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MUNICIPIUL BRAȘOV
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu so
ția, E3ena Ceaușescu, a făcut miercuri o vizită în între
prinderi industriale din municipiul Brașov.

însoțit de tovarășii Constantin Cîrțînă, prim-secre-

tar al Comitetului județean P.C.R. - Brașov, și Constantin 
Suțu, prim-secretar al Comitetului municipal P.C.R. - Bra
șov, secretarul general al Partidului Comunist Român a 
vizitat uzinele de autocamioane „Steagul Roșu", uzinele 
„Tractorul" și Fabrica de tricotaje.

® în județul Olt, gospodarii au valorificat avantajele cul
turilor duble © Sînt folosite chibzuit toate resursele de nu
trețuri ? © Ideea „mai mult decît foarte puțin" poate satis
face spiritul de automulțumire al unor consilii de conducere, 

dar nu cerințele zootehniei
SES3SE

h mijlocul

instructorilor

autocamioaneințrarea în vechea cetate a vului — drept carte de vizită tirilor pe care le-a cunoscut >raș — se înfățișează imagi- minoasă a noului cartier ul Roșu" și siluetele vigu- ile construcțiilor industriale nei de autocamioane.la această puternică unitate ială, al cărei nume a trecut t hotarele patriei, făcînd do- ărniciei și priceperii con- •ilor de mașini brașoveni, ul Nicoiae Ceaușescu a fă- . nul popas. La intrarea în aspeții au fost întîmpinați erul Mircea Florescu, direc- anic al uzinei, Alexandru cretar al comitetului de î uzină, de membri ai co- i de direcție și reprezen- Centralei industriale pen- vehicule și tractoare, scurtă discuție în sala de a uzinei, membrii comite- ue direcție au prezentat secretarului general al partidului date în legătură cu stadiul realizării sarcinilor pe anul în curs, cu asigurarea capacităților de producție necesare îndeplinirii planului pe 1970, preocupările pentru diversificarea fabricației și îmbunătățirea calității produselor. In continuare, oaspeților le sînt prezentate noile creații ale constructorilor de autocamioane : autocamionul de 5 tone cu caroserie lungă, autotractorul cu semiremorcă de mare capacitate, alte variante de autovehicule cu destinație specială.Se vizitează apoi secția de motoare. Muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei secții de bază a uzinei fac o călduroasă primire tovarășului Nicoiae Ceaușescu. Intere- sîndu-se îndeaproape de preocupările actuale ale colectivului secției, tovarășul Nicoiae Ceaușescu recomandă conducerii uzinei să-și (Continuare în pag. a

In timpul vizitei la uzina „Tractorul'

Un călduros bun venit în mijlocul muncitorilor brașovenisporească preocuparea pentru perfecționarea tehnică a motoarelor, spre a se asigura un consum redus de combustibil — și apreciază pozitiv rezultatele obținute de colectivul acestei secții, fruntașă pe uzină, care și-a îndeplinit integral angajamentele pe acest an.Sînt vizitate apoi secțiile prese, punți și diferențiale și secția de montaj. Și aici oaspeții sînt informați asupra realizărilor, a preocu

părilor privind dezvoltarea capacității de producție și perfecționarea organizării fluxului tehnologic.Lîngă banda de montaj, de pe care la fiecare 7 minute coboară un autocamion, tovarășul Nicoiae Ceaușescu se oprește și discută cu specialiștii despre calitățile variantelor îmbunătățite ale autovehiculelor produse de uzină.Noile hale industriale — de tratament termic și acoperiri galva

nice — vizitate în continuare, oferă o ilustrare concretă a preocupărilor de dezvoltare a uzinei, de modernizare a proceselor tehnologice. Ele vor asigura piesele necesare pentru 40 000 autocamioane anual. In fața tablourilor de comandă din aceste secții, dotate cu utilaje cu un înalt grad de

Pentru sporirea numărului de ani
male și creșterea producției de car
ne și lapte sînt necesare cantități 
îndestulătoare de furaje care să fie 
păstrate cu grijă peste iarnă Orga
nele județene de partid și de stat, 
în cadrul măsurilor pe care le iau în 
vederea dezvoltării agriculturii, acor
dă o importanță tot mai mare asigu
rării bazei furajere necesare numă
rului sporit de animale. Ne vom opri, 
în primul rînd, la experiența județu
lui Olt, unde, printr-o serie de ac
țiuni, s-a reușit, ca, de pe aceeași su
prafață de teren, să se obțină mai 
multe culturi.

Comitetul județean de partid a re
comandat cooperativelor agricole să 
cultive suprafețe mai mari cu acele 
plante care eliberează terenul mai 
devreme, cum sînt orzul, mazărea, 
secara, iar după acestea să însămîn- 
țeze porumb, atît pentru masa verde, 
cît și pentru boabe. In toamna anului 
trecut au fost semănate însemnate su
prafețe cu orz, mazăre, secară și alte 
plante care eliberează terenul mai 
devreme. Numai cu orz pentru boabe 
au fost cultivate circa 30 000 ha. Ime
diat după recoltare s-a semănat po
rumb. Din cele circa 30 000 ha semă
nate cu culturi duble, 14 500 ha au 
ajuns la maturitate și s-au recoltat 
pentru boabe, iar restul a fost însi- 
îozat ori s-a folosit ca masă verde.

Acele cooperative agricole care au 
extins culturile duble au avut nu
mai de cîștigat. Pe lîngă faptul că 
au sporit producția de cereale, au 
asigurat furaje de calitate și în can
tități mai mari pentru animale. Coo
peratorii din comuna Vișina Nouă, 
de exemplu, au semănat 250 ha cu 
porumb în cultură dublă după orz 
și grîu. Din această suprafață, 100 ha

Lucrările de electrificare 
a magistralei feroviare 

filiasi-Orsova 
intr-un stadiu avansat
Lucrările de electrificare a 

magistralei feroviare Filiași-Or- 
șova, cel de-al 2-lea tronson al 
viitoarei căi ferate electrificate 
Craiova-Caransebeș-Cîlnic, au 
intrat în stadiul final de execu
ție Astfel, între stațiile Fi- 
liași-Balota și Tr. Severin-Or- 
șova au fost plantați stîlpii și 
s-au întins firele de contact. La 
Șimian, precum și pe anumite 
porțiuni situate între Tr. Seve
rin și Balota se plan
tează stîlpii de susținere a con
ductorilor electrici și se întind 
lirele de contact. Constructorii 
și montorii au un avans de o 
lună față de prevederile înscrise 
în grafice. De cîteva zile, pe 
porțiunea Craiova-Filiași, pri
mul tronson al acestei linii elec
trificate, circulă trenuri remor
cate de locomotive electrice.

(Agerpres) 

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene TUNISCu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Tunisiene, am plăcerea de a vă transmite, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră și de progres poporului tunisian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

au ajuns la maturitate, încît i-au 
putut recolta știuleți, obținîndu-se în 
medie 1 500—1 800 kg porumb boabe 
la hectar. Pe cealaltă parte din te
ren, porumbul a fost însilozat. sau 
folosit, ca masă verde. în felul 
acesta, au asigurat 500 tone de siloz 
de bună calitate. Rezultate bune au 
înregistrat și cooperatorii din Bras- 
tavățu Ei au semănat 216 ha cu po
rumb după orz și de pe 110 ha au 
obținut, în medie, 2 500 kg porumb 
boabe, iar la orz — 2 800 kg la ha. 
Deci în total 5 300 kg cereale la 
hectar. O parte din cultura dublă ce 
nu a ajuns la maturitate a fost în- 
silozată, realizîndu-se 700 tone siloz, 
în afară de alte cantități de nutre
țuri folosite ca masă verde.

în alte cooperative agricole nu s-au 
înțeles avantajele culturilor duble, 
nu s-a acordat atenția cuvenită aces
tei acțiuni. Cooperatorii din Radomi- 
rești. datorită faptului că au întîr- 
ziat semănatul culturilor duble, au 
obținut o recoltă mică, cu mult sub 
posibilități. Tot cu întîrziere au se
mănat și cooperatorii din Crăciunei,

De la Ural la lenisei

edificiile industriale

ale cincinalului
Gîturile lungi, de girafe meta

lice, ale macaralelor, jerbele de scîn- 
tei împrăștiate de sudorii cățărați 
pe schelele de oțel ale viitoarelor 
construcții, autocamioanele grele 
transportând prefabricate din beton 
și alte materiale de construcții au 
devenit elemente dintre cele mai 
frecvente ale peisajului pe care le 
întîlnești azi pretutindeni în Uniunea 
Sovietică. Pe șantierele anului ’69 
munca se desfă
șoară .din plin. 
Forțele și resur
sele au fost con
centrate anul a- 
cesta asupra ce
lor mai. impor
tante obiective a- 
flate în faza fi
nală de construc
ție pentru a se urgenta astfel darea 
lor în funcțiune. Au fost deschise, 
totodată, circa 300 de șantiere noi.

Anul acesta, Uniunea Sovietică va 
produce 83,4 milioane tone de fontă, 
112,6 milioane tone de oțel și 78 
milioane tone de laminate. Pentru a 
putea atinge aceste niveluri, siderur
gia își completează capacitățile de 
producție. Astfel, de curînd a intrat 
îfi funcțiune la combinatul de la 
Nijnii Taghil (Ural) unul din cele 
mai puternice furnale din U.R.S.S., 
cu o capacitate de 2 700 metri cubi 
și care va da într-un an peste un 
milion și jumătate tonă de fontă. La 
sfîrșitul lunii, flăcările albastre s-au 
aprins și la furnalul nr. 4 din Cere- 
poveț, cu aceeași capacitate ca cel 
din Nijnii Taglni. dar care, datorită 

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA 

DE LA S. PODINA

ceea ce a făcut ca de pe cele 150 ha 
însămînțate în cultură dublă să nu 
ajungă la maturitate nici un hectar.

