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MAI SINT DOUA LUNI

și investiți He

fa nivelulNOSTRU angajamentelor ?
AL TUTUROR La plecare, pe aeroportul Bâneasa Foto : Gh. Vințiiă
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VINDEM STATULUI, 
PESTE CONTRACT,

N INTERESUL

Peste plan —10 000 tone de porumb 
Pînă la 5 noiembrie vor fi livrate în 
întregime cantitățile contractate

9
cursul zilei de ieri, tn județul 
;i s-a terminat recoltatul porum- 

de pe întreaga suprafață de 
I ha în cooperativele agricole 
roducție și 17 125 ha în între- 
erile agricole de stat Mobili
se organizațiile de partid, ță- 

cooperatori și lucratorii din 
-uri au muncit eu abnegație 
zori și pînă-n noapte pentru 
colta de porumb șă fie strînsâ 
np și fără pierderi. In prezent, 

forțels—de la sate sînt mobi
la transportul recoltei de pe 
la bazele de recepție și în 

:itele unităților, 
ului de 
•elor de 
o palmă 
nearată » 
tent, la 
?an de 
eană a 
iroducție 
cu cadrele

srative pentru a analiza toate 
tilitâțile și măsurile ce trebuie 
i pentru ca cooperativele agri- 
de producție din județul Galați 

îndeplinească în mod exem- 
obligațiile ce le au privind li

sa produselor agricole la fondul 
■alizat al statului Analizîndu-se 
?evaluîndu-se cu spirit de răs- 
lere posibilitățile și resursele 
îre dispun cooperativele agricole 

producție din județ, a rezultat că. 
pate condițiile climatice nepriel

nic pe care le-au avut multe unități 
în acest an (la care s-au adăugat și 
inundațiile produse de revărsarea Și
retului), există posibilitatea ca la po
rumb obligațiile cooperativelor față 

îndeplinite.

ducție din județ nu numai că își 
achitaseră obligațiile față de stat, dar 
livraseră în plus însemnate cantități 
de produse. Dintre acestea cităm 
cooperativa agricolă de producție din

Sfelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii*

PÎNĂ LA SFÎRSITUL ANULUI
a

° SB Vse ridica

Angajamentele luate de organizațiile județene de partid — în 
cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei au avut și au în continuare, ca obiectiv 
major intensificarea eforturilor tuturor oamenilor muncii în vederea 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1969, an de mare importanță pentru înfăptuirea prevede
rilor actualului cincinal. Subliniind semnificația anului 1969, ca un 
an decisiv în realizarea hotărîrilor Congresului al IX-lea a! P.C.R., 
precum și entuziasmul cu care au fost primite chemările la întrecere 
lansate de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului Bucu
rești și județului Timiș, de institutele de cercetări și proiectări din 
sectorul 7 al Capitalei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU aprecia că 
această acțiune bună, insuflețitoare „va avea o influență pozitivă nu 
numai în activitatea economică și socială din Capitală, ci și din în
treaga țară'’

Cum se îndeplinesc, deci, angajamentele formulate, în scopul 
realizării sarcinilor de plan, creșterii suplimentare a producției indus
triale, terminării mai devreme a obiectivelor de investiții, ridicării 
nivelului calitativ și al eficienței în toate domeniile producției ma
teriale?

(Publicăm în pagina a III-a a. ziarului concluziile unor inves
tigații întreprinse recent în județele Timiș, lași. Arad și Mehedinți).

Joi la amiază au părăsit Capita
la președintele Consiliului de Mi
niștri al Olandei, Piet J. S. de Jong, 
și ministrul afacerilor externe, Jo
seph M. A. H. Luns, care, la invi
tația guvernului Republicii Socia
liste România, au făcut o vizită 
oficială în țara noastră. Oaspeții 
au fost însoțiți de J. A. de Ranitz, 
director genera] al afacerilor poli
tice din M.A.E.. D. M. Ringnalda, 
consilier la cabinetul primului 
ministru, K. W. Reinink, șeful di
recției Europa din M.A.E., și de alte 
persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau președintele Consi

li ului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, Miron Constantinescu, Ni- 
colae Giosan, Pompiliu Macovei, 
Cornel Burtică, miniștri, Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
București. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, George Elian, ambasado
rul României la Haga, conducători 
de instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
străini.

Erau prezenți Dirk van Eysinga, 
ambasadorul Olandei la București, 
și membrii ambasadei.

Pe aeroport erau arborate dra-

pelele de 
Olandei.

După intonarea imnurilor de stat 
olandez și român, cei doi șefi de 
guverne și ministrul afacerilor 
externe olandez au trecut în re
vistă garda de onoare. Apoi, oas
peții și-au luat rămas bun de la 
persoanele oficiale aflate pe aero
port.

înainte de a se urca în avion, 
premierul Piet de Jong și ministrul 
Joseph Luns și-au luat un călduros 
bun rămas de la președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Un grup de pionieri au 
oferit oaspeților buchete de flori.

(Agerpres)

la eliberarea 
coceni, la executarea 
toamnă, astfel încît 

de pămînf să no ră-

indicația Comitetului 
partid Galati, Uniunea 

cooperativelor agricole 
a organizat o dezba- 

de conducere din

de stat să tie nu numai 
ci și substanțial depășite.

Acestei dezbateri i-au 
nări ale cooperatorilor în 
tate, adunări în care s-au analizat 
concret resursele fiecărei cooperati
ve, țăranii cooperatori hotărînd să-și 
sporească contribuția la formarea 
fondului central de produse agricole 
al statului, conștient) că în felul 
acesta își îndeplinesc o înaltă înda
torire patriotică, răspunzînd astfel 
prin fapte eforturilor materiale care 
le-a făcut și le face statul nostru 
pentru continua dezvoltare a agricul
turii, pentru creșterea bunăstării ță
rănimii cooperatiste.

Din datele centralizate rezultă ho- 
tărîrea țărănimii cooperatiste din ju
dețul Galați de a-și suplimenta li
vrările la fondul central de produse 
agricole al statului cu aproape 
10 000 tone de porumb Pînă aseară, 
39 de cooperative agricole de pro-

urmat adu- 
fiecare ttni-

SITUAȚIA RECOLTĂRII
CULTURILOR

Datele centralizate în cursul zilei 
ieri la Ministerul Agriculturii 

Silviculturii consemnează faptul 
recoltarea culturilor 
terminate. Pînă la 30 

porumbului în

de 
și 
că 
pe 
culesul 
derile agricole de stat
pe 94 la sută din suprafețele culti
vate cu această plantă, iar în coope-

tîrziî este 
octombrie, 
întreprin
s-a făcut

7;

derativele agricole — în proporție
92 la sută Au mai rămas de recol
tat 25 000 hectare cu porumb în în
treprinderile agricole de stat și a- 
proape 149 000 hectare în cooperati
vele agricole în cursul zilei de joi, 
in județul Galați s-a 
tarea porumbului de 
prefață cultivată —

terminat recoi- 
pe întreaga su- 

94 000 ha, A-

TIRZII
COMUNICAT COMUN

La Invitația guvernului Repu
blicii Socialist^. România, președin
tele Consiliului de Miniștri al Olan
dei, Piet de Jong, și ministrul afa
cerilor externe, Joseph Luns, au 
făcut o vizită oficială în Româ
nia. între 27 și 30 octombrie 1969.

In timpul șederii în România, 
înalții oaspeți au fost primiți de 
către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, care i-a 
reținut la dejun ; ei au vizitat 
obiective social-culturale din mu
nicipiul București și județul Pra
hova, precum și unele unități a- 
gricole, fiind pretutindeni întîmpi- 
nați cu căldură și cordialitate, ca 
o expresie a sentimentelor de prie
tenie și stimă ce caracterizează 
relațiile dintre România și Olanda.

In cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. Ion Gheor
ghe Maurer, și ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu. au

avut convorbiri cu președintele 
Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și ministrul afacerilor 
externe, Joseph Luns, la care au 
participat:

Din partea română : Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Morega, ad
junct al ministrului construcțiilor 
de mașini, Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului agriculturii și silvicul
turii, George Elian, ambasadorul 
României la Haga, Cornel Vladu, 
director în M.A.E.

Din partea olandeză : Dirk van 
Eysinga, ambasadorul Olandei la 
București, J. A. de Ranitz, di
rector general al afacerilor poli
tice din M.A.E., D M. Ringnalda. 
consilier la cabinetul primului mi
nistru, K. W Reinink. șeful 
ției Europa din M.A.E.. C. J 
witz, secretar particular al 
trului afacerilor externe, 
man-Brouwer. asistentă personală

a ministrului afacerilor externe, 
Arnold van Walsum, secretar al 
Ambasadei Olandei la București.

Convorbirile, purtate într-o at
mosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă, au reliefat cursul 
favorabil al relațiilor bilaterale 
româno-olandeze și perspectivele 
lor de dezvoltare. în același timp, 
s-a'procedat la un schimb util de 
vederi în legătură cu principalele 
probleme internaționale actuale.

Părțile au constatat cu satisfac
ție că în perioada care a trecut 
de la vizita în Olanda a președin
telui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mini
strul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, relațiile dintre cele două 
țări au cunoscut o evoluție con
tinuu ascendentă.

Cele două părți au subliniat 
utilitatea schimbului de vizite și a 
consultărilor între cele două țări

/
ceastă lucrare continuă să fie întîr- 
ziatâ îndeosebi în cooperativele agri
cole din județele Brașov, Sibiu. Co- 
vasna. Mureș, Tulcea, Bistrița-Nă- 
săud, Cluj, Constanța, Caraș-Seve- 
rin și Harghita Scosul cartofilor se 
efectuează pe ultimele suprafețe rea- 
lizindu-se. pînă Ia data respectivă, în 
proporție de 98 la sută De asemenea, 
sfecla de zahăr s-a recoltat de pe 83 
la sută din suprafețele cultivate Pe 
lîngă faptul că această lucrare este 
întîrziată. pe cîmp continuă sâ existe 
cantități mari de sfeclă care nu au 
fost încă transportate Numai în ju
dețul Covasna sînt pe cîmp 30 (100 
tone sfeclă de zahăr Organele agri
cole și conducerile unităților agri
cole sini chemare să întreprindă mă
suri urgent? în vederea «t.rîngerii re
coltei de pe ultimele suprafețe, 
transportării și depozitării ei cu 
grijă

direc- 
Wack- 
minis- 
Borg-

(Continuare în pag. a V-a)

Cifrele înscrise pe harfă reprezintă procentul in care a fost recoltat porum
bul, la data de 30 octombrie, în cooperativele agricole

CENTENARUL LINIEI FERATE BUCUREȘTI - GIURGIU

Oe la „Mihai Bravu" la milioanele
de cai putere ai magistralelor electrice
o 31 octombrie 1869, ora 10,45 : CALE LIBERĂ 1 o Hangiii și birjarii Giurgiului se 
opun ® De la 67 ;a 11 883 km de oțel • flcarul-om înlocuit de acarul-automat 

® Spre zăpezile Sinaiei cu 140 km pe oră

Numai marile
adevăruri ale vieții

pot înnobila
omarmura eumntului

PRIMUL MINISTRU
AL REPUBLICII CONGO (BRAZZAVILLE)

A _ Zv.

VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA
La invitația președintelui Consi

liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Repu-

blicii Congo, (Brazzaville), coman
dantul Alfred Raoul, va face o vi
zită oficială în România, în prima 
jumătate a lunii noiembrie 1969.

Există o epopee nescrisă 
care-jși așteaptă autorul, un 
autor dotat cu pasiunea in
vestigatoare a omului de 
știință. Această epopee s-ar 
putea numi : CEFERIADA.

Se împlinesc azi 100 de 
ani de la inaugurarea liniei 
ferate București (Filaret) — 
Giurgiu La 31 octombrie 
1869 ora 10.45 dimineața, 
un impiegat de mișcare, cu 
mustața în furculiță și ghe
te de lac. ridica fanionul 
dînd cale liberă primei lo
comotive care se numea (să 
iertăm infatuarea strămoși
lor 1) „Mihai Bravu" Mică 
gi greoaie ca o rădașcă.

reportaj de Paul DIACONESCU

neagră ea și trena de fum 
cu care își învăluia cele 
două sau trei vagoane, ceva 
mai mari decît trăsurile 
poștalioanelor, locomotiva 
dezvolta cîțiva zeci de cai 
putere și O forță de tracți
une de numai 2.5 tone Și 
totuși într-un București în 
care majoritatea ulițelor 
centrale erau podite cu 
lemn. într-nn București în 
care Hanul lui Manu« și

„bogasierii* de la „Union* 
constituiau nota dominantă 
a unui oraș abia în forma
re mica locomotivă era 
privită ca un miracol, iar 
pornirea primului tren pă
rea un eveniment epoca! 
Așa șl era. Era un început 
de demaraj, semnalul mo
dest al ieșirii din imobilism 
într-o perioadă în 
transportul de la

lăți la tași — pe șlea
urile folosite cîndva și 
de carele cu pește ale 
Iui Petru Rareș - costa 
mai scump decît drumul pe 
apă de la Galați la Londra I 
Și astfel. ..Mihai Bravu* 
trăgea după sine nu trei 
cutii de tablă, ci o econo
mie pînă atunci 
conservatoare

Ca multe alte 
au desehs făgașe
România modernă și acesta 
este legat de numele lui

vetustă st

acte care 
largi spre

care
Ga- (Continuare în pag. a V-a)

Partidul acorda un loc deosebit 
artei și literaturii considerîndu-le 
■>n factor important cu ajutorul că
ruia societatea ocale acționa pentru 
influențarea morală a omului, pen
tru '•onsacrarea unor principii supe
rioare de viață, pentru făurirea con
științei socialiste

Congresul al X-lea al partidului — 
moment de înal
tă sinteză a vieții 
materiale și spi
rituale a poporu
lui - are și ma
rele merit de a fi 
statuat cu clari
tate permanen- 
ța unor crite
rii de cuprinză
toare semnificații.
bilitate privind rolul creației spiri
tuale în societatea socialistă, misiu
nea socială a artistului

Amplele dezbateri care au prece
dat lucrările Congresului, partici
parea in acest mare dialog de con
fruntare a conștiințelor, de valorifi
care a ideilor generoase, a creatori
lor, tineri și vîrst.nici. au sub
liniat cu pregnanță adeziunea oa
menilor de artă și cultură la prin
cipiile pe Care le promovează con
secvent partidul în toate domeniile 
vieții social-politice și. implicit, la 
cele privind dezvoltarea creației spi
rituale îmbogățirea continuă a pa
trimoniului culturii noastre socialiste.

Peisajul culturii romanești pro
pune augil o prezență masivă, de 
prestigiu a unor personalități remar
cabile. a unor talente tinere, care, 
sbtitnd telurile înalte, menirea tra

Telegrame
*>

joră a artei și literaturii, au toate 
șansele de a o îmbogăți cu opere de 
viabilitate ce «e cer clădite cu mo
destie. dar cert, în panteonul spiri
tualității noastre creatoare.

Condiția esențială ca arta și Lite
ratura să se afirme prin creații de 

să circumscrie o 
iradiere in con
științe prin mesa
jul ce-1 poartă 
către om. este — 
așa cum s-a sub
liniat — înțelege
rea adîncă 
definitivă a 
siunii sociale 
creației 
artistice, în 
socialiste - 

care acționează în 
și organizat pentru 
ridicare spirituală

valoare artistică, 
zonă vastă de

o

opinii

de largă aplica-

Și 
mi- 

a 
literar- 

con- 
orîn- 
mod 
ne- 

a ru

dițiile orînduirii 
duire c 
conștient 
contenită 
turor membrilor săi Aceasta va tace 
ca avîntul pe care l-gu cunoscut, in 
ultimii ani. arta și literatura in am
bianța schimbărilor profunde surve
nite în viața socială a țării să de
vină doar piedestalul pe care 
să se înalțe noi opere tncăr- 
cate eu semnificații umane mai bo
gate. impunînd'i-se printr-o și mai 
puternică forță de pătrundere, prin- 
tr-o erescfndă exoresivit.ate Se cer. 
desigur pentru autentificarea prin 
creații a unui continuu progres cul
tural. evaluate realizările artistice

Nicolcie DRAGOȘ

(Continuare în pag. a JV-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări 

pe care ați binevoit a le adresa cu prilejul aniversării zilei mele de 
naștere.

Sînt foarte fericit să constat că între Iran și România există relații 
de prietenie și cooperare și sînt convins că acestea se vor dezvolta 
și întări în viitor pentru binele ambelor noastre popoare și al înțelegerii 
internaționale.

îmi este foarte plăcut să vă exprim cele mai sincere urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate continuă pentru poporul ro
mân prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
Șahinșahul Iranului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vă mulțumesc pentru telegrama dv. de felicitare trimisă cu ocazia 

aniversării Maiestății Sale Imperiale Șahinșahul Aryamehr.
Doresc, la rîndul meu, să vă adresez urări de fericire personală și da 

bunăstare poporului român.
ABBAS HOVEYDA 

Primul ministru al Iranului
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Distracție 
riscantă |

Unii funcționari neserioși ci- i 
tesc cererile oamenilor pe... | 
deasupra ochelarilor Să ve- • 
deți: la 15 octombrie 1969, Ma- , 
ria Togor din Oradea (str. I 
Micșunelelor 21) se adresează I 
oficiului P.T.T.R. Arad cu o ce
rere prin care solicita o adeve- I 
rință în legătură cu timpul I 
cît a lucrat la acest oficiu. Răs
punsul a venit cu o promptitu- ■ 
dine uluitoare : la 21 octombrie. I 
Dar ce răspuns 1 1 Reprodu- • 
cern textual „Vă facem cunos
cut că, neavîntl locuri disponibi- ■ 
Ie, cererea dv. nu poate fi re- | 
zolvată favorabil" (semnează 
inspector principal al serviciului I 
personal, Gheorghe Somoșan). I 
Corespondentul nostru a fost * 
la oficiu, a văzut cererea, a vă- ■ 
zut șî răspunsul, a stat de vor- I 
bă și cu tov. Somoșan. „Da — ’ 
a- recunoscut el — nu știu cum 
am fost în clipa aceea. Cred I 
că am fost distrat" Tot ce se | 
poate. Numai că pentru func
ționarii distrați în timpul ser- | 
viciului — bine a grăit : nu sînt I
locuri disț omibile. '

A dat I
în clocot ? I

S-a scris și cu alte ocazii 1 
despre necesitatea unei stricte |
evidențe a produselor în co- • 
operativele agricole. S-au luat . 
pretutindeni măsuri pentru a I 
preveni risipa și sustragerile ? | 
Un control efectuat recent in 
citeva unități agricole din ju- I 
dețul Mures demonstrează con- I 
trariul. La cooperativa Măghe- ■ 
răni, o cantitate de peste 100 000 
kg cartofi nu era înregistrată; 
la cooperativa Cuci — aproape 
50 000 kg cartofi, iar la coope- ■ 
rativa Saschiz s-a găsit, față ] 
de soldul scriptic, un plus de I 
aproape 30 000 kg. Acestea sint 
faptele. Cît privește concluziile I 
— să le tragă uniunea județeană | 
care... Dar să nu ne pripim. 
In contabilitate hîrtiile vorbesc. ■ 
Cartofii se fierb. De aceea și I 
punem capacul. •

Consecințele I 
vitezei |

Ne aflăm în primele zile 
de la începerea unui nou 
an de studiu în învățămîn- 
tu) de partid. Atenția acor
dată deschiderii învățămîn- 
tului de cele mai multe or
gane și organizații de par
tid, faptul că în foarte mul
te locuri lecțiile de deschi
dere au fost ținute de prin
cipalele cadre de partid — 
sînt, desigur, de bun augur. 
Am căutat să vedem însă 
mai în adîncime dacă au 
fost pregătite toate condi
țiile pentru buna desfășu
rare a studiului în noul an. 
Consemnăm în cele ce ur
mează cîteva constatări fă
cute în județele Hunedoara, 
Alba și municipiul Bucu
rești.

★
Analizînd tematicile for

melor de studiu în diferite 
întreprinderi, instituții, școli 
etc. desprindem ca o tră
sătură dominantă preocu
parea organelor de partid 
de a asigura studierea și 
însușirea temeinică a pro
blemelor teoretice cuprinse 
în documentele Congresu
lui al X-lea și în special în 
Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
Aprofundarea acestor pro
bleme, în care partidul nos
tru a făcut încă o dată do
vada unei gîndiri origi
nale, creatoare, a capacită
ții de a aplica teoria mar- 
xist-leninistă potrivit con
dițiilor României, este con
cepută în cele mai multe 
organizații într-un plan 
metodic ce cuprinde cinci 
teme cum sînt : făuri
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
democrația socialistă, tră
săturile specifice și căile 
dezvoltării ei. rolul condu
cător al partidului și moda
litățile prin care se reali
zează. caracteristicile și ro
lul națiunii socialiste, rolul 
statului și evoluția func
țiilor sale, poziția princi
pială a partidului și a statu
lui nostru față de proble
mele vieții internaționale. 
Organizînd studierea aces
tor probleme — ne spunea 
tovarășul Țîrău Petre, di
rectorul cabinetului jude
țean de partid Hunedoara 
— urmărim nu o simplă 
repetare a documentelor 
Congresului, nu doar re
producerea uneia sau alteia 
dintre tezele pe care Ie cu
prind, ci reliefarea unor 
idei și accente noi, expli
carea și argumentarea lor 
cu noi fapte și date des
prinse din realitatea econo
mică și socială.

Nu putem decît să salu
tăm o asemenea orientare 
a dezbaterii documentelor 
Congresului. Preocuparea 
stăruitoare pentru a o rea
liza ni se pare cu atît mai

necesară cu cît ne-am în- 
tîlnit, încă de la primele 
lecții, cu manifestări de 
automatism în gîndire, de 
bucherism. O expunere 
despre rolul conducător al 
partidului, ținută în fața 
cadrelor didactice de la li
ceul teoretic și de la liceul 
agricol din Sebeș, de pildă, 
s-a consumat cu înfățișarea 
tezelor bine cunoscute des
pre necesitatea conducerii 
de către partid a construc
ției socialiste, în loc să fi 
pus în evidență și să fi ex
plicat ideile noi cuprinse

Combinatul Siderurgic Hu
nedoara, de pildă, ținîn- 
du-se cont de specifi
cul și necesitățile di
feritelor secții, au fost 
prevăzute în cercurile e- 
conomice teme cum sînt : 
calificarea și policalificarea 
(O.S.M. II), folosirea la în
treaga capacitate a utila
jelor și a forței de muncă 
(laminorul de benzi) etc.

