năs
cut aici, nu departe de 
Erzberg (muntele de fier), 
unde, în așezările din îm
prejurimi, meșteșugari iscu
siți au modelat metalul se
cole de-a rîndul. O întîm- 
plare, poate. Un lucru este 
însă cert: căutarea noului 
procedeu a fost stimulată 
de necesitățile 
reu crescînde 
miei austriece.

Combinatul

de oțel me- 
ale econo-

Voest, lm-

„SĂPTĂM1NA
W

AUSTRIACA
CORESPONDENȚA DIN VIENA 

DE LA PETRE STANCESCU

construcții metalice, ma
șini, cocs și multe alte pro
duse.

Combinatul și-a bineme
ritat faima, ca și aserțiu
nea : „Voest în slujba eco
nomiei austriece", pentru 
că, realmente, el livrează 
numeroase produse de bază 
și atrage în același timp 
multe întreprinderi la 
realizarea unor comenzi, 
mai ales externe. Voest 
are o participare de 
peste 10 la sută în ex
portul total al Austriei. 
Și a devenit un fapt obiș
nuit ca anumite festivități 
prilejuite aci de punerea în 
funcțiune a unor mari in
stalații să fie onorate de 
prezența președintelui țării 
și a membrilor guvernului.

Tn activitatea combinatu
lui este înscrisă o impor
tantă descoperire care s-a 
folosit și se folosește azi în 
numeroase țări : procedeul 
„LD", de producere mai e- 
conomică și mai rapidă a 
oțelului, prin insuflarea cu

preună cu uzinele „Sticlt- 
stoffwerxe" completează 
peisajul industrial al ora
șului Linz. La aceste uzi
ne chimice predomină pro
ducția de îngrășăminte pen
tru agricultură. Mi-a atras 
atenția minuțiozitatea cu 
care se urmărește efica
citatea îngrășămintelor pe 
anumite culturi, în diver
se regiuni ale țării. Un 
contact permanent cu 
clienții furnizează specialiș
tilor fabricii teme noi de 
cercetare. Fie că e vorba 
de un nou ambalaj sau un 
nou produs, cererea sau su
gestia capătă o atenție deo
sebită în laboratoarele fa
bricii. Vizitarea principale
lor instalații ne permite să 
urmărim dezvoltarea uzi
nei. Tehnica nouă înlocu
iește vechiul utilaj, apara
te automate controlează și 
dirijează complicatele pro
cese chimice, oamenii su
praveghind totul de la pu
pitrele cu butoane și sem
nalizatoare.

7

In mica expoziție a a- 
cestor uzine reușim să cu
prindem, mai în ansamblu, 
activitatea generală. „Oster- 
reichische Stickstoffwerke" 
produce, pe lingă îngrășă
minte artificiale, materiale 
plastice, chimicale, produ
se' farmaceutice. Produsele 
sale sînt exportate în 77 
de țări, înfruntînd cu suc
ces concurența unor mari 
firme străine cu tradiție.

Ca ziarist român, mi-a 
fost plăcut să constat inte
resul factorilor de răspun
dere, al unor directori și 
ingineri din cele două re
numite întreprinderi aus
triece pentru schimburile 
comerciale cu țara noastră. 
Același interes l-am intil- 

, nit și cu prilejul altor vi
zite și discuții in diferite 
întreprinderi și instituții, 
unde interlocutorii noștri 
au apreciat cu satisfacție e- 
voluția mereu ascendentă a 
relațiilor româno-auslri see. 
Intr-adevăr, amploarea le
găturilor economice reci
proce este ilustrată de fap
tul că in perioada 1961— 
1968 volumul schimburilor 
comerciale a sporit de 2,6 
ori. Aceeași extindere con
tinuă o cunosc și relațiile 
tehnico-ștlințifice, culturale 
și artistice, contribuind la 
progresul celor două țări, 
la mai buna punere în- va
loare a creației materiale și 
spirituale a popoarelor ro
mân și austriac.

Recenta vizită pe care 
președintele Austriei, Franz 
Jonas, a făcut-o în Româ
nia, la invitația președinte
lui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
apreciată aici, că și în țara 
noastră, ca un important 
moment în dezvoltarea ra
porturilor dintre cele două 
țări, ca o contribuție de 
seamă la extinderea cola
borării reciproc avantajoa
se, la consolidarea păcii și 
prieteniei între popoare.

Linz-ul își trage numele 
de la Lentia romană. Ves
tigiile antice constituiau, cu 
secole în urmă, faima așe
zării de pe Dunăre. As- 
tăzi, orașul Linz este o 
metropolă industrială în 
plin avînt. Oamenii săi, 
harnici și talentați, își aduc 
partea lor de contribuție la 
realizările pe care le ono
rează manifestările „Săp- 
tămînii austriece".