Acțiunea desfășurată în județul 
Olt, în ce privește extinderea cultu
rilor duble, a dus la unele rezultate 
bune. Cu’ toate că unele culturi de 
porumb nu au ajuns la maturitate și 
de aceea trebuiau însilozate, această 
lucrare se desfășoară în ritm nesa
tisfăcător. De exemplu, din cele 
124 000 tone furaje prevăzute a 
se însiloza s-au realizat nu
mai 80 000 tone, iar din supra
fața de 8 000 hectare de pe 
care cocenii trebuiau t.ocați și însi- 
lozați au ajuns în silozuri numai de 
pe 5 100 hectare Iată, deci, că acțiu
nea de extindere a culturilor duble, 
care a constituit un avantaj im
portant în asigurarea bazei fura
jere, nu a fost urmată și de măsuri 
hotărîte în vederea însilozării unor 
cantități cît mai mari de furaje.

C, FLOREA I

(Continuare în pag. a U-a)

calității superioare a concentratului 
de minereu și a cocsului cu care va 
fi alimentat, va produce anual 1,8 
milioane tone de fontă. La proiecta
rea ambelor agregate siderurgice s-a 
ținut seama de cele mai noi realizări 
ale științei în acest domeniu. Ele au 
un înalt grad de automatizare a pro
ceselor tehnologice.

La combinatul din Celiabinsk (su
dul Uralului) au fost date în exploa

tare în vară două 
convertizoare cu 
oxigen, care pro
duc oțel de cali
tate superioară 
pentru transfor
matoare. Acum 
se desfășoară din 
plin lucrările de 
montaj și la cel 

de-al treilea convertizor. O dată 
cu intrai ea lui în funcțiune, 
noua secție de convertizoare, a- 
devărată uzină în uzină, va 
face să crească producția de oțel a 
combinatului de 1,5 ori. în laborato
rul secției, stabilirea exactă a diferi
telor elemente din compoziția oțelu
lui se face cu ajutorul unui cuanto- 
metru prin metoda analizei spectrale. 
Pentru a apăra ultrasensibilul apa
rat de paraziții radiofonici, pereții 
încăperii în care este instalat au fost 
blindați cu plăci groase de metal. 
Fundațiile clădirii laboratorului au 
fost astfel realizate încît să împiedice 
pătrunderea vibrațiilor care ar putea 
denatura rezultatele analizelor.

Un convertizor a fost instalat și la 
combinatul din F.nakievo (Donbas), 
unde se află în construcție și un nou 
furnal care va da primele tone de 
fontă la sfîrșitul anului.

O puternică secție de convertizoare 
cu oxigen se află în faza finală de 
construcție la combinatul din Temir
tau, în Kazahstan. Fiecare agregat 
de aici are o capacitate de două ori 
mai mare decît a convertizoarelor 
aflate în funcțiune în celelalte centre 
siderurgice ale U.R.S.S. Tot aici se 
ridică încă un furnal și un nou lami
nor

Laminorul „2 500“, intrat în func
țiune în vară la combinatul din Mag
nitogorsk. produce tablă de oțel 
laminată la rece, cu o lățime de 2 350 
milimetri, destinată industriei de au
tomobile. Pentru a sugera propor
țiile acestui agregat siderurgic, men
ționez că hala lui are o suprafață 
totală de 12 hectare.

(Continuare în pag. a V-a)
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r--------i CUNOAȘTEREA Toate resursele de furaje

Toamna
„de aur1

A REALITÂT
1

strlnse și depozitate

la Hociungi
Toamna — sezonul nunților. Și 

in Hociungi (Neamț) se vor ser
ba 5 nunți. Toate... de aur. Fami
liile sărbătorite : Lucreția și Gri- 
gore Costin, Anica și Ion Schi- 
firneț, Lucreția și Costache Schi- 
firneț, Olimpia și Gheorghe Bon- 
taș, Maria și Dumitru Scorțanu. 
Și-au anunțat de pe acum sosirea 
în semn de respectuos omagiu, 
copiii, nepoții, și strănepoții. 
Cinci decenii de căsnicie — ne 
scrie Teodor Bontaș, din Bra
șov — părinții noștri s-au stră
duit și au reușit să ne crească, 
oameni adevărați. Pentru a- 
ceasta, le mulțumim călduros. 
Am dori ca și noi, familiile mai 
tinere, să ajungem să sărbătorim 
„nunta de aur“ cu același sen
timent al datoriei împlinite. Tu
turor acestor familii, care cu
nosc acum, in toamna vieții, o 
nouă primăvară — urări de fe
ricire I

Trasînd un bogat program de dez
voltare a României socialiste, Con
gresul al X-lea al P.C.R. a ridicat în 
fața organelor și organizațiilor de 
partid imperativul perfecționării în
tregii lor activități, a varietății de 
mijloace prin care-și exercită rolul 
conducător în societate. Din multitu
dinea implicațiilor acestei probleme, 
m-aș referi doar la una din laturile 
ei : locul pe care trebuie să-l ocupe 
în dinamica perfecționării metodolo
giei muncii de partid cunoașterea 
realității, acea cunoștință de cauză 
care constituie etalonul și punctul de 
plecare al actului de conducere poli
tică . Noi pornim de la ideea că in
vestigarea realității trebuie să fie 
subordonată deplin scopului esențial 
— înfăptuirea sarcinilor 
partid — cu 
zării planului 
toate unitățile, 
lor penti u trecerea 1_ ___ ...
obiectivelor cincinalului viitor, 
fel, acțiunile inițiate

Vrem adresa

trasate de 
deosebire a reali- 
de producție in 

asigurării condiții- 
-J la îndeplinirea 
------- 1 .11..... Ast- 

de Comitetul 
județean de partid Maramureș pen
tru cunoașterea realității sînt menite 
a răspunde necesităților stringente, 
de actualitate și perspectivă, ale ac
tivității economice și social-culturale. 
ale. propagandei de partid și muncii 
politice de masă, ale adaptării stilu
lui de muncă al organelor și organi
zațiilor de partid, de stat și din eco
nomie la exigențele actuale.

De ce acordăm o atenție deose
bită acestor studii ? Dacă privim 
prin prisma cifrelor, realizările din

lui Fitagora
Dacă la cooperativa mește

șugărească „Record" din Mar- 
ghita (Bihor) se folosesc, anual, 
aproximativ o sută de cuțite de 
cizmărie, atunci 1136 de cuțite, 
(aflate în momentul de față în 
stoc la unitatea respectivă), în 
cîți ani se vor uza ? Deși pro
blema pare, aparent, simplă, ea 
n-a putut fi rezolvată cu nici un 
chip de Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești. 
Dovadă ? Stocurile supranor- 
mative în valoare de 787 000 de 
lei, cu care sus-numita coopera
tivă s-a aprovizionat pe „n“ ani 
de aici înainte, fără ca nimeni 
din conducerea uniunii să se se
sizeze, și să ia măsuri în conse
cință. Cine dezleagă problema ? 
Apelăm la Pitagora — sau re
curgem la regula de trei sim
plă ?

industria județului, s-ar părea că 
toate lucrurile merg bine. în pri
mele 9 luni, la producția globală s-a 
înregistrat o depășire de 121 mili
oane lei, planul producției marfă 
vîndută și încasată s-a realizat în 
proporție de 103,1 la sută. O stă
ruitoare atenție s-a acordat creșterii 

destinate ex- 
ritmice a sar-

Gelozia,
arz-o focul!

Iubea cu •patimă., clasică. Cum 
s-ar spune, o dragoste cu vîl- 
vătăi. Strict arzătoare. ~ 
pentru care el, alesul (Ion 
tea din Turda, str. A. I. 
31), se simțea cu capul in 
Și a și fost, pînă la urmă. Nă- 
zărindu-i-se, probabil, o mică in
fidelitate din partea „angelului 
său radios", furiosul amorez s-ă 
deplasat la domiciliul femeii din 
comuna Ceanu Mare, județul 
Cluj. Explicația a fost... totală : 
a turnat benzină peste mobilă 
— și a dat foc casei. N-a rămas 
un uscior 1 Și-a vărsat omul 
tot focul inimii. Și-acum stă 
jar.

Fapt 
Cos- 
Cuza 
nori.

pe

Obiceiul
din fire...?»

cuSă ne întoarcem în urmă 
trei ani. In 1966, medicul veteri
nar Decebal Călin a fost con
damnat penal pentru infrac
țiune de luare de mită. Credeți 
că după ce și-a ispășit pedeap
sa s-a cumințit? Nici pome
neală ! Pînă mai zilele trecute 
era șeful circumscripției veteri
nare din comuna Dăneasa (ju
dețul Olt). Acum se găsește „a- 
dăpostit" la miliție, pentru că a 
fost prins (din nou !) în flagrant 
delict de luare de mită. A pre
tins și a primit bani de la ce
tățeanul Constantin Constantin 
în schimbul unui certificat de 
sănătate pentru o vacă ce urma 
a fi contractată. Acum i se pre
gătește și domnului doctor un 
certificat de bună... păstrare.

volumului producției 
portului și realizării 
cinilor de livrare.

Dar dacă analizăm ............ ........
rențiat unitățile industriale, reiese că 
la fiecare loc de muncă există încă 
rezerve, posibilități care trebuie 
fructificate, aduse în circuitul de 
valori al economiei naționale. Or, 
tocmai existența, acestor posibilități 
și resurse ne-a făcut să ne punem 
cu_ atît mai acut întrebarea : în ce 
măsură organele și organizațiile de 
partid cunosc efectiv realitățile lo
cului unde-și exercită activitatea ? Cu 
prilejul conferinței județene de 
partid, comitetul de partid și con
ducerea grupului de șantiere din ca
drul trustului local de construcții 
s-au angajat că vor da în funcțiune 
complexul de depozite din Baia 
Mare, cu două luni înainte de ter
menul "planificat. Dar lunile au tre
cut, însăși data termenului planifi
cat a rămas mult în urmă, și res
pectivul obiectiv n-a fost terminat 
nici oînă în prezent. In mod firesc 
te întrebi : pe ce s-au bazat tova
rășii din comitetul de partid și con
ducerea grupului cînd și-au luat a- 
cest angajament ? Studiaseră ei te
meinic realitatea întreprinderii ? Cu
noșteau dacă au forțe și resurse 
pentru a înfăptui un asemenea an
gajament ? Realitatea este că anga
jamentul a fost formulat „din birou", 
fără o prealabilă investigare, plină 
de răspundere, fără a consulta opi
nia colectivului, iar comitetul jude
țean de partid l-a acceptat cu ușu
rință.