Numeroase organizații de 
partid au pornit de Ia ne
voile întreprinderii sau in
stitutului, de la dorințele 
cursanților în însăși alege

spre acele forme care co
respund cel mai bine ni
velului lor de pregătire 
profesională și de cultură 
generală. Din consultarea 
cursanților — ne spunea to
varășa Valentin Laura, 
membră a biroului organi
zației de bază din Institutul 
de studii și proiectări pen
tru construcții, arhitectură 
și sistematizare București 
— s-au născut forme de 
studiu sau teme la care 
înainte biroul organizației 
de bază nu s-a gîndit. De 
pildă, în Institutul nostru.

LA ÎNCEPUT K Al III IWiȚăMiHTUL OE PAPTIfl

Au fost asigurate 
condițiile pentru 

un studiu interesant, 
util, eficient ?

în documentele Congresu
lui, exigențele care se ridi
că în prezent în înfăptuirea 
rolului conducător al parti
dului, ca, de pildă, condu
cerea nu prin metode admi
nistrative, ci prin munca 
politică și ideologică, prin 
organizarea pe baze ști
ințifice a întregii acti
vități de conducere, pro
movarea consecventă a 
noului în toate sectoa
rele, sudarea legăturilor 
cu masele prin dezvol
tarea democrației socialis
te ele.

Cunoscînd că îmbinarea 
studiului problemelor majo
re ale politicii partidului 
nostru cu dezbaterea aspec
telor concrete ale aplicării 
ei asigură o eficacitate spo
rită învățămîntului, nume
roase organizații de partid 
au introdus în tematica 
cercurilor de studiu și teme 
legate de preocupările și 
activitatea colectivelor din 
unitățile respective. La

rea formelor de studiu. Ți- 
nînd cont de creșterea nu
mărului membrilor noi de 
partid și de cerința lor de 
a cunoaște cît mai bine Sta
tutul P.C.R. — ne spunea 
tovarășul M. Purțuc, mem
bru al Comitetului de partid 
al Combinatului siderurgic 
din Hunedoara — noi am 
organizat în acest an un 
număr mai mare de cercuri 
de studiere a Statutului. In
tr-o serie de secții ale com
binatului, unde am consta
tat cazuri mai frecvente de 
încălcare a normelor de 
conduită socială, de abatere 
de la disciplina de produc
ție etc., am organizat 
cercuri de educație moral- 
cetățenească.

Diversificarea formelor 
de studiu stă în strînsă le
gătură cu faptul că orga
nele de partid au consultat 
membrii de partid, pe cei
lalți oameni ai muncii, ți- 
nînd seama de părerile și 
dorințele lor, îndrumîndu-i

s-a organizat, la propune
rea mai multor salariați, un 
cerc de organizare științi
fică a producției.

In organizarea învăță
mîntului, în modul de ela
borare a tematicilor am 
întîlnit însă și cazuri în 
care au fost ignorate nevoi
le reale, preocupările 
cursanților. Unele tematici, 
de pildă, cuprind doar pro
bleme cu caracter general, 
alese Ia întîmplare din te
matica orientativă dată de 
cabinetele județene de par
tid.

Am întîlnit la Combinatul 
siderurgic Hunedoara pro
grame în care se repetau 
unele teme ; de pildă, în 
cercul de studiere a Statu
tului P.C.R. din secția con
strucții metalice, aceeași 
temă — rolul conducător al 
partidului în etapa actuală
— apărea de două ori : 
o dată sub forma : „P.C.R
— forța politică conducă-

toare a poporului nostru ; 
formele și metodele de 
realizare a rolului conducă
tor al partidului", iar altă 
dată sub forma : „P.C.R. — 
detașament de avangardă al 
clasei muncitoare, condu
cătorul poporului în con
struirea socialismului".

Ignorarea cerințelor și 
preocupărilor cursanților în 
elaborarea tematicilor, a 
programelor reprezintă 
ipostaze ale atitudinii for
male a unor organe de par
tid față, de organizarea în
vățămîntului. Am întîlnit 
Insă manifestări și mai fla
grante de acest gen și anu
me cînd membrii de partid 
au fost înscriși din oficiu 
fără a fi consultați (de pil
dă la l.P.C.M.-București), 
sau cînd unii membri 
de partid nici nu știau 
la ce formă de studiu 
urmau să participe (la 
uzinele „Republiea" din 
Capitală). Nu este ex
clus ca tot aceia care au or
ganizat în acest fel învăță- 
mîntul să se mire după un 
timp și să nu poată găsi ex
plicația pentru frecvența 
scăzută la seminarii.

Este îndeobște cunoscut 
că nivelul, calitatea învă
țămîntului de partid depind 
în bună măsură de pregăti
rea lectorilor și propagan
diștilor. Este ceea ce a de
terminat comitetele județe
ne Alba, Hunedoara să ia 
măsuri de îmbunătățire a 
componenței corpului de 
lectori și propagandiști, prin 
atragerea activiștilor de 
partid, în primul rînd, a se
cretarilor de comitete ju
dețene. municipale, orășe
nești, comunale, ca și a al
tor cadre cu bună pregăti
re din aparatul de stat, e- 
conomie etc. Un element 
nou este crearea la cabine
tele de partid a unor co
lective de documentare, 
formate din oameni cu ex
periență și pricepere în a- 
cest domeniu — de la sta
tistică, diferitele biblioteci 
etc. — ale căror sarcini 
constau în a pregăti biblio
grafie și material de infor
mare pentru propagandiști. 
Deocamdată însă aceste co
lective nu prea știu cum 
să-și organizeze munca ; 
se simte nevoia unor indi
cații metodologice care să 
Ie aiuf.e în a-și organiza și 
desfășura cu eficiență ac
tivitatea.

Intervenția promptă a or
ganizațiilor de partid pen
tru remedierea deficiențe
lor de organizare, pentru 
înlăturarea manifestărilor 
de formalism este absolut 
necesară pentru ca învăță- 
mîntul de partid să se des
fășoare de la început în 
bune condiții și să-și atin
gă pe deplin scopul.

Silviu ACHIM

VINDEM STATULUI
PESTE CONTRACT

(Urmare din pag. I)

LISTA DE CÎȘTIGURI C.E.C. IN AUTOTURISME-Trim. 111-1969

Este știut că,. In condițiile cir- I 
culației pe drumurile denivelate, I 
în pantă și-n serpentine, perico
lul de accidente crește. De aceea, 1 
una dintre recomandările făcute | 
conducătorilor auto, în asemenea 
ocazii, este reducerea vitezei. > 
Lucru Ignorat de Vasile Diaco- I 
nu, șofer pe autocamionul • 
21-Vn-l 604, proprietatea coope
rativei agricole de producție I 
din Dumitrești (Vrancea). Cir- | 
culînd cu viteză mare, pe un 
astfel de drum (cu 23 de cetă- • 
țeni în mașină ! 1), el a provo- i 
cat un grav accident de circu- 1 
lație pe raza comunei Bordești. 
Pierzînd controlul direcției, șo- I 
ferul nu a mai putut stăpîni | 
mașina, care s-a răsturnat în 
afara părții carosabile a dru- | 
mului. Patru dintre cei douăzeci • 
și trei de cooperatori aflați în I 
autocamion au decedat, trei au I 
fost grav răniți, iar șase au le- I 
ziuni ușoare. Un accident tragio, 
care putea fi lesne evitat, res- I 
pectînd regulile de circulație. |

Te simți bi- |
ne, Costică? |

Un cetățean din Comănești, 
județul Bacău, Constantin. Bus- 
tea (strada Avîntului 4) a' luat, 
cu avint cîteva restaurante și 
bufete la rînd. în fiecare a consu
mat... cîte ceva. Apoi, cu chef — 
și încă ce chef 1 — a început să 
caute pricină celorlalți oameni 
care își vedeau liniștiți de trebu
rile lor. Nu i-a fost de ajuns. 
Grozăvindu-se, s-a dus și la mi
liție, cerînd să fie arestat. Ofi
țerul de serviciu a încercat să-1 
domolească, sfătuindu-1 să mear
gă să se culce. Ți-ai găsit 1 N-a 
fost chip. Atunci huliganul și-a 
dat arama pe față. L-a ultragiat 
pe ofițer, astfel îneît acesta s-a 
văzut nevoit să-i îndeplinească 
dorința reținîndu-1. Ce nu face 
omul cînd tine cu tot dinadinsul 1

I
I
I
I
I
I

Au lipsit
de la lecție...•

Semnalam faptul că, deși a- 
nul școlar a început de mult, u- 
nii copii de vîrstă școlară nu 
frecventează cursurile fiind 
angajați la persoane particulare. 
Semnalele n-au fost, se pare, 
recepționate 
unele unități 
ceeași culpă 
treprinderea 
Beregsăul Mare (Timiș) 
cum ne informează 
Școlii generale din Valcău) de 
Jos (Sălaj), patru elevi din a- 
ceastă comună sînt angajați ca 
lucrători sezonieri la întreprin
derea amintită Școala a sesi
zat atît întreprinderea, cît și 
Direcția agricolă județeană Ti
miș. Se știe că angajarea copii
lor care nu au terminat școala 
generală se sancționează prin 
lege Forurile de resort din 
județul Timiș nu cunosc aceas
tă interdicție? Au lipsit, 
va, la lecția respectivă ? 
nimic, se dau consultații.

ChiarDovadă ?
de stat cad în a-

Exemplu - 1n- 
agricolă de stat 

După 
directorul

cum- 
Nu-i

de :Rubrics redactata
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților- -cu
„Scînteîi1
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Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

Un autoturism 
FIAT 1800

1 732-1-14132

Un autoturism 
RENAULT 10

2 711-207-596

Cîte un autoturism 
DACIA 1100

3 701-135-1126
4 702-1-20704
5 735-1-8607
6 703-203-1264
7 732-1-16875
8 709-1-11271
9 709-1-32881

10 724-104-3423
11 708-209-1451
12 733-201-6254
13 715-1-24129
14 715-1-43276
15 711-102-3673
16 716-1-20399
17 748-1-4879
18 717-216-2007
19 718-231-78
20 719-219-255
21 727-1-9627
22 741-201-4495
23 745-1-1333
24 750-214-648
25 702-811-21
26 736-1-16235
27 736-212-8311
28 741-1-7184
29 723-103-2579
30 743-1-23597
31 722-1-848
32 727-137-269
33 752-202-2338
34 720-137-485
35 731-106-5672
36 761-205-10049
37 761-208-19973
38 766-1-16446
39 762-201-8423
40 734-103-19887
41 764-1-9587
42 759-1-23658
43 759-1-55902
44 759-1-71778
45 760-1-6246
46 760-206-6617
47 760-202-3550
48 . 743-1-28282

Cî te un autoturism
MOSKVICI 408

49 701-141-915
50 702-218-897
51 735-1-10381
52 706-314-642
53 732-1-18305
54 709-1-15397
55 709-1-34250
56 724-104-6754
57 713-230-7
58 710-113-2376
59 715-1-27492
60 715-1-44616
61 711-107-237
62 716-215-509
63 717-205-442
64 713-102-993
65 730-1-734
66 715-714-120
67 727-1-11733
68 741-201-6617
69 745-1-3110
70 718-619-51
71 746-1-2210
72 736-1-19404
73 736-277-564
74 706-725-93

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

75 723-135-288
76 743-1-25555
77 712-342-30
78 727-137-3848
79 711-201-353
80 723-1-2568
81 731-106-11014
82 761-205-13368
83 761-201-3201
84 766-201-2979
85 762-201-10694
86 734-103-21695
87 764-203-3485
88 759-1-28863
89 759-1-58351
90 759-205-1816
91 760-1-13178
92 760-206-9356
93 760-202-6713
94 750-1-8943
95 701-1-3000
96 702-1-15291
97 735-267-521
98 703-1-8678
99 732-1-8223

100 707-1-255
101 709-1-26876
102 709-216-898
103 721-251-253
104 722-123-562
105 715-1-6597
106 715-1-37994
107 754-1-4342
108 716-1-14203
109 724-640-3
110 717-1-15472
111 724-1-7721
112 719-1-6697
113 711-205-853
114 738-208-159
115 756-1-2413
116 750-1-15380
117 740-1-1174
118 719-610-29
119 736-1-27850
120 704-523-588
121 745-2-4608
122 743-1-15844
123 743-207-1993
124 755-201-265
125 752-1-17413
126 757-1-658
127 731-103-12404
128 731-111-3475

. 129 761-208-12470
130 766-1-6396
131 762-1-14953
132 734-103-8265
133 763-201-3058
134 738-102-2626
135 759-1-45926
136 759-1-66934
137 738-103-9938
138 760-1-25435
139 760-209-408
140 736-212-5567

Cîte un autoturism
SKODA 1 000 MB

141 706-1-377
142 702-1-17184

(143 702-815-118
144 705-409-19
145 732-1-11806
146 707-211-59
147 709-1-28800
148 709-217-1800
149 708-1-1838
150 733-1-599
151 715-1-12793
152 715-1-39763
153 754-1-6516
154 716-1-16278
155 719-514-4
156 717-1-17188
157 751-1-1461

Nr. Numărul
crt, libretului

158 719-207-293
159 717-171-882
160 762-256-8
161 706-204-538
162 750-1-16874
163 740-1-3496
164 736-1-4755
165 736-1-29100
166 741-1-1940
167 745-2-6083
168 743-1-18426
169 743-209-386
170 755-211-32
171 752-1-18920
172 739-259-11
173 731-103-14598
174 731-111-5846
175 761-208-15207
176 766-1-10774
177 762-1-16681
178 734-103-12825
179 763-202-2596
180 759-1-7530
181 759-1-49260
182 759-1-68373
183 738-103-11939
184 760-1-26904
185 760-201-1776
186 723-103-3244

Un autoturism 
RENAULT DAUPHINE 

GORDINI

187 717-217-202

Cîte un autoturism 
TRABANT 601

188 723-524-35
189 702-1-20420
190 735-1-8180
191 703-203-503
192 732-1-16532
193 709-1-10246
194 709-1-32579
195 724-104-2436
196 708-209-571
197 733-201-5912
198 715-1-23272
199 715-1-42993
200 711-102-3144
201 716-1-20097
202 748-1-4609
203 717-216-1409
204 749-213-72
205 719-201-6199
206 727-1-9147
207 741-201-3884
208 745-1-620
209 750-214-190
210 714-203-428
211 736-1-15570
212 736-212-7902
213 741-1-6906
214 723-103-1956
215 743-1-23160
216 725-124-156
217 752-219-46
218 752-202-1966
219 709-615-64
220 731-106-3994
221 761-205-9270
222 761-208-19668
223 766-1-16138
224 762-201-7740
225 734-103-19403
226 764-1-9265
227 759-1-22703
228 759-1-55364
229 759-1-71501
230 760-1-4295
231 760-206-5791
232 760-202-2520
233 750-1-16643
234 701-1-266
235 702-1-13224
236 713-1-2397

Nr. Numărul
crt. libretului

237 703-1-6886
238 732-1-2419
239 705-204-415
240 709-1-24874
241 709-211-778
242 724-537-124
243 710-232-130
244 710-127-165
245 715-1-35977
246 710-816-100
247 716-1-11237
248 742-1-3219
249 717-1-13395
250 724-1-6172
251 719-1-4761
252 711-264-31
253 717-615-18
254 714-816-6
255 750-1-13275
256 734-1-8151
257 736-251-638
258 736-1-26434
259 758-201-1230
260 745-2-1962
261 743-1-13253
262 743-202-78
263 755-202-15
264 752-1-15043
265 704-25-741
266 731-103-8454
267 731-106-18641
268 761-208-8196
269 762-207-9261
270 762-1-12571
271 734-103-646
272 763-1-8740
273 764-208-4251
274 759-1-42413
275 759-1-65222
276 738-103-6203
277 760-1-23531

;278 760-208-2223
'279 765-1-8332
280 701-201-375
281 702-1-19669
282 735-1-6868
283 703-809-3803
284 732-1-15585
285 709-1-7596
286 709-1-31757
287 724-103-1563
288 708-1-5584
289 733-201-4531
290 715-1-20960
291 715-1-42220
292 711-102-830
293 716-1-19362
294 748-1-3777
295 717-14-158
296 749-1-3426
297 719-201-5321
298 727-1-7605
299 741-201-1432
300 750-201-1929
301 750-211-2066
302 714-1-810
303 736-1-13483
304 736-212-6634
305 741-1-6081
306 723-102-3095
307 743-1-22000
308 712-1-1257
309 728-203-286
310 752-201-2618
311 739-206-244
312 731 -103-17332
313 761-ons-R37R
314 761-208-18804
315 7R(ț_i_i5npj
316 762-201
317 734-103-P089
318 ' 764-1-8197
319 759-1-19518
320 759-1-53951
321 759-1-70735
322 759-207-2379
323 760-206-3053
324 760-201-6846
325 761-205-14625

Popas la 
„Românești" 

Cooperația de consum din 
județul Prahova dispune de o 
rețea specializată de com
plexă deservire turistică. De o 
buna apreciere se bucură u- 
nităfile cu specific tradițio
nal local care, pe lîngă bunul 
gust și inventivitatea cu care 
sînt amenajate, prepară și 
servesc specialități culinare 
deosebite de cele din crs 
părți. O asemenea unitate este 
restaurantul „Românești", care 
oferă preparate culinare de 
bună calitate și vinuri de Va
lea Călugărească.

Slobozia-Conache, care va livra în 
plus 933 tone de porumb, cooperativa 
agricolă de producție Băleni — 380 
tone, „11 Iunie“-Pechea — 560 tone, 
„7 Noiembrie“-Pechea — 330 tone, 
Schela — 381 tone, Smîrdan — 239 
tone, Rediu — 301 tone, Șerbănești — 
202 tone, Corni — 407 tone și multe 
altele. De altfel, din cele 106 coope
rative agricole de producție existente 
in județ, aproape 100 de cooperative 
agricole de producție și-au supli
mentat planul de livrare a porum-' 
bului la fondul centralizat al statului. 
Cooperativele agricole de producție 
au hotărît să termine complet 
livrarea întregii cantități de porumb 
pe care o vînd statului pînă la 5 no
iembrie. Că există posibilitatea res
pectării acestui angajament ne-o do
vedește faptul că, pînă în seara zilei 
de 29 octombrie, cooperativele agri
cole de producție din județul Ga
lați livraseră aproape 68 la sută din 
obligațiile față de stat.

Am participat ieri la adunarea ță
ranilor cooperatori din comuna Bă
leni, la care s-a hotărît suplimenta
rea livrărilor cu însemnate cantități 
de porumb.

A intrat în tradiția țărani
lor cooperatori din Băleni ca, an 
de an, să se situeze în rîndul coope
rativelor agricole fruntașe din județ 
atît la producțiile obținute, cît și la 
îndeplinirea obligațiilor față de stat. 
Nu-i de mirare deci că și în acest 
an, cu toate condițiile mai puțin 
prielnice, cooperatorii din Băleni nu 
numai că n-au dezmințit această tra
diție, dar, prin munca lor neobosită, 
au obținut rezultate care le fac 
cinste.

„Acum, după un an de muncă 
neobosită, cînd facem bilanțul stră
daniilor noastre — spunea în adu
nare tovarășul Alecu Crăciun, preșe
dintele cooperativei — putem să 
raportăm partidului cu mîndrie că 
sarcinile de plan ni le-am realizat 
și depășit în toate sectoarele de pro
ducție, că obligațiile ce ne reveneau 
față de stat ni le-am îndeplinit și ni 
le îndeplinim cu cinste. Pentru suc
cesele obținute se cuvine să vă mul
țumesc dumneavoastră, fiecărui coo
perator, fiecărui șef de echipă, fie
cărui brigadier care ați muncit din 
zori în noapte și deseori și nopțile 
le-ați transformat în zi, neprecupe
țind nimic pentru a executa bine și 
la timp toate lucrările. Dar dacă 
cooperativa noastră reușește în acest, 
an să realizeze un venit de 18 mili
oane lei, cu 3 milioane lei mai mult 
decît ne-am planificat la începutul 
anului, să nu uităm că nivelul de 
dezvoltare la care am ajuns a avut 
ca temelie ajutorul permanent pe 
care ni l-a acordat an de an statul, 
îp credite, în semințe de soi și ani
male de rasă, în tractoare și 
mașini agricole, în îngrășăminte, 
în condițiile avantajoase pen
tru vînzarea produselor. Realizăm 
azi 18 milioane Iei venituri, dar fără 
cele 35 de tractoare cu mașinile a- 
gricole respective care ne-au arat, 
ne-au semănat, ne-au întreținut cul- 
turile și ne-au recoltat cerealele pă
roase în cbhdiții agrotehnice optime 
nu obțineam 2 600 kg de grîu și 
2 800 kg porumb boabe la hectar.

Noi ne-am îndeplinit integral și 
Ia termenele stabilite prin contracte 
toate obligațiile față de stat. Ne-am 
putea declara mulțumiți. Dar ar fi 
oare drept ? Eu cred că nu. Dacă 
cooperativa noastră a realizat aceste 
succese, să nu uităm că în alte coo
perative condițiile climatice nefavo
rabile le-au scăzut serios producțiile. 
Or. în fondul central de produse al 
statului e prevăzut să intre o anumită 
cantitate de produse agricole care să 
asigure aprovizionarea clasei munci
toare, a populației de Ia orașe, a 
industriei cu materii prime. Țărăni
mea, ca și întreaga populație a țării 
poate cumpăra orice cantități de

mărfuri industriale, în orice condiții, 
la prețuri fixe, fiecare puțind, în 
acest fel să-și gospodărească cîștigu- 
rile, să-și asigure un trai bun. Este 
normal deci ca statul să aibă sufi
ciente produse pentru ca și popu
lația orașelor să fie aprovizionată cu 
produse alimentare tot la prețuri fixe, 
să nu rămină loc pentru elementele 
speculative. Iată de ce noi, care 
ne-am depășit producțiile prevăzute, 
avem datoria 
surplusurile 
Dincolo 
căm 
diții

Cîștigătorilor care nu se prezintă la filialele C.E.C. în termen de 30 zile de Ia data tragerii li se vor plăti 
ciștigurile în numerar (valoarea autoturismului mai puțin contribuția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate beneficia într-o perioadă de un an de un singur cîștlg în autoturisme, cele
lalte cîștiguri se plătesc în numerar. Tot în numerar se achită ciștigurile titularilor care și-au cumpărat autotu
risme pe bază de depuneri la C.E.C. în cursul anului premergător tragerii la sorți.