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

Cea de-a 12-a conferința 
a organizațiilor interna
ționale neguvernamentale 
(O.I.N.G.) care
UNESCO, a
UNESCO din Paris. Au fost reprezen
tate peste 70 de organizații neguver
namentale. în intervenția sa, Eugen 
Florescu, membru al delegației Orga
nizației Internaționale a Ziariștilor, a 
subliniat sarcinile ce revin presei în 
înfăptuirea programelor întreprinse pe 
scară națională și internațională pentru 
„Anul internațional al educației".

relații cu 
la sediul

Delegația română, condu
să de loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, Și-a încheiat vizita ofi
cială în Marea Britanie. In cursul 
vizitei, ministrul român a avut con
vorbiri cu ministrul britanic al teh
nologiei și „energeticii, Anthony 
Wedgwood Benn, privind unele as
pecte concrete ale cooperării dintre 
Marea Britanie și România, stabi- 
lindu-se noi grupuri mixte de lucru 
în diferite domenii industriale, pre
cum și noi posibilități de dezvoltare 
a acestei cooperări, în interesul am
belor părți.

In comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei premieru
lui finlandez Mauno Koivisto la 
Sofia, se arată că guvernele celor 
două țări sînt hotărîte să dezvolte 
și în viitor contactele și legăturile 
bilaterale existente. Cele două părți 
și-au exprimat hotărîrea de a con
tinua eforturile pentru asigurarea 
securității europene și a coexisten
ței pașnice și de a-și aduce aportul 
la convocarea unei conferințe în 
problemele securității europene.

Rezultatele parțiale ale 
alegerilor generale desfă
șurate în Australia fodică 
important succes electoral al partidului 
laburist, aflat în opoziție în ultimii 
20 de ani. Un comunicat de ultim 
moment arată că partidul laburist a 
obținut 59 din cele 125 de locuri ale

parlamentului țării, la egalitate cu par
tidul liberal.

In cadrul celui de-al 
VIMea congres sindical 
mondial, care ^5* desfășoară lucră
rile la Budapesta, sîmbătă seara s-au 
încheiat dezbaterile problemelor în
scrise pe ordinea de zi a congresului, 
în încheiere a luat cuvîntul Pierre 
Gensous, secretar general adjunct al 
Federației Sindicale Mondiale.

R. P. Mongolă a numit p^- 
mul său reprezentant permanent la 
UNESCO. Acesta este Jambalîn 
Banzar, ambasadorul R.P. Mongole 
în Franța.

Wladyslaw Gomulka, Prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 

■sîmbătă pe Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, care conduce 
delegația guvernamentală a 
Vietnam aflată într-o vizită 
lonia. La primire, relatează 
P.A.P., au fost de față Jozef 
kiewicz, membru al Biroului 
al C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone, și 
Zenon Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.

R. D. 
în Po- 
agenția 
Cyran- 
Politic

întreținerea aparatului
administrativ

O HOT ARI RE A C.C. AL
P.C.U.S

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS, 
la Moscova a fost dată publicității 
Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. care 
prevede reducerea cheltuielilor pen
tru întreținerea aparatului adminis
trativ în cursul anului viitor cu 1,7 
miliarde ruble, prin reducerea nu
mărului persoanelor încadrate în 
funcții administrative.

în hotărîre se relevă că sistemul 
de conducere pe ramuri, aplicarea 
reformei economice, utilizarea pe 
scară tot mai largă a sistemelor 
automate și mașinilor electronice de 
calcul creează condiții pentru perfec
ționarea și ieftinirea aparatului ad
ministrativ. Totuși, aceste posibili
tăți nu sînt folosite întotdeauna din 
plin de mulți conducători de între
prinderi și instituții care nu se 
ocupă de această problemă. în unele 
ramuri ale economiei naționale se 
menține un sistem de conducere cu 
mai multe verigi. Uneori există or
ganizații paralele cu funcții similare, 
în întreprinderile mici se menține 
aceeași structură administrativă ca 
și în întreprinderile mari. Se chel
tuiesc multe fonduri pentru tot fe
lul de deplasări și consfătuiri. C.C. 
al P.C.U.S, și guvernul sovietic atrag 
atenția asupra necesității folosirii 
raționale a timpului de muncă al 
cadrelor de conducere și specialiști
lor, care nu trebuie reținuți de șe
dințe și consfătuiri de prisos.

„APOLLO-12" LA START
Pregătirile în vede

rea lansării la 14 no
iembrie a navei spa
țiale „Apollo—12" se 
desfășoară conform 
programului. Echipa
jul. care va fi alcătuit 
din astronauții Char
les Conrad, Richard 
Gordon și Alan Bean, 
își continuă antrena
mentele la centrul 
spațial de la Houston 
(statul Texas). Pe de 
altă parte, la centrul

de lansări spațiale 
Cape Kennedy opera
țiunea de simulare a 
lansării, începută joi 
la citeva secunde după 
miezul nopții — ulti
ma de acest gen pină 
la lansarea propriu- 
zisă, se desfășoară in 
bune condiții. Numă
rătoarea inversă simu
lată va continua pină 
la 29 octombrie. în 
decursul acestei ope
rațiuni sînt încărcate

cu combustibil toate 
cele trei trepte ale ra
chetei, sînt amplasate 
la bordul cabinelor 
spațiale instrumentele 
științifice ce vor fi fo
losite de astronauți, se 
verifică funcționarea 
tuturor sistemelor im
portante ale rachetei. 
Cei trei astronauți își 
vor ocupa locurile in 
cabina de comandă 
pentru o scurtă peri
oadă de timp joi.
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