Evident, obiceiul acesta este 
întotdeauna păgubitor. Iată, de e- 
xemplu, comitetul de partid și con
ducerea administrativă a unității de 
exploatare a lemnului de la Sighe
tul Marmației s-au angajat să li
vreze suplimentar în acest an 350 mc 
cherestea de fag. S-au angajat, și 
nu numai că nu și-au îndeplinit an
gajamentul, dar în prezent această 
unitate înregistrează o nerealizare a 
planului cu aproape 1 000 mc che
restea. Așa se răzbună dorința u- 
nora de a se afirma numai în vor
be. de „a fi văzuți" în ședințe, fără 
ca la temelia a ceea ce propun, a 
ceea ce angajează să se afle mai

în mod dife-

„Salubri
zarea0
străzii

Este vorba de o acțiune sa
lutară, inițiată recent de Inspec
toratul Miliției municipiului 
București, privind „salubrizarea" 
străzii, adică depistarea elemen
telor infractoare. în Piața Uni
rii (în ziua de 2 noiembrie) lu
crătorii de miliție au reținut : 
10 persoane date în urmărire și 
pentru care erau emise mandate 
de arestare ; 3 infractori recidi- 
vlști prinși în flagrant de furt 
din buzunare ; 4 prostituate ; 
mai multe persoane care pre
zintă pericolul de contaminare 
veneriană. Cetățenii prezenți în 
Piața Unirii au sprijinit această 
acțiune a miliției, exprimîndu-și 
dorința ca asemenea raiduri să 
se întreprindă periodic. Este în 
interesul tuturor.

Rubrics redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ucerii competente
Gheorghe BLAJ,

prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

întîi aprofundarea serioasă, colecti
vă, a posibilităților, urmată de o 
muncă intensă, la rîndu-i colectivă, 
perseverentă, pentru ca aceste posi
bilități să devină realitate. Dacă s-ar 
fi procedat astfel, desigur că și la u- 
nitatea de exploatare a lemnului de 
la Sighetul Marmației planul și an
gajamentul ar fi fost îndeplinite.

Deși, cum spuneam, pe ansamblul 
industriei județului, se înregistrează 
rezultate bune, totuși ne-am pro
pus să dezbatem, in acest trimestru, 
într-o plenară a comitetului jude
țean de partid, preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
comitetelor de direcție pentru creș
terea eficienței 'întregii activități e- 
conomice. De ce facem acest lucru ?

tid se mulțumesc adesea cu „infor
mări" pline de cifre, de date statis
tice, prezentate de unii șefi de servi
cii sau birouri, care nu conțin un 
punct de vedere combativ. De multe 
ori, analizele sau dezbaterile se des
fășoară în afara organizațiilor de 
partid și nu sînt urmate de măsuri 
Unde duc insuficienta cunoaștere a 
realității, slaba combativitate, ne-o 
dovedește și următorul fapt : La în
treprinderea județeană de legume și 
fructe, directorul, subapreciind apor
tul comitetului de direcție, ,;condu- 
cea" de unui singur, ceea ce a dus 
la decizii cu efecte vizibil negative, 
în șapte luni aici s-au înregistrat 
pierderi de circa 4,5 milioane lei ; la 
unele cadre și-a făcut loc tendința de

(Urmare din pag. I)

Există în județ unități economice — 
cum este combinatul minier — unde 
dotația planificată a fost depășită ; 
la întreprinderile forestiere din Si
ghetul Marmației și Vișeul de 
Combinatul chimico-metalurgic, 
treprinderea „Agro-fruct“ din 
Mare se realizează produse cu . 
deri prin rebuturi. (în opt luni, u- 
nitățile industriale din județ au în
registrat 3 341 000 lei cheltuieli nee- 
conomicoase și 1 478 000 lei pierderi 
prin rebuturi). Anumite unități sînt 
grevate de un volum mare de stocuri 
supranormative și produse finite care 
n-au asigurată desfacerea, nu se 
manifestă suficientă grijă față 
de " reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale 
etc. Iată doar cîteva din rațiunile 
care ne-au determinat să întreprin
dem un studiu pentru a depista cau
zele neajunsurilor, a găsi căile și mij
loacele de remediere a lor, a mo
biliza și mai intens organizațiile de 
partid, comitetele de direcție în ac
țiunea de creștere a eficienței între
gii activități economice.

Una din concluziile studiilor între
prinse de comitetul județean de par
tid a dovedit, o dată în plus, că 
multe din aceste neajunsuri erau bine 
cunoscute de comitetele de partid, 
organizațiile de bază, conducerile în
treprinderilor. Erau bine cunoscute, 
însă nu se acționa pentru remedie
rea lor. în prezent, spre exemplu, în
treprinderea de materiale de con
strucții, în loc de 73 000 lei' beneficii 
planificate la produsul cărămidă arsă, 
înregistrează 1 327 000 lei pierderi. Or, 
lipsurile în organizarea muncii, ri
sipa de forțe și alte deficiențe de 
acest gen, prezente aici, au fost de
seori „studiate", „aprofundate", „cri
ticate", însă nu s-a acționat prompt, 
concret, eficient spre a le înlătura 
definitiv. Cu alte cuvinte, cheltuiala 
de gîndire și energie, investite în cu
noașterea lipsurilor nu a mai fost 
urmată de una, cel puțin de aceleași 
proporții, concretizată în muncă efec
tivă pentru a urni lucrurile din loc. 
De aceea, alegerea judicioasă a unei 
teme de investigație nu reprezintă un 
lucru în sine. Ea trebuie să fie ur
mată de muncă perseverentă pentru 
aprofundarea realității în toate cone
xiunile ei, pentru influențarea aces
tei realități. Eficiența acestei munci 
va atinge un nivel cu atît mai înalt, 
cu cît va înregistra participarea 
largă a comuniștilor din organizațiile 
de bază respective, se va transforma 
într-o acțiune de masă, atrăgînd tot 
ce are mai bun colectivul. Insist 
asupra acestui fapt, întrucît uneori 
organele și organizațiile de partid 
din județ „studiază" realitatea în 
mod formal, fac „analize" superfi
ciale t birourile și comitetele de par-

AER CURAT Șl PLANTAȚII 
ÎN LOCUL PRAFULUI DE CIMENT
Locuitorii unuia din noile cartiere ale ora

șului Timișoara au avut parte de vecinătatea 
unei fabrici de preparat betoane. De aici o 
seamă de neajunsuri : zgomot continuu, praf, 
imposibilitatea de a-și aerisi locuințele — ne 
scria loan Doroiu, unul dintre locatari.

Consiliul popular al municipiului Timișoara, 
căruia i-am trimis, scrisoarea de mai sus, ne 
informează că s-au luat măsuri urgente în ve
derea captării prafului de ciment, cît și pentru 
evitarea zgomotelor inutile care conturbă liniș
tea locuitorilor Totodată, se studiază posibilita
tea plantării, între blocuri și calea ferată care 
trece prin mijlocul cartierului, a unei perdele 
de protecție, formată din arbori.

Strada care duce spre stația de betoane va 
permanență bine întreținută pentru a se 

i zgomote-
fi în pf ' ' ' '
evita formarea prafului și producerea 
lor de către mijloacele de transport.

ÎNTRE CONSTRUCTOR
Șl INSTALATOR

La 1 octombrie a.c. s-a dat în folosință pe str. 
Băilor, din Bușteni, blocul 3 bis. Locatarii, două
zeci de familii, au constatat cu amărăciune că 
blocul nu este iluminat electric. Deși a trecut 
mai bine de o lună familii cu copii mici, cu 
copii elevi la școală stăm pe întuneric și aștep
tăm o mînă de ajutor din partea cuiva pentru 
a înlătura indolența și nepăsarea constructorului 
și a celor care au recepționat clădirea fără exis
tența cablului de racordare la rețeaua electrică. 
Precizăm că nici tabloul de siguranță nu este 
încă instalat. De asemenea, din apartamente și 
din casa scării lipsesc peste 45 de fasunguri.

Demersurile noastre s-au soldat în exclusivi
tate cu promisiuni. I.R.E.P. Cîmpina ne trimite 
la constructor, constructorul la I.G.O Sinaia, 
I.G.O. la consiliul popular, acesta din urmă la 
I.R.E.P. și. uite așa, purțați pe drumuri, timpu) 
trece, iar hoi tot nu avem lumină în aparta
mente. Cine este interesai să încurajeze a-'-î-I 
de practici ?

astfel.

Locatarii blocului 3 bis
Str. Băilor nr. 12
Bușteni

Sus,
In- 

Baia 
pier-

a munci „după bunul plac", s-au pro
dus încălcări ale disciplinei de ser
viciu etc. Ce a făcut biroul organiza
ției de partid ? S-a limitat la consta
tări, nu și-a exercitat din timp drep
tul de control, nu a intervenit cu 
toată hotărîrea pentru a pune capăt 
neglijențelor și nepăsării în gospodă
rirea bunurilor materiale și finan
ciare ale întreprinderii.