Cîștigătorli de autoturisme înscriși pentru procurare de autoturisme, în cazul în care doresc să primească 
autoturismul cîștigat. vor renunța în prealabil, pe bază de cerere, la procurarea autoturismului prin C.E.C., in caz 
contrar cîștigul se achită în numerar.

de
noastre 
faptul 
surplusuri în

a valorifica 
către stat, 

că valorifi- 
con- 

avantajoase, a proceda în 
acest fel înseamnă a ne îndeplini 
o înaltă îndatorire patriotică, pentru 
că, așa ..cum fiecare categorie de oa
meni ai muncii din patria noastră 
își are obligațiile ei ferme, bine 
precizate față de societate, princi
pala noastră obligație, a țărănimii 
cooperatiste, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură este de a a- 
sigura economia națională cu can
titățile necesare de produse agroali- 
mentare".

de 
aceste

„Ca unul care lucrez cu cifre exac
te, voi apela și de data aceasta la 
cifre — spunea tovarășul Dumitrache 
Dinu, contabilul șef al cooperativei. 
Anul trecut, din produsele valorifi
cate de noi către stat în plus peste 
prevederile contractuale, am rea
lizat un venit de aproape 1 400 000 
lei. Aceasta ne-a permis ca în 
loc de 30 de lei să dăm pentru 
fiecare zi-muncă 32,40 lei. Anul a- 
cesta, numai din produsele pe care le 
livrăm statului în plus peste pre
vederile contractuale vom realiza un 
venit de peste 3 milioane lei. Aceasta 
înseamnă un adaus de 5 lei la valoa
rea zilei-muncă planificată de noi la 
începutul anului".

Concret vorbind, cooperativa agri
colă de producție din Băleni și-a în
deplinit integral și la termenele fixate 
toate obligațiile contractuale atît la 
produse vegetale, cît și animale, li- 
vrind ' în plus : 112 tone de griu, 
12 tone floarea soarelui, 30 tone 
fasole, 1 200 tone de struguri (pro
ducția medie de struguri la hectar 
obținută de cooperativă pe cele 330 
hectare cu vie este de 10 000 kg, cu 
3 000 kg mai mult decît s-a plani
ficat), iar la porumb, după ce și-a 
achitat în întregime obligațiile față 
de stat, a hotărît să livreze în plus 
380 de tone, în cîteva zile urmind 
a fi terminat transportul acestei can
tități la baza de recepție. Merită sub
liniat, de asemenea, faptul că și la 
produsele animaliere cooperativa se 
găsește în grafic cu livrările, exis- 
tînd toate condițiile ca să-și îndepli
nească integral obligațiile înainte de 
finele anului, obligații care prevăd 
livrarea a 1 150 porci, 420 bovine, 500 
miei grași la export (a și predat 
beneficiarilor externi 480, urmind să 
mai predea 220), 400 de oi, 7 650 hl 
lapte de vacă, 450 hl lapte de oaie 
predate în întregime, lînă, ouă, pă
sări etc.

Aprobînd în unanimitate valorifi
carea Ia fondul centralizat a unei 
cantități în plus de 380 tone porumb 
boabe, cooperatorii din Băleni au 
stabilit totodată măsuri pentru ter
minarea tuturor lucrărilor în cîmp 
care au mai rămas de executat pen
tru a pune baze temeinice recoltei 
anului viitor. Astfel, pînă la sfîrșitul 
acestei săptămîni va fi transportată 
întreaga recoltă de porumb și stru
guri. Pînă la 2 noiembrie se va ter
mina transportul la bază al întregii 
cantități de porumb valorificate în 
plus. Pînă la 10 noiembrie se va ter
mina complet eliberatul terenului de 
coceni, creînd astfel condiții tractoa
relor să termine pînă la 15 noiembrie 
executarea ogoarelor de toamnă pe 
întreaga suprafață.

Oameni harnici, destoinici, coopera
torii din Băleni sînt ferm hotărîți 
ca și în anul viitor să reconfirme 
tradiția care i-a situat în rîndul 
cooperativelor agricole fruntașe ale 
județului. ‘

• Restaurantul „Colibele haiducilor* din Piatra Neamj Foto : Gh. Vințilă
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SUGESTII
Conservarea legumelor șl 

fructelor are multiple avan
taje, printre care și acela că 
ușurează munca gospodinei

Importante cantități de le
gume și fructe .din grădini și 
livezi au fost preluate de FA
BRICA DE CONSERVE din 
TECUCI. Aici se realizează un 
bogat sortiment de preparate 
pentru consumatori. Mențio
năm că fabrica din Tecuci 
pune la dispoziția comerțului 
cea mai mare producție din 
ansamblul ramurii industriale 
a conservelor. Ea livrează a- 
nual 60 de sortimente de con
serve de legume și fructe, la 
care se mai adaugă pasta de 
tomate, sucul de roșii, mustul 
concentrat și altele.

PENTRU GOSPODINE
Ce preparate pune fabrica 

în acest sezon la dispoziția 
gospodinelor ? Nu vom enu
mera decît o parte, între care, 
conservele de mazăre, fasole, 
dovlecel în saramură, ghiveci 
în bulion, în ulei, vinete în 
bulion, împănate și tocate, za- 
cuscă, tocană de legume. 
Vom adăuga diversele salate, 
castraveții și qogoșarii în 
oțet, ardeii umpluti cu varză, 
pickles-ul iu sos de muștar, 
ardeii iuti Ia borcan. Din 
grupa conservelor de iructe 
care se găsesc în magazinele 
de desfacere amintim, printre 
altele, compoturile din diverse 
fructe, dulcețurile, gemurile, 
merele rase pentru plăcintă.

Și

conserve 
nutritive 
fructelor

de prelu-linii 
capacitate, e-

Oricare din aceste 
păstrează calitățile 
ale legumelor 
proaspete.

Dispunînd de 
crare de mare
chipate cu utilaje moderne, 
fabrica de conserve din Te
cuci produce, de asemenea, 
conserve din carne de vită în 
suc propriu, cu mazăre, cu fa
sole boabe și costiță cu fa
sole.

Colectivul întreprinderii de
pune eforturi pentru lărqirea 
sortimentului produselor de 
carne, lequme și fructe con
servate, spre a satisface în 
cele mai bune condiții cerin
țele consumatorilor.

i
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Mai sînt două luni pînă la sfîrșitul anului
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TIMIȘ
s

ANGAJAMENTELE S-AU DU

BLAT; REALIZAREA LOR IN
TEGRALĂ CERE EFORTURI

COLECTIVE STĂRUITOARE

Sondajul nostru începe cu jude
țul Timiș, care este, după cum se 

• știe, județul a cărui organizație de 
partid, alături de cea a municipiu
lui București, a lansat chemarea 
la întrecere privind îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor planului pe 
anul 1969. O primă constatare 
demnă de remarcat: majoritatea 
angajamentelor au fost dublate pe 
parcursul realizării lor. Bunăoară, 
de la 100 milioane lei producție 
globală ' industrială peste plan, s-a' 
ajuns la 200 milioane lei ; de la 
90 milioane lei producție marfă 
vîndută și încasată suplimentarei, 
nivelul ei s-a ridicat la 180 mi
lioane lei. Timișul reprezintă, fără 
îndoială, județul cu unele din cele 
mai mobilizatoare angajamente for
mulate in întrecerea socialistă.

Cum s-au înfăptuit aceste anga
jamente ? La comisia economică a 
comitetului județean de partid ni 
s-a spus că în trei trimestre, au 
fost date peste plan produse în va
loare de 112 milioane lei, iar planul 
producției marfă vîndută și înca
sată a fost depășit cu 68,3 milioane 
lei. în situația întocmită, pe care am 
consultat-o. de multe ori am reți
nut adnotarea: „angajamentul a- 
nual îndeplinit"; s-au obținut be
neficii suplimentare, pe primul 
semestru, în valoare de 93,3 mi
lioane lei; s-au efectuat 224 lu
crări de automatizare și moderni
zare la mașini' și utilaje (față °d8 
160, cît era angajamentul) 237 asi
milări de produse noi (față de 
131 angajamente), 376 lucrări de 
mică mecanizare (față de 300 anga
jament). In dreptul altor capitole, 
însă, stăruie semnul întrebării. 
Mai ales, la cele care privesc rea
lizarea unor produse peste plan 
și reducerea consumurilor specifice 
de materii prime. Am întrebat, 
deci, pe tov. ing Trandafir Cocîrlă 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.

— Există incertitudini tn pri
vința îndeplinirii angajamentelor?

— Aceeași întrebare s-a pus și 
la recenta ședință a biroului co
mitetului județean de partid — 
ne-a răspuns tovarășul secretar. 
Cercetînd în amănunt greutățile, 
lipsurile, a reieșit cu claritate con
cluzia că, prin eforturi susținute, 
prin munca avintată a tuturor co
lectivelor din întreprinderi, impor
tantele angajamente pe care și 
le-a luat județul Timiș vor putea 
fi îndeplinite și depășite.

— Totuși, stadiul realizării unor 
angajamente nu este mulțumitor.

— Este adevărat.; obținerea, în 
perioada care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, a unei producții 
globale suplimentare de 99 mi
lioane lei și a unei producții 
marfă vîndută și încasată de circa 
110 milioane lei. nu-i un lucru 
ușor. Majoritatea colectivelor de 
întreprinderi au înțeles, însă, dato
ria de cinste și de onoare pe care 
o avem : uzinele „Tehnometal". 
„Electrobanat". Uzina de reparații 
— toate din Timișoara —, Fabrica 
de sticlărie Tomești, Fabrica de 
nasturi Jimbolia, Industria textilă 
Lugoj și altele, înregistrează rezul
tate care acoperă, de la lună la 
lună, o bună parte din rămînerile 
în urmă ale altor unități, din județ. 
Cu ajutorul unor colective de spe
cialiști și activiști ai comitetului ju
dețean de partid s-a analizat te
meinic activitatea acelor unități e- 
conomice care ne-au dat de furcă, 
printre care uzinele „Ciocanul“-Nă- 
drag. fabricile de încălțăminte „Mo
dern" și „Banatul" din Timișoara. 
Aplicîndu-se măsurile cuvenite, de 
ourînd și aceste întreprinderi au 
reușit să se alinieze în rîndul unită
ților fruntașe ale județului. Semne 
de întrebare se mențin in dreptul 
activității a trei întreprinderi, care 
nu și-au realizat angajamentele, și 
sarcinile de plan. Ele sînt bine 
cunoscute: „Solventul" din Timi 
șoara (cu 93 la sută la producția 
globală și 68.4 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată), între
prinderea de industrializare a lap
telui „Timiș" și Antrepozitul fri
gorific.

— Deci, din nou „Solventul", în
treprindere cu o producție globală 
de peste 400 milioane lei anual.

— Din nou „Solventul", într-a- 
devăr Și aceasta, în condițiile în 
care planul valoric, pe trei trimes
tre, i-a fost redus cu peste 
33 milioane lei. Cauza a ră
mas și ea aceeași: lipsa de ma
terii prime. Nerealizarea planului 
la „Solventul" generează mari 
greutăți întreprinderilor „Victoria" 
și „Dermatina" care, ta rîndul 
lor, sînt furnizori ai fabricilor de 
încălțăminte din întreaga țară. Pro
blema acestei întreprinderi a fost 
luată în discuție nu o dată de co
mitetul județean de partid Dar 
situația 
cu toate 
nisterul 
diverși 
livrarea 
aceleași.

s-a schimbat prea puțin : 
intervențiile făcute la Mi- 

Tndustriei Chimice, la 
furnizori, restanțele în 
materiilor prime au rămas 
Și ce restanțe ț Tn trei

butanol și 771 
la Combinatul 
de asemenea, 
hexanol și 493 
la Combinatul 

Dacă combina- 
ar putea avea

trimestre, 710 tone 
tone acid acetic de 
chimic Craiova : 
2800 tone 2 — etil 
tone de butanol de 
chimio Rin. Vîlcea. 
tul din Rm. Vîlcea 
scuze, fiind o întreprindere nouă, 
ce justificări pot invoca tovarășii 
de la combinatul din Craiova, la 
care situația se repetă de la an la 
an?

Ne-am interesat și noi de pers
pectiva asigurării materiilor prime 
necesare „Solventului" Tntr-o oare
care măsură, restanțele la aceste

materii prime se acoperă deocam
dată din import. Cu cît va crește, 
în acest caz, prețul de cost al pro
ducției, cum va putea fi recuperată 
rămînerea în urmă la îndeplinirea 
planului de către „Solventul" din 
Timișoara ? Tovarășul director ge
neral din minister, Aurel Blaga, 
care nu demult a fost din nou în 
această întreprindere, a prom:s 
că lucrurile își vor relua cursul , 
normal. Dar cînd și cum ?

— Rămîne de văzut — ne-a spus, 
în încheierea convorbirii _noastre_, 
tovarășul Trandafir Cocîrlă. Pînă 
atunci, pentru a completa golurile 
create de „Solventul", comitetul 
județean de partid, împreună cu 
conducerile unor ministere, a gă
sit posibilitatea ca 50 milioane lei 
din producția peste plan realizată 
în județ să fie exportată — con- 
tracarînd în acest fel importurile 
de materii prime.

Sondajul nostru în județul Ti
miș a fost efectuat cu puțin timp 
în urmă. Am văzut că problema 
„Solventului" tot nu a fost solu
ționată, deși pe 9 octombrie a.c., 
într-un articol publicat în ziarul 
nostru, factori de răspundere din 
Ministerul Industriei Chimice își 
exprimau părerea că ea se va re
zolva Poziția .întreprinderii tinv- 
șorene în angrenajul colaborării cu 
alte unități industriale, în angre
najul economiei județului Timiș 
obligă forurile de resort locale și 
centrale să înlăture neintîrziat 
neajunsurile de aprovizionare, 
precum și cele interne, tehnico- 
organizatorice, pentru a se asi
gura realizarea integrală a planu
lui și a angajamentelor.

IN ÎNTREPRINDERILE
RĂMASE ÎN URMĂ—ZIUA,

PE PLAN LOCAL Șl IN

TAREA CUVINTULUI DAT!

RELAȚIILE CU MINISTERELE 
-FERMITATE ÎN RESPEC-

In județul lași, aceeași trăsătură 
pozitivă dominantă, colectivele în
treprinderilor industriale Și-au 
suplimentat angajamentele, incit 
în acest an urmează să se reali
zeze, în plus, o producție globală 
de 198 milioane lei și o producție 
marfă vîndută și încasată de 100 
milioane lei, din care livrări la 
export în valoare de 60 milioane 
lei. De asemenea, angajamentele 
prevăd să se obțină beneficii peste 
plan în valoare de 60 milioane ie* 
și economii la prețul de cost de 
60 milioane lei.

— Pînă acum ș_au obținut o sea
mă de succese în realizarea planu
lui și angajamentelor — ne spnnea 
tov. ing Alexandru Duntitrache, 
secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R. Iată și dovezile ■ 
228 milioane lei la producția globală 
și 124 milioane lei la producția 
marfă vîndută și încasată. Aceste 
rezultate au la bază, în mod deose
bit, creșterea productivității mun
cii, pe ansamblul județului, cu 2,1 
la sută, față de 1,5 la sută cît pre
vedea angajamentul.

Din discuția cu tov. secretar, 
din investigațiile întreprinse am 
reținut și alte rezultate ce_ se cuvin 
evidențiate : in domeniul investiții
lor, de pildă, s-a dat în funcțiune 
cu 180 zile mai devreme Uzina de 
fibre sintetice, față de 90 zile pre
văzute în angajament, precum și 
țesătoria-de mătase „Victoria" la o 
capacitate de 2 600 000 mp țesături, 
în loc de 2 milioane metri pătrați. 
In trei trimestre, din planul anual 
de investiții s-a realizat 74,4 la 
sută, din care, 76,1 la sută la cons
trucții-montaj. La 16 obiective pe 
care comitetul județean — prin 
comisia economică — le urmărește 
decadal, s-a obținut o proporție 
de 81.3 la sută. Printre cele care 
stau bine, cum se spune, se află 
etapa a doua a Uzinei de fibre 
sintetice, țesătoria de mătase, dez
voltarea și modernizarea uzinei 
mecanice „Nicolina".

Situația pozitivă de ahsamblu 
prezentată pe scurt este umbrită 
însă de unele nerealizări ale pla
nului și angajamentelor, 
unele întreprinderi care 
înapoi rezultatele obținute, prin
tre care Uzina de mase plas
tice, întreprinderea economică 
Pașcani, Trustul local de construc
ții, fabrica de tricotaje. Uzina me
canică Nicolina.

— Cauza principală care a ge
nerat această stare de lucruri - 
preciza tovarășul secretar — constă 
în folosirea nerațională a timpului 
și a mijloacelor de producție 
și aceasta, din lipsa unor materii 
prime și materiale. Comitetul jude
țean de partid a analizat neajunsu
rile și a luat măsuri corespunză
toare în același timp, am cerut 
sprijinul organelor superioare, mi
nisterelor care, din păcate, nu au 
intervenit operativ.

Despre ce este vorba ? Uzina de 
mase plastice Iași, din lipsa ma
teriei prime, nefurnizată la timp 
și chiar deloc, îndeosebi în trimes
trul TT1, de către Combinatul chi- 

- mic Rm. Vîlcea, Combinatul pe
trochimic Brazi, Combinatul pe
trochimic Pitești, a rămas sub plan, 
la producția globală, cu 35 mi-

Sînt 
trag

lioane lei. Cu toate intervențiile la 
Ministerul Industriei Chimice, direct 
la ministru, problema tot nu s-a re
zolvat. Prin adresa nr. 2487. din 
9 iulie a.c., s-a promis solemn îm
bunătățirea aprovizionării uzinei 
ieșene cu materii prime ; promi
siune deșartă Fapt, este că Uzina 
de mase plastice Iași în loc — în 
octombrie - să recupereze res
tanțele la îndeplinirea planului, a 
ridicat volumul nerealizărilor la 
41 milioane lei.

Evident, aceste deficiențe în a- 
provizionarea tehnico-materială își 
au contribuția lor la nerealizarea 
integrală a planului și angajamen- 
telti Persistența acestora pune sub 
semnul întrebării eficiența inter
venției și a sprijinului ministerelor 
de resort. Aminteam de faptul că 
factorii de răspundere din Minis
terul Industriei Chimice tărăgă
nează soluționarea problemelor 
Uzinei de mase plastice din Iași. 
Tată că la fel procedează și condu
cerea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, deși a fost 
sesizată că uzinele mecanice din 
Galați, Timișoara, Buzău și Arad 
furnizează neritmic cadrele pentru 
boghiurile care le execută Uzina 
mecanică Nicolina — unele din 
ele destinate exportului în pluș 
Uzina mecanică din Galați a IL 
vrat doar 60 cadre din 400 plan și 
a expediat 40 din acestea de proas
tă calitate: la prelucrare, ele au 
fost rebutate Iar Uzina mecanică 
Nicolina din Iași, care trebuie să 
execute în acest trimestru 900 ca
dre de boghiuri, mai așteaptă și 
aciim sosirea a 3 mașini de pre
lucrare, promise de minister.

Precizăm, de asemenea, că — 
mai ales în domeniul investițiilor 
— multe din restanțele la îndepli
nirea planului și angajamentelor 
se datoreșc unor cauze interne, de 
nuanță locală. La unele tipuri de 
apartamente, bunăoară, calitatea 
lucrărilor lasă de dorit : se 
efectuează remedieri peste reme
dieri. care aduc șantierelor mari 
pierderi. Numai la Trustul local de 
construcții și la ICM-4 s-au chel
tuit. în acest an. pentru remedie
rea lucrărilor de proastă calitate, 
peste 1 350 000 lei. Pierderi se cons
tată si din cauza utilizării defec
tuoase a fondului de timp: la 
Trustul local de construcții, în trei 
trimestre, s-au înregistrat 509 000 
ore neproductive, timp în care 
se putea realiza o producție supli
mentară de peste 9 milioane lei.

Este bine, desigur, că comitetul 
județean de partid a format colec
tive de specialiști care sprijină di
rect întreprinderile în vederea 
îndeplinirii planului și a angaja- 

a
Hotărîtoare 
perfectă a 

conlucrarea 
resort, mo-

mentelor, pregătirii temeinice 
producției anului viitor 
sînt.
tuturor 
exigentă 
bilizarea 
unitățile 
întărirea 
punderii 
cuvintul 
luate de 
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însă, conjugarea 
eforturilor, 
cu forurile de 
totală a colectivelor din 

economice, de pe șantiere, 
ordinii, disciplinii și răs
față de plan, fa(ă de 
dat prin angajamentele 
organizația județeană de
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ORA Șl MINUTUL AU ACUM 
0 VALOARE INESTIMABILĂ

O evoluție contradictorie în ce 
privește realizarea planului și a 
angajamentelor în acest an o oferă 
exemplu] județului Arad. Se poate 
spune că „ofensiva" pentru ocupa
rea unui loc cît mai bun în între
cerea cu celelalte județe ale țării a 
început în acest județ chiar din 
primele zile ale anului. Rezultatele 
bune obținute în primul trimes
tru au îngăduit majorarea anga
jamentelor inițiale; 79 milioane 
lei peste plan la producția globală, 
38 milioane lei peste plan ia pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
creșterea productivității muncii cu 
1 la sută față de sarcina planifi
cată. Acestea fiind cifrele, să ve
dem care este stadiul realizării 
planului și angajamentelor, acum, 
cînd mai sînt două luni pînă la 
sfîrșitul anului.

Din cercetarea datelor, des
prindem, mai întîi, plutonul între
prinderilor cu bune rezultate eco
nomice. Unitățile industriei ușoare 
— „30 Decembrie", „Teba", „Trico
tajul roșu". Fabrica de confecții de 
exemplu — au depășit planul pro
ducției globale cu peste 20 mi
lioane lei. dînd 
84 000 mn. țesături bumbac. 44 000 
bucăți tricotaje și confecții tex
tile în valoare de 2,3 milioane lei. 
în acest fel. angajamentul anual al 
întreprinderilor amintite lă pro
ducția globală a fost îndeplinit. Cu 
realizări apreciahile s-au prezen
tat. Ia sfîrșitul celor trei trimestre 
din acest, an și uzinele de reparații 
„Arădeanea" „Libertatea". „Refa
cerea". Industria vinului și altele 
Dar. întrebarea este: de ce pe jude$ 
lucrurile au luat. în ultimul t.imn. o 
întorsătură cu totul neașteptată ? 
Deoarece 4 unități economice nu 
și-au realizat principalii indicatori 
de plan, printre care uzina de va
goane uzinele de strunguri. între
prinderea județeană de construcții- 
montaj

Pornind de la această situație, 
cum se prefigurează realizarea an
gajamentelor anuale ? — am între
bat. la Comitetul județean Arad a! 
P.C.R Din răspunsul primit, s-a 
desprins o mare incertitudine. Dis
cuția trebuie purtată în pri
mul și în primul rînd în jurul 
uzinei de vagoane; numai res
tanțele acestei uzine, și nu
mai la producția globală însu
mează, în vei trimestre. 200 mi
lioane lei Este întreprinderea cu 
cea mai mare pondere din județ, 
care are ea angajament anual ob
ținerea a 25 milioane lei peste plan 
Ia producția globală 
nefioii suplimentare 
lei. Și tocma! ea 
asemenea surpriză...