Mai mult, uneori, locul cunoașterii 
temeinice a realității îl iau mistifi
cările. ascunderea adevărului, dezin
formarea, toate cu scopul de a scuti 
de efort, de a face economie de gîn
dire și sudoare. în această toamnă, 
cînd se dă bătălia pentru încheierea 
rapidă a campaniei agricole, în loc 
să-și concentreze tot potențialul spre 
a grăbi recoltarea, consiliul de con
ducere, al C.A.P. Fînațe a preferat să 
comunice date false, după care strîn- 
gerea cartofilor ar fi fost încheiată, 
cînd în realitate efectuaseră această 
lucrare doar în proporție de 10 la 
sută. De asemenea, cu scopul de a se 
sustrage de la îndeplinirea obligații
lor contractuale, consiliul de condu
cere al acestei C.A.P. a comunicat, 
la aceeași cultură, date false și în 
privința producției obținute, pe care 
„au redus-o" considerabil dintr-un 
condei. Firește, biroul comitetului ju
dețean de partid a luat cuvenitele 
măsuri, iar adunarea generală a coo
peratorilor "... 71—1- - —17.7
schimbarea din funcție a președinte
lui C.A.P., creîndu-se o puternică 
opinie de masă împotriva încălcării 
statutului C.A.P., dezinformării, a- 
buzurilor.

Experiența ne-a demonstrat că in
vestigarea realității este un proces 
dinamic, cuprinzător, diferențiat, în 
care trebuie să fie antrenați cei mai 
competenți oameni, buni cunoscători 
ai problemelor studiate. De aceea, 
la efectuarea studiilor, investigațiilor, 
atragem membrii biroului, secreta
riatului și comitetului județean de 
partid,, activiștii comisiei economice, 

ai cabinetului de organizare științi
fică a producției și a muncii, cei 
peste 130 de ingineri, economiști și 
alți specialiști care formează activul 
obștesc al comisiei economice, cadre 
din organele de sinteză — sucursa
lele județene ale Băncii Naționale și 
Băncii de Investiții, Direcția terito
rială de revizie și control, Direcția 
județeană de statistică etc. Biroul co
mitetului județean de 
tid a avut în vedere ca, în 
ponența colectivelor formate pen
tru realizarea studiilor, să

zeze în sugestii, soluții, măsuri efi
ciente. De pildă, la întreprinderea 
„Băimăreana", în primul trimestru din 
acest an, au existat serioase deficiențe 
în ce privește calitatea pieselor de 
schimb auto, volumul refuzurilor de
pășind 15 000 lei. Comitetul județean 
de partid, cu 1 concursul activiștilor 
de Ia comisia economică, al unor spe
cialiști de la Ministerul Transporturi
lor și al beneficiarilor, a analizat, la 
fața locului, cauzele proastei calități 
a pieselor de schimb auto, indicînd 
măsuri pentru eliminarea acestei 
stări de lucruri. Studierea realități
lor la fața locului, analiza și „dialo
gul" cu beneficiarii au avut efectul 
scontat; mobilizîndu-și toate forțele, 
întreprinderea a lichidat refuzurile 
de calitate la piesele de schimb auto.

A conauce înseamnă a cunoaște și, 
în același timp, a prevedea. In pre
zent, comitetul județean de partid 
este preocupat de pregătirea tuturor 
condițiilor pentru încheierea cu bune 
rezultate a activității pe anul în curs 
și pregătirea anului viitor. Un grup 
de activiști de la comisia economică 
și cabinetul de organizare științi
fică a producției și a muncii, îm
preună cu un larg cerc de cadre din 
conducerea a 36 de întreprinderi a 
efectuat, în acest sens, un studiu re
feritor la analiza comparativă a 
structurii organizatorice a acestor 
unități. Pe baza acestui studiu vom 
putea adopta cele mai corespunză
toare măsuri în vederea îmbunătă
țirii organizării unor întreprinderi, 
perfecționării relațiilor dintre servi
ciile funcționale și cele productive, 
repartizării și folosirii mai judicioase 
a cadrelor cu pregătire superioară și 
celor calificate, reducerea persona
lului tehnico-administrativ etc.

Fără îndoială, am putea nominaliza 
multe alte probleme aflate în stu
diu sau demne de investigație. Cred 
că important este însă faptul ca a- 
ceastă formă de cunoaștere a reali
tăților să nu fie privită ca ceva sta
tic, limitat, ci ca un instrument cu
prinzător, dinamic, că un punct de 
pornire a unor acțiuni, de adoptare 
a unor măsuri concrete, la obiect, 
care, dezbătute cu masa comuniștilor, 
a oamenilor muncii, întregite cu 
propunerile și sugestiile lor, să pro
pulseze noi energii, să canalizeze 
eforturile spre îndeplinirea exem
plară a politicii partidului nostru.

Neajunsuri mai mari în ce privește 
asigurarea furajelor se constată în 
județul Vîlcea. Este adevărat că 
majoritatea cooperativelor agricole 
din acest județ au tras învățăminte 
din anii precedenți, mai ales din 
ultima iarnă, cînd zilele friguroase 
s-au prelungit mult și animalele au 
avut de suferit din lipsă de hrană 
șl adăposturi corespunzătoare. Anul 
acesta s-au strîns însemnate canti
tăți de furaje, care au fost depozitate 
în silozuri, șire sau fînare. Coope
ratorii din comuna Măciuca au fo
losit cu multă pricepere posibilitățile 
de care dispun pentru a asigura con
diții bune de hrănire și adăpostire a 
animalelor în perioada de stabulație. 
Ei au strîns însemnate cantități de 
fîn, de grosiere, pleavă și au însi- 
lozat importante cantități de furaje.

O serie de cooperative agricole au 
strîns toate resursele de ierburi, 
reușind să prepare mari cantități de 
fîn de bună calitate. Cooperatorii din 
Șutești au strîns cu peste 100 tone 
mai mult fîn față de necesar și au 
însilozat sute de tone de nutrețuri 
verz'. Cu toate acestea, au fost ne
glijate unele lucrări. Deși s-a stabi
lit ca această unitate să se profi
leze pe îngrășarea taurinelor, s-a 
adunat doar o mică cantitate de 
pleavă de pe cele 150 hectare cu grîu. 
Și este știut că pleava, în amestec 
cu alte furaje, cu melasă și uree, 
constituie un nutreț bun și 

• pentru hrana animalelor.
In mai multe cooperative se 

vă o stare de automulțumire 
faptul că au fost strînse mai 
nutrețuri față de anul trecut, 
cest „mai mult" nu înseamnă mare 
lucru dacă avem în vedere posibili
tățile incomparabile din acest an și 
nevoile animalelor. Consiliile de 
conducere ale cooperativelor din Lă
dești, Ionești și altele nu se preo
cupă de rezolvarea unor probleme 
urgente privind dezvoltarea sectoru-

ieftin

obser- 
pentru 
multe 

Or, a-

lui zootehnic. La cooperativa din 
Lădești s-au depozitat mari cantități 
de nutrețuri, dar acestea nu satis
fac cerințele pe sortimente. Starea 
de automulțumire de care daii do
vadă membrii consiliului de condu
cere este cu atît mai neavenită cu 
cît, aici, nici adăposturile pentru 
iarnă nu au fost puse la punct. Un 
grajd se află 
de zile. Ce 
iarna.

în aceeași 
perativa din 
că s-a uitat 
tă de iarnă, 
nu se gîndește să prevină pierderile 
de animale și scăderea producției 
care pot surveni în perioada frigu
roasă. Dumitru Preoteasa, secretar 
al organizației de partid din brigada 
a III-a de cîmp, părea foarte necăjit 
că, cu toate insistențele lui cît și ale 
altor cooperatori, membrii consiliului 
de conducere nu au întreprins ni
mic pentru a pune lucrurile la punct. 
„Nu se ține seama de părerile mem
brilor cooperatori — ne spune el. Nu 
există un interes din partea consiliu
lui de conducere pentru asigurarea 
furajelor necesare. Din 200 tone nu
trețuri prevăzute au fost însilozate 
doar jumătate. în vară s-au strîns 
numai 4 tone de pleavă, restul s-a 
risipit pe cîmp“. Este de neînțeles 
această atitudine de delăsare și ne
glijență față de o mare parte din 
averea obștească. Dacă consiliul de 
conducere al cooperativei, specialiștii 
organelor agricole se complac să con
state această situație de netolerat,este 
cazul ca comitetul județean de partid 
să-i tragă la răspundere, să-i deter
mine să-și facă datoria.

Iarna se apropie din zi în zi, ceea 
ce impune măsuri operative pentru 
asigurarea condițiilor necesare pen
tru hrănirea și adăpostirea animale
lor. pentru prevenirea pierderilor și 
creșterea producției de carne și 
lapte.

„în lucru" de doi ani 
se face vara se strică

situație se află și coo- 
Gușoieni, unde se pare 
că toamna va fi urma- 
Consiliul de conducere

concurs
excepțional

creîndu-se o puternică

par- 
com-

din_ Fînațe a hotărît

Un nou

Foto : Gh. Vințilă

NUMAI PROMISIUNI?

ve
i-a 
cu 
un

Constantin GEAMBAȘU
Bd. Gh. Doja, 40 
Eforie-Sud

intre 
cei mai buni specialiști din dome
niul respectiv de activitate, oameni 
cu un dezvoltat simț de răspundere, 
combativi, receptivi la nou, al căror 
aport de inteligență să se materiali-

VENE IARNĂ; E PREGĂTIT 
CĂMINUL CULTURAL ?

Tn „Scînteia" din 20 iulie 1969 s-a publicat se
sizarea mea referitoare la ocuparea unei săli a 
căminului cultural de către conducerea C.A.P. 
Orosfaia. Deși a trecut atîta vreme situația a 
rămas neschimbată :

Ne apropiem de perioada de activitate cultu-

timpul iernii. Cele aproximativ 
2 000 volume cărți ale bibliotecii stau, în conti
nuare, într-o magazie a școlii. Televizorul nu va 
funcționa deoarece sala de festivități, fiind prea 
mare, nu va putea fi încălzită corespunzător 
pentru ca spectatorii să poată viziona progra
mele. De asemenea, tot din aceste motive, nu se 
vor putea pregăti programe artistice cu tineretul 
sătesc /

Singura soluție pentru ca aceste greutăți să 
fie înlăturate este ca C.A.P.-ul să elibereze, în 
cel mai scurt timp, sala mică a căminului cul
tural și să se mute cu sediul în noul local pe 
care și l-a construit și care încă din vremea anu
lui 1968 Se găsește cu lucrările de finisaj interior 
neterminate.

Menționez că în sesiunile Consiliului popular 
al comunei Milos, din octombrie 1968 și din sep
tembrie 1969, s-a hotărît eliberarea de către 
C.A.P. Orosfaia a sălii căminului cultural.

Emil SIMON
directorul Căminului cultural, 
satul Orosfaia, comuna Miloș, 
județul Bistrița-Năsăud

PronoexpresAdministrația de stat Loto- Pronosport organizează la 9 noiembrie a.c. un nou concurs excepțional Pronoexpres. Marile lui premii, care vor ii atribuite, în număr nelimitat, constau în apartamente cu 3 camere — confort de gradul

I — și diferența în numerar pînă la 100 000 lei; apartamente cu 2 camere — confort de gradul I — și diferența în numerar pînă la 75 000 lei; autoturisme „Dacia 1 100" și „Skoda 1 000 M.B." precum și premii fixe în bani și de valoare variabilă.

Noul hotel „Trotuș" din orașul Gheorghe Gheorghiu-De|

SUCCES LA ÎNVĂȚĂTURĂ !

Răspunzînd scrisorii unui grup de tineri sa- 
lariați la întreprinderea „Vitrometan" din Me
diaș, care arătau că nu le sînt asigurate con
dițiile necesare pentru a urma cursurile învă- 
țămîntului seral, comitetul municipal U.T1C. 
ne informează că s-au organizat clase pe schim
buri pentru a da posibilitate tuturor tinerilor 
să-și completeze studiile de cultură generală.

(sesizarea a fost trimisă de redacție pentru cer
cetări întreprinderii „Combustibilul“-Constanța 
— N.R.).

La depozit se mai aflau și alți cetățeni, pe 
care dl. Constantinescu îi admonesta : Elena Stă- 
nescu din Efurie-Nord, str. Sportului nr. 8; 
Emil Drăghici, maistru la secția apă-canal țlfo- 
rie-Nord. Tehnicianului Ion Rădulescu, care 
nise împreună cu mine, șeful depozitului 
spus, pe un ton răspicat : „Dacă ai venit 
ăsta (adică cu mine, n.n.), nu-ți dau nici 
lemn !“

Cine-i îngăduie acestui salariat să se com
porte astfel cu cetățenii ?

S-A SUPĂRAT TOVARĂȘUL 

RESPONSABIL...

în completarea sesizării pe care v-am adre
sat-o la mijlocul lunii trecute — referitoare ia o 
seamă de lipsuri existente la depozitul de com- 
bustibil din Teclurghiol — vă semnalez urmă
toarele :

în ziua de 27 octombrie m-am dus din nou 
la depozit, pentru a insista să mi se vîndă 800 kg 
cărbuni, dar, cînd m-a văzut șeful depozitului. 
Constantinescu, gata-gata să-mi sară-n cap.

— Te-ai apucat să scrii la „Scînteia" ?! 
crezi că mi-e frică de cir.eva ? O să 
minte să mă mai reclami... N-ai să 
nici o surcea de la mine I

Și uite-așa m-a dojenit, cît îl ținea
10—15 minute. Se strînsese lumea, în
tru, ca la circ. L-am întrebat de unde știe că 
l-am reclamarși el mi-a răspuns că a văzut cu 
ochii lui scrisoarea mea adresată „Scînteii".

Ce, 
te-nvăț eu 
mai capeți

gura, vreo 
jurul nos-

de
și

de

Imobilul, proprietate personală, în care lo
cuiesc împreună cu familia, necesită unele ame
najări, mai ales că se apropie iarna cu toate 
intemperiile sale. In consecință, am contractat 
încă din luna iunie a.c. cu I.R.C.R. sectorul 3 
executarea unei sobe de teracotă cu cărămizi 
șamot, 25 m jgheaburi și burlane la casă 
40 mp pavaj din beton în curte.

La încheierea contractului am depus 600
lei plus că în fiecare lună ni se reține din sala
riu cite 250 lei.

Au trecut aproape 2 luni de la expirarea ter
menului de execuție și lucrările nici măcar n-au 
început. Sîntem în prag de iarnă, am copii mici 
și deci nevoie de foc în casă, iar conducerea în
treprinderii respective nu ia nici o măsură La 
jumătatea lunii septembrie am fost în audiență 
la tov. 
promis 
rea va 
numai 
respectat numai de mine ?

Gheorghe CIOABA 
Str. Turiștilor nr- 17 
Sectorul 2

Cazangiu, directorul I.R.C.R., care mi-a 
că pînă la sfîrșitul lui octombrie lucra
ți gata Pînă în prezent însă m-am ales 
cu promisiuni. Oare contractul trebuie
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IN ÎNTREPRINDERI IND

(Urmare din pas. I)automatizare, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate caracteristicile tehnice ale instalațiilor, eficiența lor economică.In peisajul viguros al uzinei, un loc distinct îl ocupă noua turnătorie de fontă, intrată parțial în funcțiune. Aici, oaspeții sînt întîm- pinați atît de constructori, care continuă lucrările de montaj, cît și de tînărul colectiv al noii secții în care au început să se producă primele piese de fontă necesare întregii producții de autovehicule a țării. Secția, care, în final, va avea 7 linii de formare și turnare, cu o capacitate anuală de circa 55 000 tone piese turnate, impresionează prin gradul înalt de mecanizare și automatizare, prin dotările de nivel mondial, prin sistemul informațional și de comandă automată — ilustrare 'elocventă a politicii partidului de 'industrializare, bazată pe utilizarea celor mai avansate cuceriri ale tehnicii.Răspunsul constructorilor de autocamioane din Brașov, acordul lor total la această politică se exprimă în mod convingător prin realizările înscrise lună de lună pe
Tractoarele brașovene

o carte de vizită
s competenței tehnice

Străbătînd orașul, oaspeții se îndreaptă spre un alt obiectiv — uzina „Tractorul" care, de asemenea, se înscrie ca un puternic edificiu industrial al Brașovului, contribuind la bunul renume al muncitorilor acestui oraș. în cele peste două decenii de activitate, uzina brașoveană a produs mai mult de 236 000 tractoare, ajungînd ca în prezent'să realizeze simultan 11 tipuri de tractoare cu caracteristici . . constructive și funcționale ia ni®': velul performanțelor mondiale. Cele aproape 25 000 de tractoare care vor ieși în acest an pe porțile uzinei vor adăuga noi forțe mecanizate agriculturii noastre socialiste, vor contribui la extinderea comerțului exterior, oferind partenerilor străini produse de înaltă tehnicitate.în fața machetei uzinei, directorul tehnic, ing. loan Persu, prezintă capacitățile de producție care asigură introducerea în fabricație a noilor tipuri de tractoare de 40 C.P. Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate realizările obținute de colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de aici în intervalul de timp care a trecut de la vizita făcută anul trecut în această ■ uzină brașoveană. în primele 10 luni ale anului în curs au fost îndepliniți toți indicatorii de plan, precum și angajamentele anuale.Discutînd cu membrii colectivului de conducere al uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. s-a interesat de pregătirile pentru producția anului viitor, stadiul asimilării noilor tipuri de tractoare, al aprovizionării tehnico-materiale, precum și de preocupările privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor, recomandînd să se aibă în vedere o strînsă corelare a retribuției cu rezultatele obținute în producție.Oaspeții sînt invitați apoi să viziteze uzina. în secțiile șasiu și în secția de motoare de 40 CP — recent intrate în funcțiune — muncitorii și specialiștii salută cu multă căldură prezența în mijlocul lor a secretarului general al partidului. Oaspeților le sînt oferite buchete de flori. Lîngă mașinile lor, muncitorii aplaudă puternic, ovaționează pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Străbătînd cele două secții, secretarul general al partidului apreciază pozitiv eforturile colectivului uzinei pentru organizarea fabricației, raționalizarea transportului uzinal, remarcă mașinile-agregat și transportoarele suspendate, realizate în cadrul acțiunii de auto- utilare, domeniu în care uzina de tractoare are o valoroasă experiență, numai în acest an executîn- du-se utilaje și mașini agregate în valoare de 32 milioane lei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în repetate rînduri, discută cu muncitorii, se interesează de condițiile de muncă în noile secții, de nivelul lor de trai, de preocupările conducerii uzinei față de cerințele salariaților.Unul din numeroasele momente ale vizitei: reglorul Traian Oțelea iese în întîmpinarea secretarului general, îi strînge mîna cu căldu-
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mult de prevede- anuale.