Despre cauzele neajunsurilor s-a 
discutat și se' mai discută încă. 
Este vorba, mai tnt.îi. de o foarte 
defectuoasă organizare a producției 
și a muncii tn vederea îndeplinirii 
planului și a angajamentelor. Apoi, 
de întocmirea cu inadmisibile în- 
tîrzieri a planului de aprovizionare 
și a celui de colaborare și coope
rare cu alte întreprinderi construc
toare de mașini, care — la rîndul 
lor — nu și-au onorat la termen 
și în bune condiții obligațiile con
tractuale. Printre restanțiere se 
află „Progresul" — Brăila, Uzina 
„23 August" București. Uzina me
canică Timișoara și Șantierul na
val Turnu Severin. Ni s-a spus că

la ora actuală există premisele ca 
activitatea uzinei de vagoane să re
intre pe făgașul normal și să se re
cupereze rămînerea în urmă.

Am vizitat și noi uzina. Printre 
altele am văzut, la fața locului, 
grafice cu date precise privind re
cuperarea restanțelor și realizarea 
angajamentelor, comisii largi de 
specialiști și activiști de partid — 
cu permanență în fiecare din cele 
trei schimburi — și ne-am notat că 
decadal în uzină vine tovarășul 
adjunct al ministrului, ing. Gheor- 
ghe Oprea. Cu puțin timp în urmă 
se realizase un ritm „record" la 
construcția vagoanelor marfă pen
tru export. 12 bucăți în 24 de ore.

— Niciodată nu au fost luate atî- 
tea măsuri excepționale ca acum 
— ne-a spus tov. Viorel Coroban, 
secretar al comitetului de partid 
pe uzină. Colectivul nostru de 
muncitori, ingineri și tehnicieni

a Înțeles momentul prin care 
trece uzina, faptul că ziua, ora, 
minutul sînt astăzi hotărîtoare 
pentru recuperarea restanțelor. Nu 
este permisă nici o „pauză". Dar 
tocmai aceste... pauze nu au fost 
înlăturate. Sînt zile întregi cînd 
mulți muncitori nu au ce lucra în 
cele 8 ore. Pe 15 octombrie a.c., 
40—50 de muncitori au stat din 
lipsă de tablă j uneori se constată 
că nu sînt osii decît pentru 4—5 
vagoane, că nu sînt deloc clape 
pentru vagoane gondolă C.F.R., că 
lipsește oțelul U—24 și 17 M—13 și 
altele. Au spus-o și muncitorii cu 
prileiul dezbaterii cifrelor de plan, 
am spus-o și noi cu diferite ocazii 
și repetăm : dacă ministerul nu va 
face totul să asigure la timp repe
rele din planul de colaborare — 
îneît ritmurile înalte de lucru să 
fie constante zi de zi — restanțele 
vor putea fi cu greu recuperate.

Nu mai e nevoie să arătăm cît 
de acută este cerința subliniată de 
secretarul comitetului de partid de 
la uzina arădeană. Vrem 
zăm că nou' comitet de 
este hotărît să facă tot 
este posibil pentru a
activitatea uzinei, pentru a în
deplini planul și angajamentele. 
„Ne-am propus să stimulăm pe 
toate căile formarea opticii de 
conducere colectivă, de înaltă res
ponsabilitate, începînd cu membrii 
comitetului de direcție și pînă la 
cel mai mic nucleu de muncă din 
uzina noastră, convinși fiind că 
numai așa putem rezolva optim, 
atît în perspectivă, cît și operativ 
toate problemele activității com
plexe de producție a întreprinde
rii" — se spune într-o scrisoare 
adresată redacției de conducerea 
acestei uzine. Deci, înaltă respon
sabilitate I Bine ar fi ca această 
cerință să fie înțeleasă și de forul 
de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.
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Cînd, în trei trimestre, industria 
județului Mehedinți și-a îndeplinit 
planul la producția globală doar 
în proporție de 97,8 la sută, la pro
ducția marfă vîndută și încasată 
— de 91,3 la sută și la productivi
tatea muncii — de 99,2 la sută, 
este foarte dificil să dai un califi
cativ pozitiv activității de reali
zare a angajamentelor Chiar dacă 
acestea sînt destui de modeste și 
chiar dacă tov ing Alexandru Toa- 
der, secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți ăl P.C.R, ne-a re
latat că ;,De Ia începutul anului, 
organele și organizațiile de partid, 
precum și comitetele de direcție, 
au avut în atenția lor, ca una din 
sarcinile cele mai importante, în
deplinirea tuturor indicatorilor de 
plan și a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă"...

Desigur, nimeni nu poate contesta 
faptul că, în trei trimestre din a- 
cest an. la întreprinderile care și-au 
realizat planul, din angajamentul 
anual de a depăși cu 22 900 000 Iei 
producția globală planificată, s-a 
dat o producție suplimentară de 
14 834 000 lei, iar la producția marfă 
vîndută și încasată, angajamentul 
a fost depășit cu 2 378 000 lei. Re
zultatele acestea se datorează în
treprinderii miniere Orșova, uzinei 
de vagoane, Complexului de indus
trializare a lemnului, Atelierelor 
navale Orșova. Fabricii de con
fecții Tr. Severin. Consumul de

metal a fost redus cu 208 tone 
și s-au economisit 323 m.c. masă 
lemnoasă Realizări au fost obținute 
și în domeniu) investițiilor. în 
structura construcții-montaj, planul 
a fost depășit cu peste 35 milioane 
lei ; s-a pus în funcțiune, înainte 
de termen, întreprinderea minieră 
Orșova, care, de altfel, a și atins 
capacitatea de producție proiec
tata cu 11 luni înainte de data pre
văzută. A fost dat în folosință cu 22 
zile mai devreme drumul național 
nr 6 în zona barajului de acumula
re de la Porțile de Fier. Menționăm, 
de asemenea, rezultatele deosebite 
ale constructorilor Sistemului hi
droenergetic Și de navigație Porțile 
de Fier, care au reușit să pună în 
funcțiune, în mod provizoriu, eclu
za de pe malul românesc și să în
chidă albia Dunării cu 30 zile 
devreme decît se prevedea.

Ce perturbă atunci această 
tivitate meritorie desfășurată 
industria județului și pe șantierele 
•lui de investiții ? Două unități re
publicane . Șantierul naval și în
treprinderea de industrializare a 
cărnii care, împreună, au o res
tanță la producția globală. în va
loare de 43 450 000 lei.

— Fără a ne eschiva de răspun
derea ce ne revine — a apreciat 
tovarășul secretar — considerăm 
că în cazul acestor întreprinderi 
unele probleme privind

mai

ac- 
tn

bunul mers

al producției depășesc posibilității! 
noastre.

Ce se întîmplă, deci, la Șantierul 
naval Tr. Severin ? Am depistai 
unele neajunsuri care, de altfel, au 
mai constituit, în ultimii doi ani, 
subiectul unor articole publicate 
în coloanele ziarului nostru. Sem
nalele critice nu și-au găsit, însă, 
ecoul cuvenit. Și acum, ca și îna
inte, ni s-au adus aceleași justi
ficări, grupate în felul următor d« 
tov. Uie Pielaru, inginer șef al șan
tierului naval :

— Este vorba de : 1, Necorelaret 
planului de producție în funcție 
de dotarea tehnică a șantierului ; 2. 
Desele modificări de proiect ce se 
fac la prototipul cargoului de 2 000 
tone, cît și Ia seriile următoare ; 3. 
Desfășurarea lucrărilor de investiții 
în paralel cu producția ; 4. Lipsa 
specialiștilor și a forței de muncă 
de înaltă calificare.

— Cum a reacționat forul de re
sort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de mașini ?

— Noi am semnalat, la timpul 
oportun, aceste neajunsuri j dar fo
rul nostru de resort nu ne-a luat 
în seamă.

Să vedem, în acest caz, unde au 
dispărut cadrele calificate și, în
deosebi, cele inginerești, de care, 
mai înainte Șantierul naval Tr. Se
verii} nu ducea lipsă. Ele au plecat 
de aici, cu sau fără știrea organelor 
locale și a ministerului și nu pu
ține ț 40 de ingineri, constructori, 
tehnologi și proiectanți de nave au 
părăsit șantierul. Mulți au plecat 
în alte localități, în București. Dar, 
o mare parte se află în diferite 
întreprinderi și instituții din Tr. 
Severin, unde îndeplinesc funcții 
care, în cele mai multe cazuri, nu 
au tangență cu construcția de 
nave : ing. Victor Saghin, fost 
șef atelier proiectare nave, în
deplinește funcția de inginer șef 
la Direcția gospodăriei locative a 
consiliului popular județean; Vir
gil Cîrțînă, șef atelier la tehnologul 
șef, este acum șef de sector la 
navigația fluvială; Ionel Șerban, 
șef atelier de proiectare instalații 
electrice nave, ocupă la ora actuală 
un post de inginer principal la 
I.C.H.

Au fost cunoscute aceste pro
bleme de forul de resort, de comi
tetul județean de partid? Desigur, 
ele au constituit chiar subiectul 
unor analize ținute la fața locului 
atît anul trecut, cît și acum doi 
■ani,' la care ău luat parte și cadre 
cu munci de răspundere din minis
ter. Au fost elaborate planuri de 
măsuri, în care se prevedea ce tre
buie să facă ministerul și comite
tul județean de partid. Dar nici 
ministerul și nici comitetul jude
țean de partid nu au depus efor
turi susținute pentru aplicarea mă
surilor stabilite. Se putea îmbu
nătăți activitatea șantierului na
val ? La această întrebare, actualii 
tovarăși din conducerea șantieru
lui răspund afirmativ. Ce trebuia 
întreprins ? Să se fi aplicat mă
suri ferme. In primul rînd, să 
fi fost urgentată realizarea in
vestiției, în al doilea rînd să se fi 
analizat temeinic cauzele ce de
termină instabilitatea specialiștilor 
și a muncitorilor cu înaltă cali
ficare, să se fi înlăturat neajun
surile tehnice și organizatorice. 
Fiindcă, din păcate, ele stăruie șl 
acum pe acest șantier naval.

Am fost în halele de croit, pe 
nave și cheiuri ; am rămas sur
prinși de numărul mare de munci
tori care stăteau degeaba sau se 
plimbau fără rost dintr-un loc în 
altul. Pe cargoul nr. 3, l-am întîlnit 
pe inginerul mecanic Valentin Co- 
jocaru, care ne-a spus : „Da este 
adevărat, este puțină dezordine. 
Sîntem într-o perioadă de orga
nizare a lucrului pe vas. Dar folo
sirea nejudicioasă a forței de mun
că pornește și de la faptul că nu 
există o documentație tehnică pusă 
ta punct.

Ce perspective există pentru în
deplinirea planului și a angaja
mentelor ? Răspunsul l-ar putea da 
numai ministerul de resort, deoa
rece la Șantierul naval Tr. Severin 
nu am avut posibilitatea să aflăm 
ceva despre îmbunătățirea activită
ții în domeniul producției și al 
investițiilor. Răspunsul l-ar putea 
da, însă, și factorii de răspundere 
din Comitetul județean Mehedinți 
al P.C.R., cărora le reamintim că 
— în fața opiniei publice ----- și-au
luat importante angajamente în ' 
întrecerea socialistă din acest an.
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a planu-Analiza modului de îndeplinire 
lui economic pe acest an, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă relevă preg
nant munca stăruitoare a colectivelor din in
dustrie și de pe șantierele de investiții, a tuturor 
oamenilor muncii pentru înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
precum și a planului cincinal. Este remarcabil 
că marea majoritate a județelor țării și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de plan la pro
ducția globală industrială, producția marfă vîn
dută și încasată, productivitatea muncii și au 
obținut însemnate economii și beneficii supli
mentare. In acest mod, ele își aduc contribuția 
la dezvoltarea și modernizarea economiei na
ționale, la creșterea eficienței producției mate
riale.

După cum s-a văzut, însă, sînt și județe în 
care realizările nu se ridică la nivelul planu
lui și angajamentelor, în care stăruie destule 
neajunsuri atît în întreprinderile industriale, 
cît și pe unele șantiere de investiții. în acest 
sens, se desprinde că unitățile Ministerului In
dustriei Chimice și Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini sînt principalele restanție- 
re, sînt acelea care influențează nefavorabil 
ansamblul rezultatelor pozitive în domeniul rea
lizării planului și a angajamentelor. Reține a- 
tenția, de asemenea, faptul că în majoritatea 
acestor întreprinderi cauza neajunsurilor constă 
în mersul defectuos al aprovizionării tehnico- 
materiale, în faptul — paradoxal — că întreprin
derile industriei constructoare de mașini și cele

ale industriei chimice își provoacă reciproc greu
tăți în livrarea unor materii prime și materiale. 
Singure aceste fapte sînt suficiente pentru a 
vedea cit de imperfectă este coordonarea acti
vității acestor unități industriale, cit de slab 
este spiritul de responsabilitate față de onora
rea clauzelor contractuale, cit de anemică este 
disciplina îndeplinirii planului și a angajamen
telor. Tot atît de adevărat este că nu toate comi
tetele județene de partid au acordat însemnă
tatea cuvenită realizării angajamentelor luate 
în acest an. Spiritul de toleranță față de unele 
deficiențe, modul superficial de urmărire a în
deplinirii planului și a angajamentelor, tendința 
„lașă-mă să te las" în relațiile cu ministerele, 
timiditatea în a trage la răspundere pe cei care 
nu-și respectă îndatoririle — iată cauze care 
explică restanțele în îndeplinirea planului și a 
angajamentelor.

In cazurile investigate se desprinde cu clari
tate că se impun făcute serioase eforturi în 
vederea recuperării restanțelor, îmbunătățirii 
activității în întreprinderile industriale și pe 
șantierele de investiții. Stă in puterea colecti
velor de muncitori, tehnicieni și ingineri, a co
mitetelor de direcț'e să desfășoare o asemenea 
activitate, să aplice asemenea măsuri incit în 
cele două luni care au mai rămas pînă la sfîr- 
șitul anului să poată fi înfăptuite sarcinile de 
plan și toate angajamentele Pentru aceasta este 
necesar ca organizațiile de partid să mobilizeze 
neintîrziat colectivele din întreprinderi, de pe 
șantierele de investiții, să stimuleze fructificarea

inițiativei și a energiei oamenilor, să Intensifice 
ritmul muncii, să folosească fiecare minut, oră 
și schimb de lucru. Responsabilități deo
sebite revin organelor de partid din județe, pre
cum și forurilor de resort din ministere. Nu 
există nici o scuză pentru aplicarea tardivă a 
programelor de măsuri privind îndeplinirea 
planului și a angajamentelor Nimic nu este mai 
important la ora actuală ca munca avintată și 
rodnică pentru realizarea de producții supli
mentare, punerea în funcțiune Ia termen sau mai 
devreme a noilor investiții, realizarea exemplară 
a planului de export, ridicarea eficienței activi
tății întreprinderilor si șantierelor. Iată de c® 
se impune ca organele județene de partid și mi
nisterele economice să urmărească la fața locu
lui, concret, zi de zi, mersul îndeplinirii planu
lui și a angajamentelor — intervenind prompt și 
energic ori de cîte ori este nevoie.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a luat, după cum 
se știe, hotăriiea ca la sfîrșitul acestui an să se 
relateze public rezultatele întrecerii socialiste 
dintre organizațiile județene de partid. Există 
întrunite toate condițiile ca oamenii muncii din 
județele țării să se prezinte cu fruntea sus la 
acest bilanț, să raporteze conducerii de partid 
și de stat noi și importante succese în îndepli
nirea planului, in ‘ 
economic 1969.

Anchetă 
Nicolae 
Nistor ȚUICU

depășirea sarcinilor pe anul

realizată de Petre NEDELCU, 
BRUJAN, Manole CORCACI,
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SPIRITUL DE ECHIPA 
Șl RESPONSABILITATEA

INDIVIDUALA
A CREATORULUI

— V-am văzut unele din re
centele montări. Am avut im
presia a intui cîteva linii di
rectoare în activitatea dv., regi
zorală. Vreți să le definiți suc
cint ?

— Mă simt angajat în munca de 
perfecționare, de dezvoltare a prac
ticării teatrului ca expresie a rela
țiilor lumii contemporane. Indiferent 
de autor, de epocă, de subiect, tea
trul trebuie să fie o reflectare sau o 
anticipare a actualității. Nu pot cre
de într-un teatru rupt de mișcarea 
socială ; de fapt acest lucru nici nu 
se poate. Un spectacol de calitate, 
un mare spectacol, nu poate fi atem
poral. Marea artă nu poate fi în a- 
fara contemporaneității, a timpului 
prezent. Cîte o dată chiar fără știin
ța artistului, arta prin valoarea ei 
obiectivă exprimă stări sau idei care, 
chiar dacă nu sînt enunțate, ele e- 
xistă, ele coexistă în spiritul, în at
mosfera unei epoci.

Pentru realizarea acestui dezide
rat al teatrului ancorat în realitate, 
este nevoie de tin instrument de 
muncă cît mai perfect. Această for
mă ideală de lucru pentru mine, o 
constituie echipa.

Vechile, glorioasele formații de 
teatru shakespearian, trupele Comme- 
diei del’arte, și mai tîrziu cele ale Co
mediei franceze.. Noile, celebre co
lective de teatru din lume — „Li
ving Theater" al lui Julian Beck. 
„Laboratorium" din Wroclaw con
dus de Jerzi Grotowski, „Bread and . 
Pupeti". T.N.P -ul. „Piccollo", ..Ber
liner Ensemble" etc. — și de la noi 
— mai vechile trupe românești, pre
cum cea realizată de maestrul Sică 
Alexandrescu cu cincisprezece ani in 
urmă la Teatrul Național, iar acum 
Teatrul „Bulandra", Teatrul 
medie, Teatrul Mic.

Numele, izbînzile lor pot 
în memoria omului de teatru 
pentru o mulțime dintre caracteris
ticile lor artistice și organizatorice, 
care le-au asigurat faima.

— Deci, ce înțelegeți 
echipă ?

— Prin echipă înțeleg un colectiv 
de realizatori devotați unei idei ar
tistice — actori, regizori, scenografi, 
muzicieni, scriitori — care își pun 
în slujba idealului lor artistic, 
forțele 
de un 
gur, și 
mună ; 
ferință

Intr-o echipă de lucru important 
este climatul spiritual, limbajul co
mun al ideilor, obținerea unui lim
baj artistic diferențiat de alte colec
tive teatrale. existența unei aceleiași 
optici asupra meseriei și, evident, a- 
supra relațiilor cu viața contempo
rană.

Talentul nu ajunge într-o echipă 
ce se vrea perfect sudată. Am lu
crat, de pildă, cu excelenți cola
boratori, de unii din ei m-am des
părțit pentru că nu aveam același 
limbaj artistic.

— Nu sînteți totuși, cumva, 
Intr-un fel prin această preocu
pare a dv contra... curentu
lui azi, cînd universalizarea fo
losirii forțelor teatrale începe 
să fie chiar teoretizată ?

După părerea mea, spiritul de e- 
chipă corespunde pe deplin atît ne
cesităților de azi ale teatrului româ
nesc, cît și spiritului general care 
domnește în țară ; actul de creație 
individual este dorit, încurajat, în- 
trucît se vede în el o premisă nece
sară în realizarea unui, act de crea
ție colectivă, a unei conștiințe co
lective.

Cu cît vor exista mai multe teatre 
cu mijloace de expresie mai varia
te, cu personalități artistice 
rențiate, cu atît vor exista mai multe 
exprimări memorabile ale idealuri
lor epocii noastre. Diversificarea nu 
face decît să solidifice întregul, să 
mărească gama posibilităților de op
țiune.

— Vedeți echipa ca o întilni- 
re de personalități 1 Ce rol acor
dați regizorului — animator în 
cadrul ei 1

— Țin să subliniez că un regi
zor nu poate mînui alte noțiuni

de co-

reveni
prin ți

prin

creatoare, un colectiv 
crez artistic comun și, 
de o metodă de lucru 
o trupă de teatru, de 
mică.

toate 
sudat 
desi- 

co- 
pre-

dife-

teatre
• Filarmonica de stat „George Enes-
cu* (în sala Ateneului Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Emil 
Simon. Solist : Dimitri Baskirov
(U.R.S.S.). In program : Mihai Mol
dovan — Texturi ; Mozart — Con
cert pentru pian șl orchestră în Do 
minor ; Ravel — Concert pentru plan 
șl orchestră în Re major pentru 
mîna stingă ; Debussy — Marea.0 Spectacol prezentat de Ansam
blu) cubanez de dans modern (în 
sala Ansamblului artistic al U.G.S.R.) 
— 20.
0 Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 20 ; (sala Studio) : Cine ești 
tu 7 — 20.
• Teatrul de Comedie : Nlcnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Mfigureanu) : 
Contrapuncte — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Melodie varșoviană - 
20.
• Teatrul Mic : Cinci schițe ; Cîntă- 
reața cheală — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 
19,30 ; (sala Studio) ; Scaunele — 20.
• Teatrul Giuiești : Cursa de șoareci 
— 19,30.0 Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : Doamna de la Maxim — 
19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Cele trei neveste ale 
Iul don Cristobal — 20,30 ; (sala din 
str. Academiei) : Tierișorul Petre — 
18.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30.0 Circul de stat i Ritmurile arenei — 
19,3».

decît cele ale realității actoru
lui, ale textului. Măsura unei echi
pe o dă numai calitatea și numărul 
personalităților care o compun. Toc
mai acest lucru diferențiază teatrul 
de amatori de teatrul ’ profesionist 
pentru că și amatorii cred în valoa
rea celui care îi conduce. Așadar, 
revenind la teatrul profesionist, cred 
că una din cele mai mari dorințe ale 
regizorului animator este aceea de a 
avea în echipa sa vîrfuri : cît mai 
mari actori, cît mai mari scriitori... 
Dacă apare un decalaj, cînd apare 
un decalaj, de vină este în primul 
find calitatea acelui compartiment 
al echipei care nu poate ține pasul 

......................................., com-cu limbajul artistic al celorlalte 
ponente.

— Cum vedeți echipa în 
port cu generațiile ?