graficele de producție ale uzinei. Consemnăm doar cîteva dintre a- cestea : obținerea unei producții de peste 30 000 de autovehicule, atingerea încă de pe acum a ritmului de fabricație prevăzut pentru ultimul an al actualului cincinal, realizarea cu două luni mai devreme a planului de investiții.în timpul vizitei, pretutindeni în secțiile uzinei muncitorii și tehnicienii întreprinderii i-au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o primire entuziastă, și-au manifestat cu căldură sentimentele de prețuire pentru munca neobosită pe care o desfășoară în fruntea partidului, pentru contribuția remarcabilă adusă la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la progresul continuu al industriei noastre socialiste.La despărțirea de colectivul constructorilor de autocamioane, secretarul general al partidului îi felicită pentru realizările obținute, le urează să se dovedească mereu la înălțimea sarcinilor de o- noare pe care le au de îndeplinit, sporind prestigiul pe care uzina l-a dobîndit în ultimii

ră și dă glas hotărîrii muncitorilor din secția sa de a munci cu hărnicie pentru a asigura îndeplinirea exemplară a planului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitîndu-1 pe el și pe tovarășii săi de muncă pentru primele rezultate obținute, recomandă colectivului secției să depună eforturi susținute pentru a contribui, împreună cu celelalte “secții ale uzinei, lă îndeplinirea în cele mai bune eondițiuni a sarcinilor ce le revin prin planul de stat.După vizitarea secțiilor, are Ioc o întîlnire de lucru cu reprezentanții centralei industriale pentru autovehicule și tractoare, cu conducători ai uzinelor „Tractorul"' și „Steagul roșu", principalele unități ale acestei centrale. care în total cuprinde 8 întreprinderi și un institut de cercetări și proiectări. Directorul general al centralei, ing. Gheorghe Tri- că, prezintă secretarului general al partidului preocupările principale privind organizarea acestei centrale industriale, măsurile luate pentru traducerea în viață a sarcinilor cu care au fost învestite noile organisme industriale. Infăți- șînd măsurile luate pentru realizarea planului de producție, preocupările pentru utilizarea rațională și recrutarea unor cadre cu competență și experiență profesională. directorul general a prezentat și cîteva din concluziile colectivului de conducere privind relațiile cu ministerul de resort și întreprinderile componente ale centralei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de modul în care își exercită atribuțiile cen- apreciate, atît în

In una din secțiile uzinelor „Steagul roșuIn fafa noilor tipuri de autocamioane

Sînf prezentate cîteva din produsele Fabricii de tricotaje-Brașovtrala industrială în relațiile sale cu întreprinderile productive, de măsurile ce s-au inițiat pentru perfecționarea activității de conducere și îndrumare a uzinelor. După ce a apreciat că s-au obținut unele rezultate pozitive, secretarul general al partidului a arătat, în același timp, că în raport cu atribuțiile și rațiunea creării acestei noi forme de organizare a producției industriale, activitatea practică desfășurată se cere a fi mai dinamică, mai operativă, mai eficientă. în acest spirit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității de a se înțelege în profunzime rolul centralei industriale nu ca o verigă intermediară între unitățile productive și minister, ci ca un organism de conducere efectivă a întreprinderilor componente, ca o mare unitate de producție ; a recomandat, de asemenea, să se întreprindă măsuri hotărîte pentru concentrași specializarea producției, vederea înlăturării paralelis- existente încă în ac- rea în melor tivitatea unităților productive din cadrul centralei. Fără o specializare a producției nu se pot obține o creștere a productivității, a tehnicității și nici o înaltă eficiență economică. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat, de asemenea, să se ia măsuri pentru simplificarea relațiilor dintre centrală și uzinele componente. Centralele industriale, ca mari complexe economice învestite cu atribuții efective în domeniile activității de concepție și proiectare, investiții, aprovizionare și desfacere, de planificare și evidență, creează condiții ca uzinele, întreprinderile componente ale centralelor să fie degrevate de o serie de sarcini de ordin administrativ și să se poată ocupa efectiv de rezolvarea problemelor de producție. Prin concen-

trarea și specializarea activității industriale, centralele vor avea posibilitatea să coordoneze și să dirijeze desfășurarea în mod științific a producției, să folosească cu eficiență sporită forța de muncă, capacitatea specialiștilor, potențialul tehnic al uzinelor. în acest fel, centrala industrială va deveni o întreprindere complexă, cu mai multe unități, cu largi atribuții în conducerea și organizarea producției.■Secretarul general al partidului a atras, totodată, atenția ca în elaborarea planurilor de investiții să' se aibă în vedere perspectiva dezvoltării unităților economice ale centralelor industriale, să nu se disperseze fondurile de investiții în obiective mici, cu profil similar, ci să se construiască unități și secții specializate, capabile să satisfacă necesitățile tuturor întreprinderilor centralei și chiar ale altor unități. Numai astfel, îndeplinind asemenea cerințe, crearea centralelor industriale nu va în-

După cele două mari uzine ale industriei constructoare de mașini, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu soția, fac o vizită la Fabrica de tricotaje, unitate modernă a industriei ușoare, ale cărei produse sînt 

semna doar o simplă unificare pe hîrtie a mai multor întreprinderi, ci o unificare reală, un factor hotă- rîtor în activitatea productivă.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii centralei să studieze modalitățile de a perfecționa în continuare raporturile sale cu întreprinderile care o alcătuiesc, cu organdie centrale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că, valorifi- cînd experiența dobîndită, condițiile de care dispun, uzinele care compun această centrală vor fi la înălțimea sarcinilor sporite ce le revin în noua etapă de dezvoltare a industriei construcțiilor de mașini, că produsele lor vor satisface cerințele economiei naționale, vor corespunde exigențelor beneficiarilor din țară și din străinătate.înainte de a părăsi uzina, oaspeții au asistat' la o demonstrație tehnică cu ultimele tipuri de tractoare introduse în fabricația de serie.

țară cît peste hotare, pentru buna lor calitate și pentru varietatea modelelor.Conduși de ing. Maria Datcu, directoarea fabricii, și ing. șef Maria Georgescu, oaspeții vizitează cîteva din principalele sectoare de

sprede la PoianaSuman,D.S.A.P.C.-Brașov, di- pro-

producție. Gazdele informează ca fabrica realizează o producție a- nuală de 3 milioane bucăți tricotaje într-o mare varietate de modele, 30 Ia sută din producție fiind solicitată la export. în secțiile de bobinat, tricotaje și confecții, pretutindeni secretarul general al partidului a fost primit cu multă căldură de muncitoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu harnicele lucrătoare din secția confecții. Elisabeta Trîmbițașu, una din cele mai bune muncitoare ale secției, oferă flori oaspeților și le urează bun venit în mijlocul colectivului fabricii.în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția apreciază buna calitate a tricotajelor, diversitatea modelelor. Secretarul general al partidului recomandă să se persevereze pe linia producției de înaltă calitate, în pas cu evoluția cerințelor- beneficiarilor — atît din țară cît și de peste hotare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu are, apoi, o întîlnire cu colectivul de conducere al fabricii, în cadrul căreia se discută despre rezultatele obținute de această întreprindere, în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și soția asistă la prezentarea noilor modele realizate de fabrică. Se apreciază linia modernă, coloritul și finisajul, calitatea superioară a produselor.
■ArDupă vizitarea fabricii de tricotaje, oaspeții se îndreaptă Complexul turisticBrașov. Aici le sînt prezentate de către ing. Mircea rectorul iectele de dezvoltare a stațiunii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca în elaborarea planurilor de dezvoltare să se aibă în vedere perspectivele extinderii turismului, să se valorifice cît mai bine condițiile naturale deosebite, pentru ca în scurt timp Poiana Brașov să devină o stațiune de nivel european. Secretarul general al partidului a insistat asupra necesității încadrării activității turistice din județ în concepția unitară a dezvoltării turismului pe întreaga țașă.Locuitorii Brașovului, au făcut oaspeților o călduroăsă primire, ovaționînd pentru politica mar- xist-leninistă a partidului și statului nostru, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu., Oamenii muncii din orașul Brașov și-au exprimat hotărîrea de a urma neabătut politica partidului, consacrată înfloririi patriei, cauzei socialismului și păcii.Vizita în unitățile economice din orașul “Nicolae Ceaușescu a reprezentat un prilej de dezbatere aprofundată a problemelor economice locale, un stimulent puternic pentru mobilizarea energiilor creatoare ale oamenilor muncii din întreprinderile municipiului în vederea îndeplinirii planului de stat pe anul în curs și a sarcinilor întregului cincinal, a transpunerii în viață a mărețului program de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, adoptat de Congresul al X-lea al partidului.

Brașov a tovarășului

Reportaj realizat de : Gheorghe 
SECUIU, Nicolae DRAGOȘ, 
Mircea IONESCU, Nicolae 
MOCANU, Traian CATINCESCU
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Alte și alte știri sosesc la re
dacție, vestind succesele deo
sebite obținute în îndeplinirea 
prevederilor planului și a an
gajamentelor de colective de 
salaridți ale întreprinderilor 
industriale din țară ; ele dove
desc hotărîrea muncitorilor, 
inginerilor, economiștilor, a tu
turor celor ce lucrează în pro
ducția de bunuri materiale, de 
a obține — printr-o organi
zare superioară a producției și a muncii și prin valorifica
rea resurselor interne — re
zultate pe măsura dotării teh
nice de care dispun.Eforturile depuse la uzinele textile „Oltul" din Sf. Gheorghe, la întreprinderea pentru prelucrarea tulpinilor de in din Reci, la unitățile industriei forestiere și' cele ale industriei locale au contribuit în măsură determinantă ca, pe ansamblul județului Covasna, la indicatorul producție marfă vîndută și încasată să se realizeze, pînă acum, mai 2 milioane lei peste rile angajamentelorDin celălalt capăt al țării, din județul Timiș, alte vești, la fel de remarcabile. întreprinderile constructoare de mașini și de produse electrotehnice de aici au asimilat, în acest an, peste 20 de produse noi, care, prin parametrii și caracteristicile lor constructive și funcționale, se ridică la nivelul cerințelor tehnicii actuale. De asemenea, tot în acest județ, aplicarea unor măsuri teh- nico-economice a avut ca efect rentabilizarea altor 62 de produse. Printre acestea se află sortimente ale Fabricii de sticlărie din Tomești, ale cărei produse sînt, în prezent, în totalitate rentabile.De la începutul anului, industria județului Timiș a înregistrat, prin rentabilizarea producției, un beneficiu suplimentar de peste 34 800 000 lei, ceea ce reprezintă mai mult de 95 la sută din angajamentul anual.întreprinderile Industriala din judejul Ialomița și-au depășit planul pe zece luni, rea- lizînd suplimentar bunuri în valoare de 27 milioane lei. De asemenea, producția marfă vîndută și încasată a înregistrat un spor, peste prevederi, de 31 milioane lei. Cele mai însemnate depășiri de plan au fost obținute de Fabrica da confecții Călărași — o producție suplimentară de aproape 16 milioane lei — cooperativele meșteșugărești, cu 12 milioane lei, Combinatul de celuloză și hîrtie Călărași și altele. Numeroase întreprinderi din județ au livrat pentru export însemnate cantități de mărfuri. Fabrica de ulei Slobozia, de pildă, una din cele mai tinere întreprinderi din județ, a livrat unor beneficiari externi peste plan o producția în valoare de 3 milioane lei. Cantități însemnate de mărfuri, peste prevederi, au livrat și întreprinderile agricole de stat și alte unități.Producția industrială a Județului Prahova a fost depășită în cursul celor 10 luni ale anului acesta cu 309 204 000 lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea și depășirea angajamentului anual. în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, realizările sînt mai mari cu 9,6 la sută. Mai bine de 65 la sută din sporul de producție — țiței, produse petroliere și chimice, cărbune energetic, țesături, materiale de construcție — s-a obținut datorită creșterii productivității muncii, indicator care întrece cu 7,9 la sută procentul din aceeași perioadă a anului 1968. Angajamentele anuale, luate de colectivele din industria județului, au fost realizate și în ce privește livrările la export, producția marfă vîndută și încasată, economii și beneficii. în această perioadă s-a acordat o deosebită atenție diversificării sortimentelor și ridicării calității produselor. Astfel, au fost asimilate instalații și agregate pentru forajul sondelor adînci, tipuri de uleiuri minerale cu calități superioare, benzine cu cifră octanică ridicată, diverse produse chimice și petrochimice.O serie ,de unități, printre care întreprinderea de materiale nemetalifere din Vălenii de Munte, Industria cărnii și a laptelui, „Tehnometal" și combinatul „23 August" din Cîm- pina nu și-au realizat planul la indicatorii de bază. Dacă și aceste întreprinderi își îndeplineau integral planul, se putea obține un plus de producție evaluat la circa 80 milioane (Agerpres)
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„ZILELE CULTURII
o\

CENTRALA INDUSTRIALĂ-
Ambasadorul Uniunii Sovie

tice la București, A. V. Basov, 
a oferit miercuri un cocteil în 
saloanele ambasadei, cu prilejul 
„Zilelor culturii sovietice".

Au luat parte Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membrii delegației culturale so
vietice care ne vizitează țara.

„De- 
organi-

★

Cu prilejul deschiderii 
cade! cărții sovietice", 
zată în cadrul „Zilelor culturii
sovietice" de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Cen
trala Editurilor și Difuzării Căr
ții, miercuri dimineața a avut 
Ioc la Librăria „Universală" din 
Capitală vernisajul unei expo
ziții de carte.

Expoziția cuprinde peste 1 MO 
de volume — traduceri din lite
ratura rusă și sovietică, 
cum și întreaga varietate a căr
ților de import din U.R.S.S., re- 
prezentînd toate tematicile : li
teratură politică, beletristică, 
artă, lucrări tehnico-științifice, 
dicționare și enciclopedii.

La vernisaj au luat parte Mi
hail Roșianu, președintele Con
siliului General A.R.L.U.S., Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Dumitru Trancă, di
rectorul general al Centralei 
Editurilor și Difuzării Cărții, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, di
rectori și redactori-șefi ai edi
turilor bucureștene, 
precum și membrii 
culturale sovietice.

Au fost prezenți 
ministru consilier al 
Uniunii Sovietice la 
și membri ai ambasadei, ata
șați culturali și de presă.

Cu acest prilej, Dumitru 
Trancă a prezentat asistenței as
pecte ale bogatei literaturi ruse 
și sovietice, subliniind interesul 
de care se bucură ea în țara 
noastră, ca de altfel și literat 
ra românească în Uniunea So
vietică, și relevînd importanța 
cunoașterii reciproce a valorilor 
culturale ca mijloo eficace de 
întărire a prieteniei între po
poare.

Luînd apoi cuvîntul, I. S. Ilin 
a mulțumit călduros organizato
rilor expoziției, subliniind tot
odată că aprofundarea cunoaș
terii celor două culturi, română 
șl sovietică, contribuie la dez
voltarea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și po
poare.

pre-

scriitori, 
delegației

I. S. Ilin,
Ambasadei
București,

★

La Librăria 'centrală din Iași 
a avut loc miercuri după-amia- 
ză deschiderea festivă a „De
cadei cărții sovietice", manifes
tare la care au participat scrii
tori, alți oameni de cultură și 
artă, un numeros public, pre
cum șl reprezentanți al Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★

turneul de 
noastră.

Dialogul fertil al tradiției
g e

și contemporaneitățiiOrganizată în cadrul bogatelor și complexelor manifestări ale „Zilelor culturii sovietice" — expoziția „Arta decorativă sovietică", prin cele peste 800 de exponate majoritatea lor unionale dintru început pregnantă de rietate și bogăție.Din analiza atentă a lucrărilor se desprind cîteva caractere esențiale ale expoziției și, în consecință, ale artei decorative moderne care vom subliniem trîndu-le exemplificări.Prezentarea unor creații artistice din sticlă, porțelan, ceramică, tapiserii, covoare, metal, piele, bijuterii etc., tratate în variate tehnici și moduri, a- sigură una dintre primele caracteristici, aceea a unei mari varietăți de 
genuri.în legătură cu aceasta, se remarcă evident permanentele încercări teh
nologice noi, ca, spre pildă, integrarea mițelor de lînă, a cînepii, a firului metalic, a paielor etc., în tapiserii, gutinajul sticlei, îmbinarea ceramică-lemn, integrarea chihlimbarului în piele, metode care își fac un loc bine determinat în arta decorativă a Uniunii Sovietice.Firește, toate aceste încercări tehnologice flectă permanentele cău
tări de noi mijloace de 
exprimare artistică. Ca foarte realizate, trebuie să semnalăm tapiseria

Dr. Tancred BĂNÂȚEANU 
directorul Muzeului de artă populară 

al Republicii Socialiste Româniadin republici- asigură impresia mare va-
sovietice, pe încerca să le mai jos, ilus- prin cîteva

„Pescari" de Barkans Georg (Riga), splendidul serviciu din sticlă șl lemn al lui Ludmila și Dmitri Sușkanov, vasele și figurinele din sticlă ale Sve- tlanei Beskinskaia (Moscova), gresia cu smalț a lui Agagianian Norair (Erevan), admirabila legătură de carte din piele și chihlimbar a Verei Tepurite (Riga) și multe altele.

(Vil-Vruliauskas Mikolas nius) și altele. De asemenea, și celelalte obiecte expuse își pot găsi oricînd locul lor bine stabilit în interiorul modern sau în preocupările omului de înfrumusețare a vieții sale.O altă caracteristică remarcată în expoziție, mai pregnant la obiectele de sticlă și porțelan — este varietatea reflectării con-

„Arta decorativa sovietica"

Unul din caracterele imperative ale artei decorative moderne, care străbate și în expoziția de față este acela utilitar, al 
integrării în viața cotidia
nă. Preocupările acestea sînt sesizabile în expoziție prin încercările a realiza tapiserii mari dimensiuni

le-
de de pentru instituții de toate categoriile, ca țesătura imprimată „Moscova în sărbătoare" a Alexandrei Zabelina (Moscova), ceramica decorativă pentru hall-uri sau grădini, sau vasul decorativ din ceramică smălțuită al lui

cepțiilor estetice ale unor anumite epoci. Astfel, între creațiile bisecularel producții de porțelan din Leningrad, pe lîngă forme clasice apar și forme, dar îndeosebi ornamente mari, culori vii, deci o întreagă stilistică în evoluția sa istorică. De asemenea, la sticlă, alături de sticla minuțios cizelată, găsești încîntătoa- re forme și culori ale sticlei mai sus-menționaților soți Sușkanov, sau moderna și vesela, amuzanta producție a lui Beskinskaia.Subliniem și marea va-

rietats stilistică datorată reflectării ample a creațiilor tradiționale ale diferitelor popoare ale Uniunii Sovietice. Dintre producțiile cele mai remarcabile trebuie semnalate figurinele de ceramică ale lui Muhtarov Abdurahim, plăcile decorative din a- lamă bătută din Tbilisi și altele.Dar permanent apare una din caracteristicile majore ale expoziției — condiție sine qua non, după concepția noastră a artei decorative moderne — și anume permanentul dia
log dintre tradiție și con
temporaneitate. Considerăm, din cele vizionate, că acele creații care au izbutit această prețioasă îmbinare sînt și cele mai remarcabile realizări. în acest sens menționăm figurinele decorative din ceramică ale lui Dmitri Golovko (Kiev), tapiseria „Suzdal" de Valentina Platonova (Moscova), admirabila compoziție în ■ tapiserie „Horumi" a lui Dmitri Gahari (Tbilisi), toate splendidele bijuterii, legătura de carte a lui- Brighita Strauha, panourile decorative din email (Talin) și multe altele.Frumoase, bine compuse, moderne, dar și pline de seva valorilor majore ale tradiției, lucrările menționate se detașează strălucitor pe canavaua bine armonizată, complexă, bogată, sugestivă și semnificativă a expoziției de artă decorativă sovietică, ale cărei valori își află locul în galeria realizărilor artei decorative mondiale. !

cadru superior pentru dezvoltarea
cercetării științifice

5
specialitate

Continuîndu-și 
mare succes în țara 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii din Leningrad a prezentat 
miercuri seara cel de-al doilea 
concert în sala Ateneului Ro
mân. La pupitrul orchestrei s-a 
aflat dirijorul Evgheni Mravins- 
ki. Sub bagheta sa, colectivul fi
larmonicii leningrădene a inter
pretat două remarcabile lucrări : 
Simfonia a V-a de Șostakovici și 
Simfonia a V-a de Glazunov.