— Cred foarte mult în stilul ___
generații, în existența și valoarea a- 
cestui stil. I,. principiu, unei gene
rații îi este comună o anume men
talitate și atitudine în fața proble
melor contemporane, un anumit lim
baj îi este mai la îndemînă etc. — 
sint trăsături care o deosebesc de ce
lelalte generații și care-i creează 
farmecul și valoarea. La noi, există 
in plus o caracteristică extraordi
nară : socialismul șterge granițele 
diferențelor de interese dintre gene
rații și, astfel, una dintre caracte
risticile extraordinare ale artei noas-

m

unei

Convorbire cu regizorul

Dinu CERNESCU

tre este aceea că putem vorbi de o 
generație fără limite la virslă. De 
pildă, scopul final al dorințelor lui 
Liviu Ciulei In ceea ce privește efi
ciența socială și artistică a unui spec

tacol al șău este același cu al unei 
montări a lui Petre Ionescu, Cojar 
sau Giurchescu, chiar dacă, și e foar
te bine că este așa, mijloacele lor 
de expresie nu sînt aceleași.

Mai există, din păcate, atitudini 
fundamenta! diferite față de artă, 
implicit față de ' 
de devotament și 
la modă.

Există creatori 
nici aici nu există diferențe de vîrs- 
tă — care caută să aplice în specta
colele lor tot felul de noutăți afla
te de prin reviste, .scurte călătorii în 
alte țări sau pur și, simplu din po
vestiri — mai clar zis imitatorii. Nu 
trebuie să ne mirăm. Acest lucru se 
întîmplă nu numai la noi. pretutin
deni ; am văzut, 
ale lumii, zeci de spectacole ..în sti
lul lui Grotowski. 
Theater-ului ele.
fost deloc mirat cînd am văzut pe 
malurile Dîmboviței exact aceleași 
însăilări „originale" care, ca orice 
lucru artificial, de împrumut, nu au 
produs efectul scontat. Regretabil este 
doar atunci cînd cronica le recenzea
ză ca pe un eveniment — făcîndu-se 
grave deservicii — publicului și edu
cației lui.

Singura atitudine clară, fermă, 
precisă, este aceea a creatorilor care 
servesc marile idealuri ale țării și 
popotulm. atitudine din care decurge 
suprema avangardă — seriozitatea.

Cea mai avangardistă poziție este 
seriozitatea, autenticitatea reflectă
rii realităților vieții noastre sociale 
și spirituale. Cea mai avangardistă 
poziție este cea a situării cu maximă 
energie pe atari criterii și a conside
rării artei noastre în funcție de ele. 
Nu trebuie să ne lăsăm fascinați de 
jocul inconsistent al formelor și nu 
trebuie să ne plecăm urechea la a- 
cei critici care, pentru „a-și ispăși 
unele greșeli ele trecutului" (de obi
cei exagerări proletcultiste) 
tru a-și demonstra public 
rarea spirituală sau fizică, 
cochetează cu- false valori 
movează în necunoștință de cauză, 

o evidentă debusolare a criterii-

teatru ; atitudinea 
cea de subordonare

tineri și bătrîni —

în diverse orașe.

sau al lui Living 
De aceea nu am

sau pen- 
regene- 

susțin și 
și pro-

CU

(Urmare din pag. I)

Natalia STANCU

praviețui 
fii sălii, 
luată de

Un eveniment al stagiunii muzicale

Concertele orchestrei■ ■
din Leningrad

Co

După 8 luni de tergiversări

('
lor autori și lucruri lipsite de sub
stanță.

— Cunoașteți și asemenea lu
crări ? Și, in general, care este 
părerea dv. despre dramaturgia 
românească contemporană 1

—. Nu cred că spațiul ne îngăduie 
discuție despre dramaturgia ro-o discuție despre dramaturgia ro

mânească contemporană. Există însă 
un imperativ logic foarte important : 
trebuie găsite modalități mai exacte 
pentru diferențierea pieselor real
mente proaste de acele lucrări dra
matice de calitate și care nu o dată 
se rătăcesc în noianul celor dîntîi. 
Este foarte important să nu le a- 
mestecăm. Optima soluție mi se 
pare o apropiere de teatru a dra
maturgilor paralel cu acordarea de 
răspunderi ferme directorilor de tea
tru și regizorilor artistici. Or, tocmai 
aici cred că sînt de adus perfecțio
nări organizatorice.

— Ați cunoscut, dacă nu mi 
înșel, la începutul activității dv. 
regizorale, o echipă teatrală, a- 
propiată de ceea ce preconizați 
in interviul de față ?

— Am .făcut parte la Craiova din- 
tr-o excelentă echipă formată din 
Vlad Mugur, Radu Penciulescu, Po
pescu Udriște, Amza Pelea, Vasile 
Nițulescu, C. Rucăreanu, Ion Mari
nescu C. Rauțki, Victor Rebenciuc, 
Silvia Popovici, Sanda Toma, Anca 
Verești, Ioana Bulcă, Rodica Tăpă- 
lagă. Nu am avut puterea de a duce 
pină la sfîrșit roadele acestei concen
trări de valori artistice. O echipă 
se formează lucrînd „în echipă" 
toarte mulți ani la rînd.

La Teatrul Giuiești, acum cîțiva 
ani, au ieșit spectacole memorabile ; 
„Baia", „Nastasia", „Puntila", „Aris
tocrații", „Arturo Ui" — ele însă nu 
au apărut brusc dintr-o singură sta
giune Ele sînt' rodul muncii în echi
pă a lui Horea Popescu și Lucian 
Giurchescu ani și ani de zile. Din 
păcate ei au plecat. Apoi, teatrul 
Giuiești a trebuit să pună piese de 
o factură mai simplă pentru a su- 

reparațiilor și moderniza
și astăzi munca trebuie 
la început.

Și care ar fi caracteristi- 
acestui spirit de echipă...eile

la Teatrul Giuiești ?
— In condițiile teatrului nostru, 

așa cum îl caracteriza și Elena De- 
leanu, directoarea teatrului, ele ar 
fi cele ale unui teatru „popular", de 
largă accesibilitate, în forme artis
tice deosebit de variate, în care cu- 
vîntul e împletit eu mișcarea, cu su
netul, cu explozia vizuală. Textele pe 
care vrem să le înscenărp, să fie 
texte care să promoveze în forme 
accesibile idei ale realității și actua
lității noastre socialiste, comunicînd 
stări, sentimente, legate de acest fond 
de idei, să se dovedească apte de a 
crea și a consolida o solidă cultură de 
masă

cinema
0 Baltagul : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21.
0 Frații Karamazov (în cadrul festi
valului filmului sovietic) : 
BLICA — 10 ; 14,15 ; 18,30.
0 Mai periculoase decît
SALA PALATULUI (seria ____
2939) — 17,15 î (seria de bilete 2990) — 
20,15, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30; 21, BUCUREȘTI —

MODERN — 
20, FLAMURA — 9 ; 
VICTORIA — 9,30 ;

REPU-
bărbații : 
de bilete

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Corabia nebunilor : l„„„
9.30 ; 13 ; 16,30 ;
12.30 ; 16 ; 19,
12.30 ; 15,30.
• Moartea unul
— 18,30 ; 20,45.
0 Testamentul doctorului Mabuse : 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Vlrldiana : CENTRAL — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Atentatul de la Sarajevo : VOLGA
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.0 6 iulie : LUMINA

blrocrat: VICTORIA

9.30—16 în

Sub auspiciile 
mitetului de Stat pen
tru Cultură și 
și ale O.S.T.A., 
chestra simfonică a Fi
larmonicii de stat din 
Leningrad va prezen
ta patru concerte in 
cadrul 
lor din „Zilele 
turti sovietice".
mația leningrădeană 
— unul din cele mai 
cunoscute și aprecia
te ansambluri orches
trale, care s-a bucurat 
de aprecieri entuzias
te în rîndurile publi
cului din mai 
țări și ale 
specialitate 
ține, sub 
minentului

Artă
OT-

manifestări- 
cul- 
For-

multe 
criticii de 
— va sus- 
bagheta e- 
dirijor Ev-

gheni Mravinski, per
sonalitate proeminen
tă a .................
rale 
două concerte în 
lele de 3 
brie, ora 
Palatului 
Socialiste 
Primul 
cuprinde 
Vl-a de 
kofiev și
V-a de P.I. Ceaikov- 
ski, iar cel de-al doi
lea — Simfonia a V-a 
de Dmitri Șostako- 
vici și Simfonia a V-a 
de A. K. Glazunov.

In zilele de 7 și 8 
noiembrie, orchestra 
simfonică a Filarmo
nicii. de stat din

artei dirijo- 
contemporane, 

zi
și 5 noiem- 
20, la sala 

Republicii 
România, 

concert va 
Simfonia a 
Serghei Pro- 
Simfonia a

hingrad va concerta 
la Casa universitarilor 
din Cluj, avînd în
scrise în program U- 
vertura festivă de D. 
Șostakovici, Concer
tul nr. 2 .pentru pian 
și orchestră de Ro
dion Șcedrin — cu 
participarea solistului 
Nicolai Petrov, Sim
fonia a IV-a de Ceai- 
kovski. Dirijor : Alek
sandr Dmitriev la 
primul concert. In pro
gramul celui de-al 
doilea concert Simfo
nia a Vl-a de S. Pro
kofiev și Simfonia a 
V-a de P. I. Ceaikov- 
ski. La pupitrul or
chestrei : Evgheni Mra
vinski.

Dirijorul EVGHENI MRAVINSKI la pupitru

contlnuare ; 18,15 ; 20,30.
o Program pentru copil : DOINA 
9—10.
o Dragoste la Las Vegas : DOINA —
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45. DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
0 Parisul vesel : TIMPURI NOI — 
9—16,15 în continuare.
0 Sturionii se pescuiesc pe furtună ; 
Deva 700 ; Dropiile ; 25 de ani de 
pictură românească ; Patentele na
turii ; Orizont științific nr. 9/1969 ; 
EREN ’69 : TIMPURI NOI — 17—31 
în continuare.
0 Lupii albi : FEROVIAR — 9 ; 11 ; 
13,39 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Paria : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15.0 Tigrul : ÎNFRĂȚIREA INTRE
POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20, PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Un glonte pentru general : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Viața Iui Matheus : BUZESTI — 
20,30.
0 Contesa Cosei : DACIA — 8,15—20

în continuare.0 Omul, orgoliul, vendetta : BUCEG1
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Aventura : UNIREA — 15,30 ; 18.
0 Omul cu ordin de repartiție : UNI
REA — 20.15.
• Omul care valora miliarde : LIRA
— 15,30 18 20,15.0 Angelica și sultanul : GIULEST1 — 
15,30 18 ; 20.30.
• Comisarul X și banda „Trei cîinl 
verzi" : COTROCENI — 15,30 ; 18.0 Singurătate în doi : COTROCENI — 
20,30.
• La Nord prin Nord-Vest : FLO- 
REASCA — 9,30 ; 13,30 ; 17 ; 20.
• Familia noastră trăsnită : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd voi fi mort și livid : MIORIȚA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sherlock Holmes : MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
• Mesteacănul : MOȘILOR 
e Vera Cruz : POPULAR 
18 ; 20,30.0 Tinerețe fără bătrînețe : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.0 Alexandru eel fericit : FLACARA 
— 15,30 ; 18.0 Bărbați în deplasare : FLACARA — 
20,30.0 Stelele din Eger : ARTA — 9,30— 
16 în continuare ; 19,30.

20.30.
15,30 ;

OL. INTENTIL DE CE?
La Conferința națională a cadre

lor didactice, ținută în luna februa
rie a acestui an, participanții la 
dezbateri au relevat necesitatea 
înființării unor case județene 
ale corpului didactic, menite 
să-i ajute în perfecționarea continuă 
a pregătirii profesionale, politice și 
culturale.

Menirea acestor instituții a fost 
clar definită încă în cadrul conferin
ței și în concluziile ei : să asigure 
atit o bogată documentare teh- 
nico-științifică corpului profesoral, 
cît și ținerea acestuia la cu
rent cu toate noutățile în dome
niul științei pedagogice, în vederea 
perfecționării pregătirii sale științifi
ce și didactice. Totodată, s-a rele
vat necesitatea ca, bucurîndu-se de 
sprijinul diferiților specialiști de 
prestigiu, casele județene ale corpu
lui didactic să devină centre ale unui 
intens schimb de 
toți slujitorii șco
lii, importante nu
clee de cercetare 
științifică ale ca
drelor didactice.

Au trecut de a- 
tunci opt luni de 
zile. Ce s-a făcut 
concret pentru or
ganizarea și des
chiderea caselor județene ale corpu
lui didactic ?

La Alba Iulia, momentul de debut 
al casei județene a corpului didac
tic se află încă și acum sub sem
nul unei mari incertitudini.

— Avem posibilitatea să-i asigu
răm spațiul adecvat, să alcătuim o 
bibliotecă absolut necesară unei in
stituții cu un profil atît de bogat, 
dispunem și de o filmotecă, cu timpul 
s-ar putea asigura și celelalte do
tări : laborator, materiale didactice 
etc. — ne spune prof. Simion Dră- 
fihiță.

— Atunci de ce nu porniți la 
lucru ?

— Nu știm care este schema de... 
funcționare a acestei case, din care 
capitol al bugetului îi sînt asigurate 
fondurile materiale necesare ș. a. Din 
proiectul de regulament trimis de 
Ministerul Invățămîntului nu 
zultă aceste aspecte.

La Constanța la ora raidului nos- 
u nici ■ -măcar . nu se cunoaș- 

existerița ' ilriui asemenea1 pro
iect de regulament pentru orga
nizarea casei corpului didactic, pen
tru că altminteri nu ni s-ar fi spus 
următoarele de către inspecțorul ge
neral județean, prof. Sever Baltac : 
„Ministerul Invățămîntului ar trebui 
să întocmească și să difuzeze la in-

experiență între

spectoratele școlare județene un pro
iect de regulament, să facă precizări 
concrete asupra formelor de activi
tate a personalului care va lucra per
manent aici"

Așadar, justificat sau nejustificat 
în așteptarea reglementărilor de ri
goare la Constanța pregătirile se 
rezumă, de cîteva luni, la discuții 
privind sediul. Imobilul s-a găsit, 
fonduri pentru renovarea și amena
jarea lui există, dar lucrările efec
tive nu pot începe deoarece nu s-a 
depistat încă... proprietarul clădirii 
ca să-și dea consimțămîntul. (Se 
pare că această clădire aparține 
chiar... Ministerului Invățămîntului). 
Cit va mai dura dezlegarea acestui 
„mister" ?

Prof. Ion Titea, inspector general 
la Inspectoratul școlar al județului 
Mureș, este mai optimist, 
„noua casă își va 
tivitatea cel mai

raid-anchetă

• Soarele vagabonzilor : VITAN
15,30 ; 18.
• Vieți uscate : VITAN — 20.30.

t v
10,00 — Masă rotundă. Consultații 

pentru elevii din clasa a XH-a. Fi
zică : Descărcări în gaze. Consultații 
pentru elevii din clasa a VIII-a. Ma
tematică : Calculul algebric conștient. 
18,00 — Buletin de știri. 18,05 — Vă 
place muzica ?. 18,35 — Emisiune de 
știință. Dialog între biologie și elec
tronică. 19,00 — Tineri soliști de mu
zică populară moldovenească. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. Ediție specială. 
20,15 — Filmul artistic „Sora cea 
mare" — producție a studiourilor so
vietice. 21,50 — Reflector. 22,05 — 
Mult e dulce șl frumoasă. 22,30 — 
Telejurnalul de noapte. 22,45 — Trei 
în studio. Muzică ușoară cu : Anca 
Agemolu, Angela Iurcenco și Călin 
Marian.

re-

Speră că 
putea începe ac- 

tirziu la începutul 
lunii noiembrie, 
bineînțeles după 
ce programul său 
de acțiune va 
aprobat de 
Ministerul 
țămîntului".

Am citat 
cîteva 
Dar, nici în alte 
s-a făcut mai ni- 

de

fi 
către 
învă-

doar 
exemple.

județe, practic nu
mic pentru depășirea stadiului_
proiecte, gînduri, idei cu privire la 
activitatea casei corpului didactic. Mi
nisterul Invățămîntului, cît și inspec
toratele școlare județene au tărăgă
nat în mod nepermis de mult trans
punerea în viață a unei măsuri ho
luri te In Conferința națională a ca
drelor didactice, manifestînd lipsă de 
inițiativă în această direcție.

Intîrzierea trebuie, firește, 
cuperată. cu atît mai ipult 
cît asemenea instituții își ___
efectiv simțită lipsa m viața școlară 
a județelor, în activitatea personalu
lui didactic. Participarea cadrelor
didactice la o serie de activități pro
fesionale evidențiază unele carențe 
la capitolul informării științif ice- 
și ideologice, al cunoașterii celor mai 
noi lucrări fundamentale și a bibli
ografiei curente de specialitate. 
Așa, de exemplu, dintre profesorii 
prezenți la examenul de definitivat, 
in anul 1968, mai mult de 13 la sută 
n-au . fost admiși, cei mai mulți can- 

■ didați obținînd la obiectele de spe
cialitate rezultate chiar mai slabe 
decît in timpul facultății. Tot ast
fel. la concursul de ocupare a cate
drelor vacante, numărul profesori
lor care au obținut note sub limi
ta minimă stabilită pentru concurs 
reprezintă 43 la sută din numărul 
candidaților.

Sînt cunoscute sarcinile Importan
te trasate școlii și slujitorilor ei de 
către partid, pentru transpunerea în 
viață a complexului program de dez
voltare și modernizare a învățămîn- 
tului, fundamentat în Directivele 
Comitetului Central, de Legea învăță- 
mîntului, în hotărîrile Congresului al 
X-lea în domeniul instrucțiunii pu
blice. îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor ce revin cadrelor 
didactice privind perfecționarea ne
contenită a procesului instructiv- 
educativ presupun, în mod necesar 
permanenta îmbogățire și reîmpros
pătare a pregătirii de specialitate și 
pedagogice, ridicarea nivelului ideo
logic și de cultură generală, care-și 
găsesc apoi materializarea în spori
rea conținutului științific și educa
tiv al lecțiilor, al întregii munci des
fășurate în școală. In această di
recție membrii corpului profesoral au 
nevoie de sprijinul concret al casei 
lor județene.

re- 
cu 
fao

Florica D1NULESCU, Ștefa* 
DIN1CĂ, Radu APOSTOL

cu rigoare științifică, lucid, după cri
terii valorice ferme, evitîndu-se la- 
bilitățile subiectivismului și, in egală 
măsură, dogmatismul uniformiza
tor ; se cere o investigare res
ponsabilă a fenomenului cultural- 
artistic, cu respect nedezmințit pen
tru prezentul spiritual al țării, cu 
preocupare statornică pentru ca ju
decățile de azi să poată intra demne 
în teritoriul exact, exigent al poste
rității.

Este pe deplin posibil să se acțio
neze în acest spirit în condițiile în 
care, prin aplicarea în viață a politi
cii partidului, au fost abandonate — 
cum, de altfel, s-a spus în timpul 
lucrărilor Congresului - viziunile 
simpliste, dogmatice, e fost întronat 
cultul cunoașterii, al adevărului — 
drept criterii primordiale ale socia
lismului. Prin descătușarea ener
giei creatoare a poporului, prin 
repunerea atitudinii active, respon
sabile în drepturile ei legitime, 
s-a renunțat în practica noastră so
cială la primatul steril al sche
melor, al preceptelor înguste, uni
laterale, așezîndu-se în locul lor. 
așa cum se cuvenea, așa cum 
era necesar, gîndirea vie, creatoare. 
Sînt asigurate condițiile pentru a se 
acționa, in continuare, cu și mai mul
tă rodnicie în acest spirit — spi
rit încetățenit în întreaga noastră 
viață socială ; spirit care-și are ră
dăcinile împlîntat.e în tradițiile cul
turii naționale, ilustrată de strălucite 
valori, spirit înlăuntrul căruia se pot 
desluși permanența sentimentului 
de patriotism, a idealurilor de
mocratice și progresiste, conști
ința însetată de adevăr și echi
tate a poporului, luminată de aspira
ția sa către o viață liberă, socia
listă în care tot ce este valoare să 
se poată împlini trainic.

Cînd partidul cere o abordare teo
retică profundă a problemelor statu

lui, națiunii și democrației socialiste, 
ale umanismului, eticii și dezvoltării 
personalității, a implicațiilor filozo
fice și sociale a noilor descoperiri 
sie științei contemporane, cînd cere 
să se studieze mai adînc istoria pa
triei, a partidului comunist, a mișcă
rii democratice și revoluționare ; 
cînd partidul cere să fie intensificate, 
pentru dezvoltarea gîndirii creatoare.

resc și necesar să fie, in contextul 
unor asemenea nobile solicitări, per
manent luminată de spiritul exigent 
și drept al marelui public, al poporu
lui care dintotdeauna și-a cinstit pe 
cei ce, ridieîndu-se din mijlocul său, 
i-au încrustat viața și aspirațiile in 
marmura cuvîntului sau a pietrei, 
pe cei ce au știut vorbi contempora
nilor și viitorimii prin opere cu o

raturii și artei se manifestă plenar 
libertatea de creație este firesc, lo
gic, să guverneze întreaga viață ar
tistică, să fie în continuare o reali
tate definitorie a sa. Numai din
tr-o asemenea perspectivă, a îndepli
nirii marilor obligații pe care ți le 
asumi față de patrie și popor 
prin însuși actul scrisului sau 
al dăltuirii pietrei, poate fi în-

Marmura cuvîntului
dezbaterile ideologice, confruntarea 
liberă de opinii, schimbul de idei de 
pe platforma rigorii teoretice, a exi
genței ideologice — singura cale de 
clarificare a problemelor, de afir
mare a pozițiilor și ideilor avansate; 
cînd partidul cere să se întreprindă 
măsuri educative vaste pentru for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor, transformarea 
gîndirii și vieții spirituale a oame
nilor ; cînd partidul cere să se cul
tive în rîndul întregului popor pa
triotismul socialist — factor genera
tor de mari valori politice și morale, 
de vitalizare a energiilor națiunii — 
hotărîrea de a-și apăra cuceririle 
revoluționare, precum și sentimen
tele internaționalismului socialist cu 
care dragostea de patrie se îmbină 
în mod armonios — este indiscutabil 
că toate aceste imperative ale epocii 
consună în conștiința creatorului de 
frumos, că întreg destinul artei noas
tre își află în aceste cerințe propri'il 
ei program

Masa de lucru a artistului este fi-

singură dată în biografia lor — data 
nașterii, clipa cînd operele și-au por
nit călătoria prin timp. Fiindcă nu
mai marile adevăruri ale vieții pot 
înnobila marmura cuvîntului.

Toate faptele realității probează că 
drumul unic și sigur către înscrierea 
în continuitatea tradițiilor progresis
te ale culturii naționale și, în a- 
cela.și timp, singura posibilitate de 
pătrundere în circuitul culturii uni
versale, o poate găsi creatorul de azi 
al țării în înfățișarea cu fidelitate a 
epocii sale, a contemporanilor săi, în 
exprimarea specificului societății 
noastre socialiste i este un, adevăr 
în afară de orice îndoială că 
permanența unei opere depinde ne
mijlocit de măsura în care reușește 
să fie un autentic „factor de cunoaș
tere și înriurire a gindirii umane", 
„să contribuie la înfăptuirea progre
sului social, la ridicarea conștiinței 
socialiste și înnobilarea spirituală » 
oamenilor"

Conștiința că prin răspunsul dat. 
unor asemenea imperative ale lite-

țeleasă în profunzimile sale liber
tatea de creație pe care o apără 
partidul. Autentica, adevărata liber
tate de creație se află — așa sum 
s-a subliniat în documentele și lu
crările Congresului — în îndrumarea 
literaturii de către partid. Ea în
seamnă asigurarea unui climat de 
înaltă răspundere politică, cetățe
nească și artistică, în spiritul rea
lităților prezente ale vieții, mili
tantism energic pentru ideile cu ade
vărat înnoitoare, pentru făurirea u- 
nor opere din cuprinsul cărora să 
transpară pregnant spiritul înaintat 
al epocii noastre socialiste.

Pentru creatori dobîndeso o sem
nificație deosebită indicațiile date, 
cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la apariția primului număr lega) 
al „Scînteii". de către secretarul ge
neral al partidului pentru, perfecțio
narea activității presei, a publicați
ilor de cultură menite „să devină în 
mai mare măsură o tribună de instru
ire multilaterală a oamenilor mun
cii, de stimulare a ridicării nivelului

de pregătire profesională, de sporire 
a competenței în toate domeniile de 
activitate".

Ne aflăm uneori în situația para
doxală de a consemna prezența în 
coloanele aceleiași reviste a unor 
texte în care incandescența spiri
tuală, atitudinea responsabilă co
există cu articole tributare confuzii
lor ideologice și estetice, ambiguită
ților datorate, cel mai adesea, atitu
dinii manieriste, unei insuficient con
solidate conștiințe artistice. Citim 
poezii ce impun prin autenticitatea 
trăirilor, prin frumusețea imaginilor 
și noblețea mesajului lor, iar 
alături de ele întîlnim versuri în 
care o tristețe artificios confecționată 
încearcă să plîngă fără a reuși, în 
carcase mimează neconvingător „mari 
decepții mici" Intre volumele tipă
rite întîlnim mostre de rară platitu
dine. prețiozități de un abstractism 
justificat numai de lipsa desăvîrșită 
a unor idei viabile, a unor atitudini 
limpezi Cum a fost posibil, te în-; 
trebi, ca aceeași semnătură a redac
torului de revistă sau de editură să 
legitimeze dreptul egal la circulație 
al operei unor talente autentice și al 
manufacturii imposturii ușor identi
ficabile? De ce critica nu se mani
festă mai ferm în legătură cu aceas
tă paradoxală „conviețuire literară", 
asupra acestei inechități spirituale ? 
Explioații, diferite, se pot afla în fie
care caz în parte. Toate conduc la 
necesitatea unei mai consecventerăs
punderi față de calitatea și conținu
tul textelor încredințate tiparului, 
față de cultivarea talentelor reale, 
înlăturînd cu discernămînt orice act 
care ar putea duce la confuzia de va
lori. Numai într-un asemenea climat 
de exigență principială, de dăruire 
scopului unic al îmbogățirii patrimo
niului literaturii cu noi creații veri
tabile al războiului decis cu produc
ția mediocră, cu impostura literară 
se poate asigura un progres real 
Criteriul valorio este unicul, supre

mul criteriu a! activității artisticei 
el se cere aplicat cu franchețe și 
probitate profesională, indiferent de 
vîrsta și numărul volumelor autoru
lui, de responsabilitățile ce-i revin, 
în domeniul literar sau în alte com
partimente ale vieții publice. A mi
lita cu responsabilitate împotriva 
tendințelor negative care se pot 
manifesta la un moment dat în 
„teritoriile" complexe ale culturii, 
climensionînd exact, implicațiile lor, 
a disocia ferm operele de valoa
re de cele slabe, confuze, tributare 
pînă la servilism și mimetism păgu
bitor uno.r modele și curente ce nu 
se pot interfera cu realitățile noastre 
spirituale, a nu gira cu seninătate 
lucrări rupte de viață, de preocupă
rile societății noastre socialiste, a 
stimula o cultură realistă, care să 
slujească formarea conștiinței omu
lui nou — iată îndatoriri pe care 
revistele, editurile, critica literară 
le au de onorat cu o mai mare 
consecvență, care, îndeplinite, vor 
duce la creșterea prestigiului, au
torității lor, la exercitarea eficientă 
a funcțiilor sociale ce le revin.

„Ceea ce vi se cere, tovarăși — 
spunea la Congresul al X-lea tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresîn- 
du-se oamenilor de artă — este să 
pâtrundeți în adîncul existenței po
porului, și, înțelegind năzuințele sale, 
eforturile și lupta sa eroică, să înfă
țișați grandioasa frescă a României 
socialiste (...). Nu uitați niciodată că 
menirea artei noastre este de a în
nobila omul, de a-l inspira spre noi 
lapte mărețe, spre realizarea idea
lurilor socialismului și comunisBoi?- 
Iui".

Este o onoare ca sub cuvintele în
cărcate de sensuri majore și căldura 
prețuirii, sintetizînd fericit calea 
unică prin care literatura, arta pot 
rămîne fidele față de ele însele, față 
de menirea lor. să așezi cu modestie 
dar ferm semnătura propriei tale 
adeziuni ca scriitor, ca om al ce
tății.
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COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)
și au apreciat că acordurile în
cheiate recent în domeniul schim
burilor economice, cooperării cul
turale, tehnice și științifice, precum 
și în domeniul agriculturii și trans
porturilor constituie o bază bună 
pentru extinderea ulterioară a con
tactelor în aceste ramuri de acti
vitate.

în scopul găsirii de noi mij
loace pentru diversificarea schim
burilor economice, pentru facili
tarea dezvoltării lor mai echili
brate, s-a hotărît să se negocieze, 
începînd de la 3 noiembrie a.c., un 
nou acord comercial pe termen 
lung.

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

în cadrul schimbului de vederi 
cu privire la problemele interna
ționale, cele două părți au apreciat 
importanța deosebită a respectării 
stricte în relațiile dintre state a 
suveranității și independenței na
ționale, a egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne.

Cele două părți au relevat im
portanța eforturilor depuse de către 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
intensificarea colaborării între 
state, respectarea normelor de 
drept în relațiile internaționale, 
menținerea păcii și securității în 
lume, evidențiind convingerea loi 
că pentru sporirea eficacității sale, 
Organizația trebuie să răspundă 
vocației sale de universalitate. Ele 
și-au exprimat satisfacția pentru 
modul rodnic în care colaborează 
în acest for internațional, reliefînd 
faptul că România și Olanda au 
întreprins împreună cu alte țări 
inițiative și acțiuni utile avînd 
drept scop să încurajeze colabora
rea pe plan regional european.

Cele două părți au acordat o im
portanță deosebită intensificării e- 
forturilor în vederea adoptării unor 
măsuri eficiente în domeniul dezar
mării atît nucleare cît și conven- 
yionale. în acest sens ele și-au ex
primat satisfacția cu privire la 
cooperarea lor în Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva.

Cele două părți au subliniat că o 
importanță deosebită pentru pace o 
are realizarea securității europene.

Părțile și-au exprimat părerea că

această problemă trebuie să fie a- 
bordată în mod realist, atît în con
tacte bilaterale cît și multilaterale, 
în scopul apropierii punctelor de 
vedere și determinării subiectelor 
de natură a face obiectul unor ne
gocieri fructuoase care să ducă la 
creșterea securității.

în acest sens, s-a subliniat im
portanța dezvoltării relațiilor bila
terale între statele Europei, s-a ex
primat satisfacție față de amplifi
carea, în ultimul timp, a contactelor 
între țările europene. De asemenea, 
s-a făcut un schimb de păreri a- 
profundat în legătură cu posibili
tatea ținerii unei conferințe consa
crate securității europene.

Părțile au convenit să acționeze 
pentru intensificarea cooperării în
tre toate statele europene în dome
niul economic, științific și tehnic.

Ele s-au pronunțat, de asemenea, 
în favoarea dezvoltării colaborării 
în cadrul Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

Manifestîndu-și îngrijorarea în 
legătură cu războiul din Vietnam, 
interlocutorii și-au exprimat spe
ranța că tratativele de la Paris vor 
duce într-un viitor apropiat la în
cetarea războiului, la instaurarea 
păcii și a stabilității în regiune.

Examinînd situația din Orientul 
Mijlociu, părțile și-au exprimat 
preocuparea crescîndă față de în
cordarea în această parte a lumii. 
Ele au subliniat că rezoluția Con
siliului de Securitate al O.N.U. din 
22 noiembrie 1967 poate oferi o 
bază rezonabilă pentru reglementa
rea problemelor în litigiu.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru convorbirile rodnice pe care 
le-au avut și consideră că vizita în 
România a președintelui Consiliu
lui de Miniștri și a ministrului afa
cerilor externe al Olandei consti
tuie o contribuție importantă la 
întărirea legăturilor dintre cele 
două țări, în interesul popoarelor 
român și olandez, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor ex
terne al Olandei au invitat pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
și pe ministrul afacerilor. externe 
al Republicii Socialiste România să 
facă o vizită oficială în Olanda. In
vitația a fost acceptată cu plăcere. 
Data vizitei urmează să fie fixată 
pe cale diplomatică.

Convorbiri prietenești, 
rodnice

Aprecieri ale inalților oaspeți olandezi 
cu privire la rezultatele vizitei in România

înainte de a părăsi România, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Olandei, Piet de Jong, și ministrul 
afacerilor externe, Joseph Luns, s-au 
întilnit cu ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Sintem deosebit de mulțumiți de 
ospitalitatea, căldura și prietenia cu 
care am fost primiți în România — 
a spus premierul Piet de Jong. Deși 
timpul a fost scurt, programul a fost 
bogat și sintem impresionați de ceea 
ce am văzut în frumoasa dumnea
voastră țară.

Referindu-se la convorbirile avute, 
premierul olandez a subliniat că ele 
au fost „foarte deschise, foarte prie
tenești și foarte rodnice". Am avut 
deosebita onoare să fim primiți și să 
avem o convorbire' cu președintele 
Consiliului de Stat, dl. Nicolae 
Ceaușescu. Am avut, de asemenea, 
discuții fructuoase cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, cu alți mi
niștri, și am constatat cu satisfacție 
că nu există dificultăți în ceea ce pri
vește relațiile dintre Olanda și 
România. Am discutat despre dezvol
tarea și diversificarea schimburilor 
noastre comerciale, precum și despre 
problema desființării vizelor de călă
torie între cele două țări.

Referindu-se la convorbirile asu
pra problemelor internaționale ac
tuale. premierul de Jong a subliniat 
că ele au fost profunde și cuprinză
toare. Am avut — a arătat domnia 
sa — un larg schimb de păreri asupra 
posibilității ținerii unei conferințe 
consacrate securității europene și am 
constatat că pozițiile noastre sînt 
foarte apropiate. Ambele țări sînt de 
părere că o asemenea conferință tre
buie să aibă loc, și socotim că este 
deosebit de importantă pentru viito
rul Europei. De aceea, ea trebuie să 
fie foarte bine pregătită, să știm lim
pede ce vrem să realizăm.

In cadrul conferinței de presă, a 
luat, de asemenea, cuvîntul ministrul 
Joseph Luns, care a arătat că 
în ultimii ani au avut loc nu
meroase contacte între persona
lități marcante ale vieții po
litice din Olanda și România.

Țin să aduc un omagiu — a spus 
dl. Luns — înțelepciunii cu care gu
vernul român abordează problemele 
internaționale cele mai actuale. A- 
vem sisteme social-politice diferite, 
dar aceasta nu ne împiedică ca asu
pra multor probleme să putem cădea 
de acord. Unor principii, cum sînt 
de exemplu suveranitatea statelor, 
neamestecul sub nici o formă in 
treburile altui stat, li se acordă o 
deosebită importanță atît de către 
Olanda, cît și cie către România.

Referindu-se la problema securită
ții europene și a pregătirii conferin
ței țărilor europene, ministrul de 
externe olandez și-a, exprimat satis
facția pentru progresele realizate în 
această direcție. Mai întîi — a spus 
domnia sa - nu mai există dificul
tăți în ceea ce privește participarea.

Invitația guvernului Finlandei de a 
găzdui conferința la Helsinki a fost, 
de asemenea, primită favorabil pes
te tot. în timpul convorbirilor avute 
în aceste zile, atît guvernul român 
cît și guvernul olandez au fost de a- 
cord că sînt necesare preparative te
meinice și au căzut de acord să con
tinue discuțiile bilaterale.' A trecut 
timpul cînd o reglementare europea
nă, fie asupra problemei germane, 
fie asupra securității, fie asupra 
celor două blocuri, să fie impusă Eu
ropei de către marile puteri. Pentru 
ca o astfel de reglementare să fie 
viabilă, este esențială participarea 
tuturor statelor interesate, fie ele 
mari, mijlocii sau mici. Tn acest con
text, ministrul de externe olandez a 
arătat, eă, prin acțiunile pe care le 
întreprind, țările mici și mijlocii pot 
juca un rol important în viața in
ternațională. Un exemplu în acest 
sens, a arătat el. îl constitue Ro
mânia.

Răspunzînd unei întrebări privind 
părerea domniei sale asupra mo
dalităților practice pentru organi
zarea unei conferințe europene con
sacrate problemei securității conti
nentului, ministrul olandez a subli
niat că, prin contacte bilaterale și 
multilaterale, țările europene vor 
putea stabili un acord comun asu
pra listei de subiecte ce urmează 
a fi discutate.

în legătură cu rolul organizațiilor 
internaționale în cooperarea dintre 
țările europene — obiectul unei alte 
întrebări — ministrul olandez a re
marcat că chiar în aceste zile mi
niștrii afacerilor externe ai statelor 
semnatare ale Pactului de Ia Var
șovia examinează unele probleme 
legate de pregătirea conferinței ge- 
perale europene. Și în cadrul 
N.A.T.O. — a arătat domnia sa — 
se acordă de mai multe luni aten
ție problemei unei conferința asupra 
securității. Un rol foarte important 
poate să-1 joace Organizația Națiu
nilor Unite, care, în timpul sesiu
nilor sale, reunește prim-miniștri, 
miniștri de externe și alte persona
lități politice marcante, prilejuind 
contacte bi și multilaterale deosebit, 
de utile.

Deopotrivă cu președintele Piet de 
Jong — a subliniat dl. Luns — am 
fost foarte mișcați de marea ospi
talitate pe care guvernul și poporul 
român ne-au oferit-o. Faptul că 
Excelența Sa, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, ne-a 
primit și, împreună cu dl. președinte 
al Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a avut cu noi 
discuții sincere, deschise, a dat o 
strălucire deosebită vizitei poâstre. 
Ne înapoiem în țară cu convingerea 
că relațiile bilaterale olandezo-ro- 
mâne s-au întărit datorită acestei 
vizite, că ea a adus o contribuție la 
cauza colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 

și 3 noiembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, 
mai frecvente în jumătatea de

nord a țării. Vînt potrivit cu 
intensificări de scurtă durată. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar 
maximele între 7 și 17 grade. 
Ceață locală. în București : Vre
me schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Ploaie slabă. Vînt 
potrivit. Temperatura în scăde
re ușoară.

SEMNAREA UNOR ACOI1DUBI INTRE 
REPUBLICA SOCIALISTĂ RUMANIA 

SI REPUBLICA BEMOCRATĂ VIETNAM
între 28 și 30 octombrie au avut 

loc la București convorbiri între 
delegația guvernamentală econo
mică a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Gheorghe Radu
lescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și delegația 
economică guvernamentală a Re
publicii Democrate Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vice- 
premier al guvernului R.D. Viet
nam.

în urma convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și de deplină înțe
legere reciprocă, joi au fost sem
nate : Acordul economic precum și 
cel de ajutor militar nerambursa
bil pe anul 1970 acordat de că
tre Republica Socialistă Româ
nia Republicii Democrate Viet
nam și Acordul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe 
anul 1970 între cele două țări. De 
asemenea, s-a convenit amînarea 
restituirii unor sume rezultate din 
creditele acordate anterior Repu
blicii Democrate Vietnam de către 
Republica Socialistă România.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Gheorghe Radu
lescu, iar din partea Republicii De

mocrate Vietnam de Le Thanh 
Nghi, conducătorii celor două de
legații guvernamentale.

La ceremonia semnării au luat 
parte membrii delegației guverna
mentale economice a Republicii 
Socialiste România, precum și 
membrii delegației guvernamen
tale economice a Republicii Demo
crate Vietnam. ,

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a oferit joi un di
neu în cinstea delegației guverna
mentale economice a R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepremier al guvernului 
R. D. Vietnam,

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Comerțului Ex
terior, Ministerului Forțelor Arma
te, Comitetului de Stat al Planifi
cării și alte persoane oficiale.

Au participat Hoang Tu, amba
sadorul R.D. Vietnam, și Nguyen 
Duc Van, ambasadorul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la Bucu
rești, precum și membrii delegației 
guvernamentale economice a R. D. 
Vietnam. (Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Rădulescu, a primit 
joi dimineața pe Imre Părdi, preșe
dintele Oficiului Național de Plani
ficare din Republica Populară 
Ungară, aflat în vizită în țara noas
tră.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării și coope
rării economice între România și 
Ungaria.

La con vorldre, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat Ma
xim Berghiam:. președintele Comi
tetului de Stat al Planificării.

A fost prezent Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la București.

★

Joi s-au încheiat convorbirile din
tre președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, și 
președintele Oficiului Național de 
Planificare din Republica Populară 
Ungară. Imre Părdi. privind dezvol
tarea colaborării economice, coope
rării în producție și livrărilor reci

proce de mărfuri dintre Româ
nia și Ungaria pe perioada 1971— 
1975.

în încheierea convorbirilor, preșe
dinții celor două instituții de plani
ficare au semnat un protocol ae lu
cru cuprinzînd măsuri în vederea 
extinderii relațiilor economice din
tre România și Ungaria în următo
rii cinci ani.

★

Joi după-amiază a părăsit Capi
tala președintele Oficiului Național 
de Planificare al Republicii Popu
lare Ungare, Ifaire Părdi, care, la in
vitația președintelui Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber
ghianu, a făcut o vizită in țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Bânea- 
sa, oaspetele a fost salutat de pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R.P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Joi a avut loc la Biblioteca centra

lă universitară din Cluj ■ deschide
rea expoziției „Cărți și reviste din 
Republica Democrată Germană". La 
vernisaj au luat cuvîntul Pavel Ga- 
rojița, vicepreședinte al Consiliului 
popular municipal, și Giinther Schrei- 
ter, consilier al Ambasadei R.D. 
Germane la București. Au participat 
oameni de cultură și știință, scriitori 
șl ziariști. Expoziția prezintă circa 
1 600 de cărți și reviste, care oglin
desc succesele R.D. Germane in cei 
20 de ani de existență, in domeniile 
științei, tehnicii și culturii.

★

Ansamblul cubanez de dans mo
dern a susținut joi seara, în sala 
Ansamblului U.G.S.R., primul spec
tacol in Capitală. Artiștii cubanezi au 
interpretat un program care a cu
prins „Ceremonialul dansului", ba
letul „Orjeul din Antile" și suita 
„Yoruba". Cele trei lucrări au pur
tat semnătura maestrului coregraf 
Ramiro Guerra, conducătorul an
samblului. Distribuția a reunit pe E- 
duardo Rivero, Ernestine Quintana, 
Luz Maria Collazo, Gerardo Lastra 
și pe alți artiști de frunte ai an
samblului-

Evoluția balerinilor cubanezi a a- 
tras aplauzele entuziaste ale specta
torilor.

★

După „Decebal", Opera Română a 
prezentat ibi seara cea de-a doua 
premieră a stagiunii. Spectacolul a

cuprins baletele „Mandarinul mira
culos" de Bela Bartok și „Sărbătoa
rea primăverii" de Igor Stravinski.

tș
In cadrul sâptămîmi jubiliare, or

ganizate de Teatrul „Țăndărică" cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de ac
tivitate. joi la amiază a avut loc în 
sala din Calea Victoriei o dezbatere 
cu tema „Teatrul de păpuși și copi
lul".

La Casa municipală de cultură din 
Cluj a avut loc joi simpozionul știin
țific „Civilizații străvechi\ pe terito
riul Clujului".

(Agerpres)

PREMIILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 21 OCTOMBRIE 1869
CATEGORIA I : 6 apartamente cu 

3 sau 2 camere pluș diferența în nu. 
merar pînâ Ia 100 000 lei; CATEGO
RIA, a 111-a . 32 excursii în Turcia 
de 2 locuri ; CATEGORIA a IV-a ; 
35 excursii în Turcia de 1 loc ; CA
TEGORIA a V-a . 84 variante a
1 000 lei fiecare ; CATEGORIA a 
Vl-a 471 variante a 500 lei fiecare ; 
CATEGORIA a Vll-a : 800 variante 
a 100 de lei fiecare ; CATEGORIA a 
VIII-,a : 5 autoturisme prin tragere 
Ia sorți și 1 608 variante a 50 lei fie
care.

(Urmare din pag. I)
Mihail Kogâlniceanu și A- 
lexandru Ioan Cuza. Dato
rită eforturilor lor apare 
la 10 septembrie 1865 decre
tul domnesc care autoriza 
Ministerul de Interne, a- 
gricultură și lucrări publi
ce să încheie o convenție 
cu o companie engleză pen
tru construcția căii ferate 
Filaret-Giurgiu.

Dar, ca toate epopeile, în
ceputurile Cefeiiadei sînt 
marcate de conflicte și în- 
tîmplări care azi ni se pâr 
ridicole sau chiar umoris
tice. Relatez una din aceste 
întîmplări nu atît pentru 
natura sa amuzantă cît, mai 
ales, pentru semnificația ei. 
Este vorba de „petițiunea" 
adresată Adunării legislati
ve de către 400 de cetățeni 
ai Giurgiului (hangii, ne
gustori, birjari, căruțași și 
alții). în care se spunea, 
printre, altele . ...„noi ne-arn 
făcut datoria a vă arăta că 
înființarea! acestei căi ferate 
ne vatamă prea mițlțu in
teresele noastre de comer- 
ciu." Culmea ironiei : sub 
presiuni politico-electo
rate, guvernul a cedat și 
astfel liniă nu a fost con
struită pînă la malul Dună
rii, de unde mărfurile pu
teau fi descărcate direct în 
vapoare, ci cu peste trei ki
lometri mai departe, la 
marginea orașului Giurgiu. 
Ca de atîtea ori în decursul 
istoriei, o acțiune novatoare 
se lovea de neînțelegere și 
bicisnicie, se împiedica în 
hățișul unor interese mes
chine.

Și totuși, de la primii 67 
kilometri din acea diminea
ță din toamna lui 1869. dru
murile de oțel au continuat

Plecarea delegației
Partidului Comunist Francez

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist Fran
cez, condusă de tovarășul Gustave 
Ansart, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Jean Tricart, membru al Co
misiei Centrale de Revizie, Charles 
Caressa, secretar al Federației Alpi- 
lor Maritimi, Raoul Clouet, secretar

al Federației Eure și Odette Denis, 
membru al Comitetului Federației 
Val-de-Marne.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sâ, delegația a fost salutată de tova
rășii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R, 
Ghizela Vass și Ion Cîrcei, membri 
ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. a! P.C.R., Dan Marțian,_mem- 
bru supleant al C.C. al 
cretar al Comitetului 
București al P.C.R., de 
partid.

P.C.R., se- 
municipal 

activiști de

PRESEDINTRE COMITETULUI 
DE STAT Al PLANIFICĂRII 

A PLECAT IA SOFIA
Președintele Comitetului de Stat al 

Planificării, Maxim Berghianu, a 
plecat joi seara la Sofia pentru a 
purta convorbiri cu președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al 
Republicii Populare Bulgaria, Tano 
Țolov, referitoare la dezvoltarea co
laborării și cooperării economice în
tre cele două țări, în perioada 
1971—1975.

(Agerpres)

La 30 octombrie a fost semnait la 
Ministerul Afacerilor Externe Pro
gramul de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socialistă 
România si Regatul Suediei pe anii 
1970—1971.

Programul prevede schimburi de 
cercetători științifici, acordarea re
ciprocă de burse de specializare, 
schimburi de cadre didactice pentru 
documentare și conferințe, de oameni 
de cultură, schimburi de expoziții și 
formații artistice și altele.

Pentru partea română. Programul 
a t’ost semnat de Marcel Ghibernea, 
directorul Direcției relațiilor cultura

(Agerpres)

le din Ministerul Afacerilor Externe, 
iar pentru partea suedeză de Per 
Axei Hildeman, directorul Institutu
lui suedez pentru relații culturale cu 
străinătatea.

La semnare au fost prezenți Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Costică Alecu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din M.A.E., C.S.C.A., repre
zentanți ai altor ministere și insti
tuții culturale.

A fost, de asemenea, prezent ba
ron Cari Rappe, ambasadorul Suediei 
la București.

(Agerpres)

ȘEDINȚA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
Pnntr-un decret al Consiliului de 

Stat a fost confirmată Comisia Elec
torală Centrală pentru alegerea unui 
deputat în Marea Adunare Naționa
lă, în locul devenit vacant în cir
cumscripția electorală nr. 11, Parcul 
Libertății, sectorul 5 din municipiul 
București.

Comisia Electorală Centrală s-a în
trunit in ședință de lucru în ziua de 
30 octombrie 1969 și a stabilit mă
surile ce urmează a fi luate potrivit 
legii nr 23/1966 privind alegerea de- 
putaților în Marea Adunare Naționa
lă și în Consiliile populare, în legă
tură cu această alegere.

scrimă Mihai Tiu -
1

un succes de prestigiu
SCri’merul român Mihai Țiu a ob

ținut o victorie-de prestigiu în'ca
drul concursului internațional de 
scrimă de la Budapesta. Confirmînd 
comportarea bună de la campionate
le mondiale de la Havana, Mihai Țiu 
a cîștigat proba de floretă, totalizînd 
în turneul final 5 victorii. Pe locu
rile următoare, s-au clasat Kaczma
rek (Polonia) — 4 victorii, Sludko 
(U.R.S.S.) — 3 victorii, Lukiacenko 
(UR.SS.) — 2 victorii. Heri (Unga
ria) — o victorie și Ardeleanu (Româ
nia) — 0 victorii.

în grupele semifinale ale probei 
au fost înregistrate două mari sur
prize ; polonezul Franke, învingător 
la Olimpiada de la Tokio și ionel 
Drîmbă, medaliatul cu aur la Ciudad 
de Mexico, au fost, eliminați.

FOTBAL

Iu „Cupa europeană 
a ticurilor

Competiția internațională de fotbal 
„Cupa europeană a tîrgurilor" a pro
gramat nbi jocuri. La Lisabona, for
mația locală Sporting a terminat la 
egalitate (0—0) cu Arsenal Londra. 
Echipa belgiană Sporting Charleroi 
a învins cu 3—1 (3—1) pe F. C. 
Rouen (Franța). într-un meci dispu
tat în nocturnă la Charleroi. Jucînd 
pe teren propriu, formația belgiană 
F. C. Bruges a dispus cu 5—2 (2—1) 
de Ujpest Dozsa Budapesta ! Jocurile 
s-au disputat in tur, urmînd să aibă 
loc partidele retur.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
înaintea ultimei runde a turneului 

zona) feminin de șah de la Veselina 
Morave (Cehoslovacia), pe primul 
loc în clasament se află Radzikowska 
(Polonia) cu 11 puncte, urmată de 
Belamarici (Iugoslavia) — 10 puncte, 
Malipetrova (Cehoslovacia), Just 
(R. D. Germană), Vreeken (Olanda), 
Lazarevici (Iugoslavia) — 9.5 puncte, 
Teodorescu (România) — 9 puncte, 
Vokralova (Cehoslovacia), Nowarra 
(R. D. Germană) — 8 puncte etc.

în runda a 16-a, Suzana Makai 
a cîștigat la Honfi (Ungaria), iar 
Margareta Teodorescu (cu piesele ne
gre) a pierdut la Gheorghieva (Bul

garia). Intr-o partidă întreruptă în 
rundele anterioare, Margareta Teo
dorescu a cîștigat la Vokralova.

Astăzi încep în Capitală lucrările 
Congresului Comitetului european de 
atletism. Vor fi discutate probleme 
importante legate de dezvoltarea ac
tivității atletice internaționale . în
ființarea Asociației federațiilor euro
pene de atletism, stabilirea calenda
rului internațional pe anul 1970, de
semnarea orașului ce va găzdui edi
ția din anul 1974 a campionatelor eu
ropene

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea lui 
Ardeshir Zahedi, ministrul afaceri
lor externe al Iranului, pentru fe
licitările transmise cu ocazia Zilei 
naționale a Iranului.

Cronica zilei
Joi dimineața, Leonard Carpenter 

Meeker, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Statelor Unite ale 
Americii la București, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★

Ambasadorul Republicii Islamic» 
Pakistan la București, Jamsheed 
K. A Marker, a oferit joi seara un 
cocteil cu prilejul plecării sale defi
nitive din țara noastră. Printre par
ticipant se aflau Vasile Gliga și 
Mihai Marin, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exterior.

Au luat parte, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★

Joi a părăsit Capitala delegația 
de oameni de afaceri din Israel care 
a făcut o vizită in țara noastră.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Camera de Comerț, la întreprinderi 
de comerț exterior și au vizitat Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale — România 1969.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe. libretele de ecorjo-, 
mii pentru construirea de locuințe 
TRAGEREA LA SORȚI PE TRI

MESTRUL III. 1969

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ri Numărul 
libretului 
ciștigător

Valoarea cîștigului

parțială totală

844-203-31 35 000 35 000
1 859-1-2947 20 000 20 000
1 816-1-123 15 000
1 «19-203-17 15 000
1 834-103-559 15 000

1 1 863-1-467 15 000
1 341-201-130 15 1)00
1 809-1-1134 15 000
1 836-1-83 15 000
1 865-1-799 15 000
1 808-1-226 15 000
1 836-1-606 15 000
1 835-1-148 15 000
1 348-1-57 15 000
1 831-103-499 15 000
1 838-103-803 15 000
1 «16-1-145 15 000
1 862-1-547 15 000
1 841-201-120 15 000 255 000

19 TOTAL: 310 000

Plata cîștigurilor se face de către 
filialele C.E.C. prin virarea în contul 
contractului pentru construirea de lo
cuințe. prin depunerea pe instrumen
te' de economisire C.E.C. sau în nu
merar, la cererea titularului libre
tului.

să pătrundă spre alte orașe 
ale țării, închipuind cu mi
lioanele de traverse treptele 
unei scări pe care începea 
să urce economia națională. 
Și parcă o dată cu ea urcau 
și ceferiștii pe treptele 
conștiinței lor de clasă, de
tașamentul lor at'lîndu-se 
de multe ori în fruntea ac
țiunilor politice și sociale 

■ale muncitorimii noastre. în 
fruntea marilor bătălii de

și proverbiala lor disciplină, 
zecile de mii de ceferiști 
care conduc și veghează 
miile de trenuri de-a lungul 
unui drum de oțel de 11 883 
kin.

Printr-o fericită coinci
dență, anul 1969, anul cen
tenar al căii ferate Filaret- 
Giurgiu, marchează un nou 
eveniment feroviar de o 
mare importanță : inaugu
rarea, în februarie, a primei

jarea vagoanelor goale, cal
culul solicitării stațiilor 
tehnice, calculul planului 
de formare a trenurilor de 
marfă, decontul vagoanelor 
în trafic internațional, veri
ficarea taxelor de transport 
— iată doar o parte din o- 
perațiile pe care le efec
tuează noul Centru de cal
cul electronic. ,

Intrată în era electrifi
cării, automatizării și a e-

străbătînd zecile de tunele 
și viaducte suspendate dea
supra viitoarei „Mări a Du
nării", noua magistrală a- 
duce un omagiu constructo
rilor ceferiști, cei ce au mo
dernizat în ultimii ani mii 
și mii de kilometri de cale, 
constructori pentru care 
tehnica se împletește cu 
arta și, yneori, cu cea mai 
înaltă cutezanță.

Aburul, supranumit pînă

Centenarul liniei ferate București-Giurgiu
clasă conduse de comu
niști.

Un jalon semnificativ 
pentru ritmul dezvoltării 
feroviare îl constituie fap
tul Că în 1933—39 puterea 
însumată a locomotivelor 
C.F.R. întrecea totalul pu
terii fixe instalate în țară, 
în toate întreprinderile. As
tăzi, in condițiile industria
lizării socialiste înlănțuite 
sub conducerea partidului, 
acest raport energetic a fost 
inversat, marile termo și 
hidrocentrale, uriașele com
binate siderurgice. su
tele de întreprinderi noi 
răspîndite pe întreg cuprin
sul patriei produc și con
sumă cu mult mai multă 
energie decît puternicele lo
comotive diesel și electrice, 
decît vechile locomotive cu 
aburi. La schimbarea aces
tui raport au contribuit din 
plin, cu marea lor capaci
tate de muncă, cu spiritul 
lor de abnegație, cu înalta

linii electrificate pe distan
ța București-Brașov. Vigoa
rea fulgerului electric, for
ța noilor locomotive con
struite la „Electroputere", 
modernizarea liniilor, ve
gheate de instalații de 
„vigilență" automatizate, 
scurtează acest drum, în 
timp, la numai două ore și 
13 minute.

Un alt fapt marcant pen
tru perspectivele de dezvol
tare a transporturilor fe
roviare din țara noastră îl 
constituie intrarea în func
țiune a Centrului de calcul 
electronic, de asemenea. în 
luna februarie a acestui an. 
Dotate cu un „cititor" care 
parcurge într-un minut 1 420 
de cartele, cu imprimatoare 
rapide, capabile să scrie. în 
același scurt răgaz, 1 200 de 
rîndurj formate fiecare din 
132 de semne, calculatoare
le electronice sînt menite 
să asigure optimizarea ex
ploatării căilor ferate. Diri-

lectronicii, calea ferată, a- 
cest sistem circulator al 
întregi’ țări, cunoaște 
noi perspective de dez
voltare. De la cîteva 
stații centralizate electro- 
dinamic. existente în 
1944, s-a ajuns azi la aproa
pe 190 de stații în care 5 800 
de macazuri sînt automati
zate. Blocul automat de li
nie — sporind simțitor ca
pacitatea de transport — se 
întinde pe 1 2G0 km.

Dar ritmul înnoirilor în 
acest domeniu este, real
mente, un ritm feroviar, 
căci, iată, chiar în timp ce 
scriu aceste rînduri îmi 
parvine știrea că din Craio
va a pornit spre Filiași pri
ma garnitură de tren re
morcată de o locomotivă 
electrică, pe noua magistra
lă care, pînă la sfîrșitul 
anului, va lega fosta cetate 
a Banilor olteni de Caran
sebeșul Banatului. Trecînd 
prin zona Porților de Fier,

nu de mult „rege", se re
trage tot mai obosit, pe linii 
secundare și de manevră. 
Pînă. la sfîrșitul acestui an 
68 la sută din întregul vo
lum de transport de măr
furi și călători va fi efec
tuat cu trenuri remorcate 
de locomotive Diesel și elec
trice ; iar la sfîrșitul viito
rului cincinal, în 1975, apro
ximativ 95 la sută din acest 
trafic Va fi asigurat de trac
țiunea diesel și electrică.

Directivele Congresului 
al X-lea al P.C.R. prevăd 
un amplu program de dez
voltare și în domeniul 
transportului feroviar, în 
conformitate cu nevoile 
crescînde ale economiei na
ționale, care impun capaci
tăți și viteze sporite în cir
culația mărfurilor și a că
lătorilor. Astfel, în viitorul 
cincinal, parcul și materia

lul rulant va fi sporit cu 
circa 60 000 vagoane de 
marfă convenționale, cu a- 
proximativ 2 000 vagoane 
de călători. Se vor dubla 
liniile magistrale pe o lun
gime .de aproape 1 000 km 
și vor fi electrificate liniile 
cu trafic intens și profil 
greu Filiași—Petroșani—Si- 
meria, Brașov—Ciceu—De
da, Adjud—Ciceu și altele. 
De asemenea, se vor efectua 
în continuare lucrări de 
dezvoltare a complexelor 
.și stațiilor de cale ferată, 
va fi construit noul triaj 
București, se va extinde 
centralizarea electrodinami- 
că a stațiilor, blocul de li
nie automat și se va încheia 
acțiunea de echipare a li
niilor și locomotivelor cu 
instalații de vigilență și 
controlul vitezei.

Dar tocmai în acest con
text de profunde înnoiri în 
domeniul transportului fe
roviar, de racordare a cefe
riștilor la cerințele în creș
tere ale economiei socia
liste. la exigențele supe
rioare ale tehnicii mondia
le. azi cînd. în legănarea de 
gondolă a vagoanelor mo
derne, lunecăm cu 140 krr> 
la oră spre Cimpina, să ne 
aducem aminte de acea ma
netă de presiune, de acel 
prim și rudimentar accele
rator...

N. R. Citiți în ziarul nos
tru de mîine un reportaj 
despre cursa aniversativă 
București—Giurgiu care are 
loc azi cu locomotiva șî .va
goanele folosite în urmă cu 
un secol.



Kenysi a in

In memoria lui Bălcescu

începînd din 1970, popujația lumii 
mînd să se ridice la aproximați 
miliarde locuitori în anul 1985.

Un referendum popii 
în Panama, 
unui parlament 
tuala constituție 
la mijlocul lunii

în vederea ale 
care să modifice 
a țării, va aver 
decembrie.

GENEVA LUCRĂRILE IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
COMITETULUI

DIN LIBANPENTRU DEZARMARE

/

de externe britcs

soluționare a diferen-

★
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Activitate diplomatică

din Nigeria

INTERVENȚII ALE REPREZENTANȚILOR ROMANI

Marea Britanie deține în Libia baza
Gene-

Euratomul

in-

ALEGERILE
DIN PORTUGALIA

Dan MUNTEANU

s-a referit pe 
viitor, arătînd

a pro- 
amen- 
de în- 
majo-

(Agerpres). — Forțe- 
de comando acceptă

pa- 
de 

sta-

Re- 
de

fost semnalate ciocniri 
libaneze și forțele pa- 
guerilă.

pe a- 
coope- 
încre-

trebui 
ajungă la recunoașterea de 
;re sigure și de garanții între

guvern a constituit în- 
„bătălie pentru liber- 

poate însemna un pas 
pe calea luptei poporului 
pentru libertate și demo-
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președintele 
naționale 

prof. R. 
academi-

viața internațională

PREZENTAREA TEXTULUI RE
VIZUIT AL PROIECTULUI DE 
TRATAT PRIVIND INTERZI
CEREA INSTALĂRII DE ARME 
NUCLEARE PE FUNDUL MA

RILOR
GENEVA 30 — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : 
Joi dimineață a avut loc la Gene
va o nouă ședință a Comitetului 
pentru dezarmare. Cu acest pri
lej, cei doi copreședinți au pre
zentat textul revizuit al proiec
tului de tratat privind interzice
rea instalării armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere în masă 
pe fundul mărilor și oceanelor. 
Proiectul menține Prevederile 
Convenției de la Geneva din 1958 
cu privire la respectarea suvera
nității apelor teritoriale și face 
unele precizări în legătură cu zo
na de aplicare a tratatului.

Statele participante la tratat se 
angajează să se consulte și să co
laboreze în vederea eliminării o- 
ricăror neînțelegeri 
cutarea obligațiilor 
aceste consultări și 
borare nu îngăduie 
vergențelor, iar executarea 
gațiilor asumate prin tratat 
serios periclitată, precizează 
iectul, statele participante 
putea să se adreseze Consiliului 
de Securitate.

O altă modificare adusă proiec
tului inițial, ca urmare a cererilor 
formulate de numeroase delega
ții, este cuprinsă în articolul 4, 
care se referă la dreptul fiecărui 
stat participant la tratat de 
pune amendamente. Aceste 
damente ar intra în vigoare 
dată ce ar fi acceptate de 
ritatea statelor semnatare ale 
tratatului. Astfel, intenția iniția
lă de a supune veto-ului eventu
alele amendamente a fost exclușă.

Articolul 5 prevede ca, după 
cinci ani de la intrarea în vigoa
re a tratatului adoptat, o conferin
ță a țărilor participante să aibă 
loc la Geneva pentru a exa
mina modul în care funcționea
ză tratatul, precum și respectarea 
prevederilor sale.

privind exe- 
asumate. Dacă 
această cola- 
eliminarea di- 

obli- 
ar fi 
pro
vo r

Consfătuirea miniștrilor
de externe ai țărilor

PRAGA

® ÎNTREVEDERILE DE Lfl CAIRO ÎNTRE DELEGĂTIS LIBA
NEZĂ ȘI OFICIALITĂȚI EGIPTENE ® ACORD DE PRINCIPIU 

ASUPRA CĂILOR DE SOLUȚIONARE fl CRIZEI LIBANEZE

CAIRO 30 (Agerpres). — în urma 
întrevederilor care au avut loc ‘ la 
Cairo între membrii delegației liba
neze și oficialități egiptene, s-a a- 
juns la un acord de principiu în le
gătură cu căile de soluționare a cri
zei libaneze — relatează agenția 
MEN, citind declarația lui Hassan 
Sabry Kholy, reprezentantul personal 
al președintelui Nasser.

Republica Arabă Unită a anunțat 
în mod oficial că acceptă rolul de 
mediator al conflictului intervenit în
tre autoritățile libaneze și forțele 
lestinene de comando, solicitat 
președintele Charles Helou, șeful 
tului libanez.

Asumîndu-și rolul de mediator, 
publica Arabă Unită a adresat,
comun acord cu Libanul, un apel că
tre cealaltă parte implicată in con
flict, Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, cerîndu-i să trimită în ca
pitala egipteană reprezentanți care să 
ia parte, împreună cu membrii de
legației' libaneze, la negocierile pri
vind căile de 
dului.

AMMAN 30
Ie palestinene ___ t
propunerea șefului de stat major al 
armatei. libaneze, generalul Youssef 
Shmeit, în legătură cu întreruperea 
tuturor ostilităților militare din Li
ban pe o perioadă de 24 de ore, re
latează agenția Reuter, citînd decla
rația unui purtător de cuvînt al or
ganizației „El Fatali".

BEIRUT 30 (Ageipres). —■ Un 
purtătoi de cuvînt al armatei liba
neze a dezmințit că generalul Youssef 
Shmeit ar fi propus forțelor de gue
rilă palestinene un armistițiu de 24 
de ore — relatează agenția France 
Presse. Agenția citată menționează, 
totodată, că, în prezent, situația în

QN.U. ȘEDINȚA FESTIVA CONSACRATĂ 
SEMICENTENARULUI O.I.M.

NEW YORK 30. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Miercuri după-amiază, în A- 
dunarea Generală a O.N.U. a avut 
loc o ședință festivă cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la crearea Or
ganizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.). Ședința a fost deschisă de 

•secretarul general al O.N.U., U Thant, 
care a evocat meritele organizației 
și a subliniat sporirea rolului aces- z 
teia în dezvoltarea și întărirea coo
perării internaționale. U Thant a fe
licitat O.I.M. cu ocazia decernării 
Premiului Nobel pentru pace.

Directorul general al O.I.M., Da
vid Morse, a trecut în revistă activi
tatea organizației și 
larg la sarcinile de 
că dezvoltarea economică și socială 
formează imperativele ‘ esențiale ale 
contemporaneității.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței, 
reprezentantul român, prof. Mihai 
Levente, a exprimat convingerea că, 
prin capacitatea dovedită de O.I.M. 
în înfăptuirea de programe cerute 
de' viața contemporană, cu conse
cințe complexe pentru formarea pro
fesională și raporturile de muncă, va 
permite acesteia să-și aducă .con
tribuția sa valoroasă la promovarea 
țelurilor organizației Națiunilor Uni
te, la progresul întregii lumi.

In încheiere, M. Levente a subli-

niat că România, convingă că forma
rea multilaterală a omului și utili
zarea rațională a resurselor sale con
stituie factori de o deosebită însem
nătate pentru prosperitatea societă
ții, înțelege să participe la activita
tea organizației, să sprijine eforturile 
care se depun, pentru ca și 
ceasta cale să fie promovată 
rarea între state în spiritul 
derii și înțelegerii.

★
Comitetul nr. 5 al Adunării

rale a O.N.U. dezbate în prezent ra
portul Comitetului Contribuțiilor, 
organism al Adunării Generale, a 
cărui sarcină este de a recomanda 
baremul după care țările membre 
urmează să participe la finanțarea 
bugetului ordinar al O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
discuții, delegatul român Dragoș 
Șerbănescu a subliniat că, în condiți
ile în care baremul cotizațiilor tre
buie să oscileze într-un spațiu limi
tat, multe din țările aflate în proces 
de dezvoltare își văd cu regularitate 
majorate contribuțiile. Credem însă 
că, în ciuda complexității problemei, 
pot fi găsite căile' prin care să fie 
diminuată contribuția financiară a 
țărilor aflate în curs de dezvoltare, 
și să se țină seama de principiul 
■fundamental al capacității reale de 
plată a fiecărei țări.

socialiste semnatare
ale Apelului de la Budapesta

Lucrările CensiUa redactional 
al revistei „Problemele păcii

țară începe să redevină calmă. Surse 
oficiale au anunțat o nouă suspen
dare parțială a restricțiilor de circu
lație impuse săptămîna trecută la 
Beirut. De asemenea, se menționează 
că n-au mai 
între trupele 
lestinene de

Ministrul
nic despre perspectivele 

situației din Orientul 
Apropiat

LONDRA 30 (Agerpres). — In in
tervenția sa de joi, în cadrul Camerei 
Comunelor, Michael Stewart, minis
trul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, s-a ocupat pe larg de situația 
actuală din Orientul Apropiat. „Exis
tă în prezent o necesitate imperativă 
a unei soluții politice" în această re
giune, a spus vorbitorul, adăugind că 
o asemenea reglementare ar trebui 
să se bazeze pe rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967. 
Căutarea unei soluții, a continuat el, 
ar trebui să se fondeze, de asemenea, 
pe o „clară recunoaștere a drepturi
lor Israelului de a exista ca stat al 
Orientului Apropiat alături de vecinii 
săi, ca și a dreptului său de a trăi 
în pace și de a utiliza căile de apă 
internaționale. Totodată, ar ■ ■ •
să se < 
frontiere 
statele în cauză, precum și la retra
gerea forțelor israeliene în afara te
ritoriilor ocupate după iunie 1967“.

PRAGA 30. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Joi a început la Praga consfătui
rea miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor socialiste, membre ale 
Tratatului de la Varșovia, semna
tare ale Apelului de la Buda
pesta — R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară, U.R.S.S. Con
sfătuirea este dedicată discutării 
unor probleme legate de pregătirea 
conferinței privind securitatea eu
ropeană.

Lucrările consfătuirii din cursul 
dimineții au fost conduse de J. 
Marko, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace. După-a- 
miază, lucrările au fost conduse de

I. Bașev, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria.

Lucrările consfătuirii continuă.
★

Joi seara, ministrul afacerilor 
externe al R. S. Cehoslovace, J. 
Marko, a oferit o recepție la care 
au luat parte miniștrii de externe 
care participă la consfătuire și 
membrii delegațiilor respective.

Au participat O. Cernik, preșe
dintele guvernului cehoslovac, V. 
Bilak, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.C., 
președintele Adunării 
cehoslovace, J. Kempny, 
tele guvernului ceh, și
soane oficiale cehoslovace, precum 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Praga din țările par
ticipante la actuala consfătuire.

si socialismului"
PRAGA 30 — Corespondentul A- 

gerpres E. Ionescu transmite : Joi 
au început la Praga lucrările Con
siliului redacțional al revistei 
„Problemele păcii și socialismu
lui". V. Bilak, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C C., secretar al C.C. 
al P.C.C., a salutat, în numele C.C. 
al P.C.G., pe părticipanții la lu
crări. A luat apoi cuvîntul K. I. 
Zarodov, redactorul șef al revistei, 
care a expus raportul de activita-

\ ------------------------------

te a colegiului de redacție în pe
rioada 1960-1969. Pe marginea a- 
cestui raport au început apoi dez
baterile.

La lucrările Consiliului redacțio
nal participă delegații din partea 
a 56 de partide comuniste și mun
citorești. Din partea Partidului 
Comunist Român participă o de
legație condusă de tovarășul Du
mitru -Popescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R, 
secretar al C.C. al P.C.R.

D. Hanes, 
Federale 

președin- 
alte per-

delhi Deschiderea conferinței
I >

Uniunii interparlamentare
DELHI 30 (Agerpres). — In capitala 

Indiei și-a deschis joi lucrările cea 
de-a 57-a conferință a Uniunii Inter
parlamentare. Sînt prezenți 800 de 
delegați din 69 de țări. Din țara noas
tră participă o delegație a grupului 
interparlamentar român, alcătuită 
din deputății Tudor Drăganu, vice
președinte al grupului, Ilie Radules
cu și Ion Mărgineanu, secretari ai 
grupului. Discursul inaugural a fost 
rostit de președintele Indiei, Venkata

Giri. Pe agenda conferinței, care va 
dura pînă la 7 noiembrie, figurează 
probleme ca rolul statalor miei și 
mijlocii în menținerea păcii în lume, 
dezarmarea, dezvoltarea economică 
etc Înainte de deschiderea lucrărilor, 
felegația R.A.U. și-a anunțat retra
gerea de la conferință în semn de 
protest față de felul în care este pre
zentată situația din Orientul Apro
piat in raportul secretarului general 
al Uniunii, Andre de Blonay (Elve
ția).

pAR!S Conferința cvadripartită
în problema Vietnamului

PARIS 30 (Agerpres). — In cadrul 
celei de-a 40-a reuniuni a Conferin
ței cvadripartite de la Paris asupra 
Vietnamului, ținută joi, șeful delega
ției americane, Henry Cabot Lodge, 
a propus ca. marți 4 noiembrie, să se 
țină o ședință restrînsă secretă, la 

' care să participe șefii delegațiilor 
prezente, însoțiți de cel mult trei 
consilieri. Cabot Lodge n-a precizat 
ce ar urma să se discute la o astfel 
de ședință și care ar fi utilitatea ei.

Ca și în cazul altor sugestii ameri
cane anterioare, privind ținerea unor 
ședințe secrete la Paris, șeful dele
gației Republicii Democrate Viet
nam, Xuan Thuy, a respins propu
nerea reprezentantului S.U.A., califi- 
cînd-o ca inacceptabilă. Totodată, 
Xuan Thuy a adresat delegatului 
american o serie de întrebări în le
gătură cu unele prevederi ale pro
gramului în opt puncte propus de 
președintele Nixon pentru soluționa
rea problemei vietnameze.

La rîndul său, și' șefa delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu

al Republicii _ Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a respins propune
rea avansată de Cabot Lodge, apre- 
ciind-o ca pe o încercare a S.U.A. de 
a legaliza regimul de la Saigon. 
Vorbitoarea a arătat că delega" . 
S.U.A. a refuzat să dea un răspi 
pozitiv propunerii Guvernului Re’ 
iuționar Provizoriu al Republicii Vi 
namului de Sud, privind o reglemi 
tare justă a situației din acea 
țară Un punct principal al aces 
propuneri — a precizat ea — se 
feră la retragerea trupelor ame . 
cane și garantarea dreptului la au 
determinare a poporului sul-vieți 
mez.

In încheiere, Nguyen Thi Binf 
subliniat că, dacă S.U.A. acceptă 
tragerea imediată, totală și necon 
ționată a trupelor lor, precum și 
aliaților lor, Guvernul Revoluțioi 
Provizoriu este gata să înceapă ir. 
diat tratative directe cu guver 
american în problema desfășuri 
retragerii acestor trupe.

'LAGOS 30 (Agerpres) — In ultima 
vreme s-au intensificat acțiunile di
plomatice în vederea găsirii unei so
luții pentru rezolvarea conflictului 
din Nigeria, care continuă de peste 
28 de luni. Agenția Associated Press 
anunță că-liderul biafrez Odumegwu 
Ojukwu s-a declarat gata să participe 
la negocieri cu reprezentanți ai gu
vernului de la Lagos, fără condiții 
prealabile.

în același timp, șeful statului fede
ral nigerian, generalul Yakubu Go- 
won, a întreprins în ultimele zile o 
vizită în trei țâri vecine din Africa 
Centrală : Congo (Kinshasa), Congo 
(Brazzaville) și Camerun, pentru a 
explica conducătorilor acestora punc
tul de vedere al guvernului său pri
vind posibilitățile de soluționare pe 
cale pașnică a conflictului. EL ur
mează apoi să răspundă la mesajele 
trimise luni de ministrul de externe 
al Etiopiei, Ketema Yifru, și de se
cretarul general al Organizației Uni
tății Africane. Se crede că aceste 
mesaje ar conține unele propuneri 
făcute d.e liderul biafrez Ojukwu. 
Observatorii politici consideră că 
dacă partea biafreză a ales ca mij
loc de soluționare organismele 
O.U.A., aceasta demonstrează că 
Odumegwu Ojukwu ar îi gata să în
ceapă tratative, renunțînd într-o oa
recare măsură la cunoscuta sa pozi
ție intransigentă privind recunoaște
rea independenței depline a Biafrei 
de către guvernul federal.

Aprecieri în problemele securității europene. La Mos- 
cova a fost dat publicității un comunicat cu privire la convorbirile dintre repre
zentanți ăi Comitetului sovietic pentru apărarea păcii și ai Mișcării franceze 
pentru pace. Cele două părți, se arată în comunicat, consideră că pentru 
asigurarea unei păci trainice în Europa este necesar să se recunoască actualele 
frontiere, existența R. D. Germane ca stat suveran, să se creeze un sistem 
eficient de securitate colectivă în Europa și să se dizolve concomitent blocurile 
militare (N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia). Părțile, se arată în comunicat, 
vor sprijini pregătirile ce se fac. pentru asigurarea succesului conferinței de 
securitate și colaborare europeană.

Ministerul Afacerilor Externe al Libiei a remis guvernului 
britanic, prin intermediul ambasadorului său la Tripoli, o notă prin care pro
pune Marii Britanii începerea în cel mai scurt timp posibil de negocieri pen
tru evacuarea trupelor engleze staționate pe teritoriu] libian. în notă se arată 
că guvernul Libiei dorește să examineze cu cel britanic toate acordurile înche
iate anterior de fostul regim monarhic privind furnizarea de armament britanic 
Libiei. în virtutea Tratatului din 1953, 
aeriană de la Tobruk.

Amhasadorul Republicii 
Socialiste România la Dja- 
kartU, Alexie, a fost primit de 
Omar Senjo Adji, ministrul de externe 
ad-interim al Indoneziei, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială.

Deficitul balanței de plăti 
al S.U.A. se cifrează în al treilea 
trimestru al anului la aproximativ 2,5 
miliarde dolari, relevă datele estima
tive publicate de banca newyorkeză 
„Morgan Guaranty Trust Co“. Defici
tul înregistrat în aceeași perioadă în

sectorul tranzacțiilor guvernamentale 
se ridică la un miliard de dolari, ceea 
ce, după aprecierea băncii citate, re
prezintă o „deteriorare" a balanței de 
plăți a S.U.A.

Noul președinte al Brazi
liei, generalul E. G. Medici, 
a preluat funefiile prezi
dențiale, duPă ce a Primit înves
titura din partea președintelui Sena
tului, Gilberto Marinho. Ceremonia 
prilejuită de acest eveniment s-a des
fășurat în capitala țării, Brasilia. In 
același timp a fost instalat și noul vi
cepreședinte, amiralul Augusto Rade- 
maker.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I. B. Tito, va face o 
vizită oficială în Algeria 
între 5 și 9 noiembrie, la invitația lui 
Houari Boumediene, președintele Con
siliului Național al Revoluției al Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare.

Remanierea guvernului 
spaniol. Generalul Franco a efec
tuat miercuri seara o reipaniere gu
vernamentală. Au fost înlocuiți din 
vechiul cabinet doisprezece miniștri, 
printre care cel al afacerilor externe, 
al informațiilor și turismului și alții.

Construcția celei mai 
mari fabrici de beton din 
Cehoslovacia va începe la Bra
tislava la începutul anului viitor. Uti
lajul tehnologic al viitoarei fabrici va 
fi selecționat în urma unui concurs la 
care participă firme din Ungaria, Aus
tria, R.F.G., Italia, Anglia și Franța.

Guvernul 
zis Uniunea poporului - 
gurul partid de opoziție din ac 
țară africană — anunță postul d 
dio Nairobi. Anterior, președi 
partidului, Oginga Odinga, împi 
cu alți șapte lideri ai organizație 
fost arestați. sari se află sub stare 
arest la domiciliu. Măsurile amintite, 
precizează agenția A.P., au fost luate 
în urma incidentelor care au avut loc 
sîmbăta trecută la Kisumu, cînd 11 
persoane au fost ucise și alte 70 rănite 
și care, potrivit versiunii oficiale, ar fi 
fost provocate de membrii partidului 
de opoziție.

sub semnul 
divergențelor
LUXEMBURG 30 (Agerpres) — 

In încercarea de a soluționa criza 
manifestată de mai mult timp în 
cadrul Euratomului, miniștrii pen
tru problemele științifice din ță
rile membre' (Belgia, Franța, 
R. F. a Germaniei, Italia, Luxem
burg și Olanda) s-au întrunit din 
nou zilele acestea la Luxemburg. 
Ei trebuiau să convină asupra vii
torului program de cercetare co
mună și să încerce să soluționeze 
controversatele probleme finan
ciare. Referindu-se Ia divergențele 
înregistrate în sînul Euratomului, 
cotidianul francez „Le Figaro" 
scrie printre altele că, după în
cheierea celui de-al doilea plan 
cincinal (la sfîrșitul anului 1967), 
acest organism' trăiește sub un re
gim de provizorat.

Ce va fi în 1970 ? Din Luxem
burg se transmite că și de data 
aceasta, în cadrul dezbaterilor, au 
apărut serioase dezacorduri. Mi
niștrii prezenți, relevă agențiile de 
presă, au încercat să asigure o 
poziție favorabilă propriilor inte
rese și să renunțe la finanțarea 
unor proiecte care n-ar avantaja 
țara pe care o reprezentau. într-o 
asemenea situație, s-a hotărît amî- 
narea discutării și aprobării atît a 
viitorului program de activitate, cît 
și a planului financiar.

Alegerile pentru Adunarea Națio
nală, desfășurate la 26 octombrie, 
n-au adus nici o schimbare substan
țială pe scena politică portugheză. 
Partidul Uniunea Națională de gu- 
vernămînt (de altfel singurul partid 
politic admis în Portugalia) a obți
nut toate cele 130 de locuri în Parla
ment. Rezultatul nu este surprinză
tor, dacă avem în vedere condițiile 
în care s-au desfășurat campania 
electorală și alegerile propriu-zise.

Este știut că, în încercarea de a 
se da o coloratură „nouă" regimului 
instaurat după părăsirea scenei de 
către Salazar, . s-a permis, formal, 
opoziției să-și prezinte candidați. 
Dar campania electorală dusă de ad
versarii regimului a fost supusă unor 
numeroase îngrădiri. Cele două co
mitete electorale — Comitetul electo
ral democratic, care îi grupa pe co
muniști, socialiștii de stingă și cato
licii progresiști, și Comitetul electo
ral unificat democratic, grupînd 
pe social-democrații conduși de avo
catul Mario Soares — au fost lipsite 
de cele mai elementare posibilități 
pentru realizarea unui contact direct 
cu alegătorii. La aceasta trebuie adă
ugate și alte aspecte. Astfel, după 
o întrunire electorală la Beja, 
unul dintre candidații opoziției, 
popularul scriitor Urbano Tova- 
res Rodriguez, a fost maltratat 
de un grup de persoane neidentifi
cate, iar sediul Comitetului electo
ral democratic din Lisabona a fost 
devastat de un grup de membri ai 
„Legiunii portugheze", organizație 
paramilitară, fidelă regimului. Pe de 
altă parte, electoratul, în ciuda unor 
măsuri de „liberalizare" (cum ar fi 
acordarea dreptului de vot al feme
ilor), a fost selecționat de autorități 
cu multă atenție, în baza criteriului 
științei de carte (Portugalia e țara 
europeană cu cel mai mare procent

de analfabeți !) și al taxelor fiscale. 
Muncitorilor emigrați le-a fost re
fuzat dreptul de vot, iar populația 
din „teritoriile de peste mări" a 
fost aproape complet privată de a- 
cest drept (din 13 milioane de locui
tori — Angola, Mozambic, Guineea, 
Insulele Capului Verde — au avut

lizare", adoptate de echipa ministe
rială a lui Marcello Caetano, votu
rile întrunite de opoziție au fost fă
ră finalizare. Nici un loc nu a fost 
obținut în parlament. Cu toate aces
tea, breșa făcută în imuabilitatea de 
peste 40 de ani din Portugalia, prin 
participarea opoziției la alegeri și

drept de vot doar 500 000). Trebuie 
adăugat, în sfirșit, că mulți dintre 
cei care se puteau înscrie pe liste 
au refuzat să participe la alegeri.

în pofida acestor condiții vitrege, 
este totuși semnificativ că opoziția, 
care, pentru prima dată după mai 
bine de patruzeci de ani prezenta 
candidați proprii, a întrunit 13,17 la 
sută din voturi. Ponderea principală 
în voturile date opoziției a avut-o 
Comitetul electoral democratic, care 
a obținut 100 821 de voturi, în majo
ritate din partea comuniștilor, parti
dul cel mai puternic și mai bine or
ganizat din rîndurile opoziției. Dato
rită caracterului demagogic, de fața
dă, al scrutinului, ca, de altfel, al 
tuturor celorlalte măsuri de „libera-

prin voturile obținute, rămîne un fapt 
semnificativ.

Forțele progresiste și în special 
Partidul Comunist din Portugalia, 
care în ciuda condițiilor grele de 
ilegalitate desfășoară o intensă ac
tivitate în rîndul maselor, depun 
eforturi pentru a demasca caracte
rul demagogic al „liberalizării" 
trîmbițate de autorități. In cadrul 
congresului, care a avut loc în luna 
mai la Aveiro, circa 2 000 de re
prezentanți ai tuturor curentelor o- 
poziției portugheze au adoptat o 
platformă politică comună, pronun- 
țîndu-se pentru o dezbatere publi
că a consecințelor negative ale răz
boiului colonial, precum și pentru 
restabilirea libertăților democratice.

Partidul Comunist din Portugalia, ca, 
de altfel, și opoziția socialistă au 
lansat un apel la unitatea tuturor 
forțelor democratice, progresiste din 
Portugalia, pentru stabilirea unor 
forme de luptă care să unească în 
•acțiune cele mai largi mase popu
lare.

în cadrul forțelor de opoziție se 
poate nota tendința tot mai preg
nantă spre o comunitate de puncte 
de vedere în problemele fundamen
tale ale țării. Totodată, pe scena 
politică portugheză au apărut o serie 
de elemente noi în sînul unor sec
toare, considerate în mod tradițional 
conservatoare. Este vorba de armată 
și de cler. în numeroase rînduri, o- 
fițeri și reprezentanți ai vîrfurilor 
ecleziastice au condamnat politica 
colonială a cabinetului condus de 
Marcello Caetano. în decursul ulti
melor luni ----- apreciază observa
torii — se poate vorbi tot mai mult 
despre existența unui curent de opi
nie care se pronunță împotriva imo
bilismului oficial.

„Alegerile pentru Adunarea Na
țională — se arăta într-un document 
dat publicității de P.C. din Portu
galia —. trebuie să constituie prilejul 
pentru forțele democratice de a 
transforma acest eveniment într-o 
mare bătălie pentru libertate”, con- 
siderînd că „instaurarea unui regim 
democrat' este condiția primă pentru 
o transformare socială și politică 
fundamentală a națiunii portughe
ze". Rezultatele scrutinului de la 26 
octombrie demonstrează că această 
primă confruntare între opoziție și 
actualul 
tr-adevăr o 
tate“, care 
important 
portughez 
crație.

Consiliul Revoluționar 
Suprem, noul organism in
staurat în Somalia în urma ,e- 
centei lovituri de stat, și-a asumat 
atribuțiile președintelui republicii, ale 
Adunării Naționale, ale guvernului și 
Curții Supreme — relatează agențiile 
de presă, citind un decret dat publici
tății la Mogadiscio, capitala țării. De
cretul menționează, totodată, că toate 
legile promulgate anterior vor rămîne 
în vigoare pînă la noi dispoziții.

Pe poligonul din Nevada 
au lost efectuate kei explo
zii nucleare subterane, anunță 
Comisia pentru energia atomică a Sta
telor Unite. Agenția U.P.I. precizează 
că una din explozii a fost resimțită 
în unul din cartierele periferice ale 
orașului Las Vegas.

încheierea convorbirilor 
iugoslavo-elvețiene. La Bel- 
grad s-au încheiat convorbirile dintre 
secretarul de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, și 
ministrul afacerilor externe al Elveției, 
Willy Spuhler. Cei doi miniștri au fă
cut un schimb de păreri cu privire la 
colaborarea bilaterală și au abordat o 
serie de probleme ale situației 
temaționale actuale.

Populația globului în 
nul 2000. Un raport al O.N.U. 
blicat la New York subliniază că „po
trivit celor mai rezonabile previziuni" 
populația lumii va atinge cifra de 
6 130 000 000 persoane în anul 2000. 
în 1967, Terra era locuită de 
3 420 000 000 persoane Documentul a- 
preciază că ritmul de creștere a popu
lației va fi de 2—2,1 la sută anual

BERLIN 30. — Co
respondentul Agerpres 
Șt. Deju transmite : 
La Academia Germa
nă de Științe din Ber
lin a avut loc o șe
dință festivă consacra
tă aniversării a 150 
de ani de Ia nașterea 
lui Nicolae Bălcescu, 
organizată de Comisia

u-
pu-

Particîpanții Ia cel de-al 
16-lea Congres al Uniunii 
poștale universale, reuniu în 
ședință plenară, ale cărei lucrări se 
desfășoară la Tokio, au ales Comitetul 
executiv al organizației, alcătuit, con
form normelor stabilite, din 31 de 
membri, reprezentînd cinci zone geo
grafice poștale. în noul Comitet exe
cutiv — care urmează să rămînă în 
funcțiune cinci ani, pînă la viitorul 
congres — a fost aleasă și România.

Premiile Nobel 
pentru Fizică și Chimie

Academia Regală de Științe 
a Suediei a atribuit joi premi
ile Nobel pentru Fizică și Chi
mie pe anul 1969. Premiul No
bel pentru Fizică a fost acor
dat anul acesta prof. Murray 
Gell Mann de la Institutul de 
tehnologie din Pasadena, iar cel 
pentru Chimie profesorilor Odd 
Hassel (Norvegia) și Derek 
Barton (Marea Britanie).

națională UNESCO 
și Academia de Ști
ințe.

Au participat preșe
dintele Academiei de 
Științe, dr. Klare Her
mann, 
Comisiei 
UNESCO, 
Rienacker, 
cieni. A fost, de ase-

menea, prezent amba
sadorul Republicii So
cialiste România în 
R. D. Germană, Nico- 
lae Ghenea. Acad. dr. 
Bahner a făcut o ex
punere despre viața, 
opera și meritele ma
relui revoluționar ro
mân Nicolae Bălcesaou