Concertul a reeditat succesul 
său de luni seara, publicul -a- 
dresînd dirijorului și orchestrei 
entuziaste aplauze.

(Agerpres)

Pentru Pop Simion — ca 
și pentru alți prozatori 
ai generației afirmate în 
peisajul atît 
al literaturii 
ultimele două 
realitățile umane și so
ciale ale contempora
neității reprezintă un teri
toriu din care își extrage 
în mod nemijlocit seva 
inspirației. De aceea, inves
tigarea acestor realități — 
în primul 
litățile pe 
tivarea 
constituie 
ocupările 
experiență artistică fertilă, 
cu profunde și multiple 
consecințe în procesul for
mării unei personalități ar
tistice distincte, o inepuiza
bilă sursă de impresii și 
senzații care, filtrate prin 
prisma sensibilității sale, 
conferă paginilor în care 
sînt încorporate timbrul și 
vibrația autenticității. Am 
ținut să facem această pre
cizare pentru că în țesătura 
intimă a oricăreia dintre 
cărțile ce îi poartă semnă
tura — fie că ne gîndim la 
volumele de reportaj (Lau
dă tinereții. Paralela 45, A- 
nul 15), fie că ne referim 
la romanul Triunghiul sau 
la o carte de factură inedită 
precum Orga de bambus —- 
regăsim ecoul contactului 
direct cu pulsul vieții, 
transfigurarea — din pers
pectiva legilor specifice e- 
picii — a unor pertinente 
observații asupra oameni
lor și timpului nostru. Dar

de divers 
noastre din 

decenii
Și

rînd prin moda- 
care le oferă cul- 
reportajului — 
una dintre pre
sale constante, o

Aspect din expoziție Foto : S. Cristian

Centrala industrială — formă nouă, 
superioară, de organizare a condu
cerii și planificării activității econo
mice — are menirea să asigure con
dițiile de obținere a unor randamen
te sporite, a unei eficiențe economi
ce înalte în toate sectoarele de pro
ducție. In cadrul ei crește nivelul 
conlucrării rodnice dintre între
prinderi, dintre activitatea de con
cepție și cea de execuție, iar actul 
de conducere și controlul sistematic 
asupra îndeplinirii sarcinilor planifi
cate devin muil mai riguroase. Ame
liorările pe care le presupune crea
rea acesteia se vor reflecta însă po
zitiv și în alte compartimente de 
activitate — inclusiv în activitatea 
științifică de specialitate. Fără în
doială, la obținerea unor rezultate 
superioare va contribui și expe
riența noastră acumulată în cadrul 
Centralei cărbunelui din Petroșani, 
care, deși înființată relativ recent, 
permite încă de pe acum consemna
rea unor interesante observații și 
rezultate din acest punct de vedere.

Se constată, de la. bun început, 
existența multor premise, care, în 
noua structură organizatorică, per
mit cercetării de specialitate — cea 
cu specific minier — să evolueze 
mai rapid și să se afirme mai sus
ținut decît în trecut. Faptul că în 
cadrul Centralei industriale au fost 
reunite majoritatea unităților de 
producție apropiate ca profil asigu
ră o mai promptă și cuprinzătoare 
surprindere a cerințelor și temelor 
pe care activitatea acestora le impu
nea spre a fi soluționate. Aceasta 
permite, totodată, o mai judicioasă 
delimitare și ierarhizare a teme
lor de cercetare (actuale, sau 
de perspectivă ; interesînd local, o 
secție sau întreprindere sau, dimpo
trivă, prezenlînd importanță pentru 
întregul domeniu ; fiind de profilul 
unui laborator uzinal, institut de ni
vel departamental sau al altor uni
tăți de cercetare din afara Centra
lei etc.). Pe de altă parte, această 
concentrare și mai bună coordona
re a unităților de prodțjcție a fost 
corelată, inevitabil, cu o concentra
re binevenită a forțelor științifice 
de specialitate. Situarea acestora 
chiar în realitățile bazinului carbo
nifer pe care îl deservesc permite 
o legare mai strînsă a activității cer
cetătorilor de nevoile importante ale 
producției, participarea susținută, 
nemijlocită a lor la soluționarea 
unor aspecte majore din mine și în
treprinderile de prelucrare.

Sînt elemente pe care noi, cerce
tătorii le avem în vedere și căutăm 
să le fructificăm cît mai mult cu 
putință. De altfel, însuși faptul că, 
în această nouă „formulă" organiza
torică, a fost necesară și o reorgani
zare a cercetării de profil este edifi
cator, în sensul, că vechile mijlpațțe 
Și metode de lucru ale cercetării 
trebuiau ele însele îmbunătățite. Ast
fel, s-a emis ideea că o coordona
re a cercetării de specialitate de că
tre o instituție centrală ar fi mai 
potrivită, deoarece s-ar evita, de la 
început, posibilitatea oricărui parale
lism nedorit. în centrala noastră — 
conform acestei opinii — ar fi ur
mat să existe un nucleu de cerce
tare capabil să preia, spre aplicare 
lucrările furnizate de instituția cen
trală amintită. Un alt punct de 
vedere se referea la crearea unui 
organ de cercetare propriu centra
lei teritoriale, care să 
gațiile sale tratarea 
care-i intră în profil 
pleta finalizare și

Ing. Gheorghe MOȘESCU, 
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări miniere pentru huilă 

din Petroșani

activități a institutului. în acest fel, 
se creează condițiile pentru antrena
rea efectivă a tuturor factorilor 
chemați să concure la abordarea, 
definitivarea și valorificarea cercetă
rilor. De altfel, din cauză că teme
le de cercetare, studiile tehnico- 
economice sînt elaborate de cei 
direct interesați — de la stadiul de 
concepție, pînă la acela de proiect 
de execuție, și chiar mai departe — 
valorificarea devine un proces 
firesc al desfășurării investigației 
științifice. Așa cum s-a și întîmplat 
cu unele teme aplicate de acum la 
mina Vulcan, mina Dîlja, iar pen
tru anul 1970 — cazul lucrărilor pri
vind fluxul optim la preparațiile de 
la Lupeni.

Pornindu-se strict de la necesită
țile concrete, imperioase, ale centra
lei spre o anume temă de cerceta
re', și nu atît de la „materialul do
cumentar", s-a ajuns ca cea mai 
mare parte a tematicii institutului

puncte de vedere

V

i 
I
)

i
(
I l.

PROGRAMUL I

18,00 — Filme documentare : „De 
2X8 minute despre Timi
șoara" — producție a stu
dioului „Alex. Sahla". Re
gia Mirel Illeșu. „Patentele 
naturii" — producție a stu
dioului „Alex. Sahla". Re
gia Doru Cheșu.

18.30 — Mult e dulce și frumoasă —
Cum cultivăm vorbirea șl 
scrierea corectă ?

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Emisiune economică.
19,50 — Stagiune lirică TV. — „E- 

legia Pontică". Versuri de 
Ovidiu.

20.30 — Trec plutele — Film reali
zat de Studioul nostru de 
Televiziune. Regla Ion Fi

POP SIMION

dacă scrierile anterioare 
sintetizează roadele scrută
rii atente, febrile, a unui u- 
nivers înconjurător, în ro
manul de curind apărut. 
Criza de timp, Pop Simion 
își valorifică în planul lite
rar trăirile interioare din- 
tr-o anume împrejurare a 
propriei sale existențe.

Faptele realității imediate 
îi oferă, de bună seamă, 
punctul de pornire al na
rațiunii, dar pe baza lor ro
mancierul ridică o construc
ție epică de sine stătătoare, 
personajul a cărui confesi
une alcătuiește substanța 
cărții dobîndind atributele 
unui erou de consistență și 
viabilitate artistică. Oprin- 
du-se asupra unui moment 
dramatic din existența a- 
cestuia — rănit grav în- 
tr-un accident de mașină 
el se află pe masa de ope
rație a unui spital, neștiind 
dacă medicii vor reuși să-i 
realcătuiască ființa — au
torul poate sonda straturi 
profunde ale conștiinței 
personajului său, poate 
detecta reacțiile ce exprimă 
„criza de timp" în care se 
află atunci cînd are senti
mentul că „bulgărele de în
tuneric" pe care îl duce în 
spate îl va fringe sub ne
omeneasca lui apăsare. Sînt

pentru abatajele din straturi groase 
cu intercalați! sterile. Ca urmare a 
introducerii tăierii mecanizate în 
unele abataje, s-au eliminat opera
țiunile grele și cu volum mare de 
muncă, iar productivitatea muncii a 
înregistrat o Creștere de pînă la două 
ori față de cea obținută cu mijloa
cele obișnuite.

In noua organizare am ajuns să 
acordăm o atenție sporită și acelor 
teme vizînd îmbunătățirea condiții
lor de muncă în subteran și preveni
rea îmbolnăvirilor profesionale. Pen
tru ilustrare, voi aminti cercetările 
legate de injectarea apei sub pre
siune în masivul de cărbune, în 
scopul reducerii cantității de praf 
din _ atmosfera subterană și creșterii 
eficienței la depilarea cărbunelui j 
sau cele menite să depisteze cauzele 
generatoare de surpări, în vederea 
prevenirii și contracarării lor.

Dar ca în orice cadru nou, mai 
întîi „se văd" posibilitățile „înîntîi
mare", urmînd ca abia ulterior "să 
fie detectate și exploatate mai bine 
și diversele înlesniri organizatorice 
de amănunt. Aceasta impune, însă, 
în primul rînd, mai multă atenție 
din partea cercetătorilor în studie
rea și fructificarea cadrului organi
zatoric superior în care lucrăm. 
Personal, mă preocupă depistarea 
unor noi și noi posibilități de a fo
losi mai bine forțele existente în 
institut, _ precum și baza materială 
care există în bazinul minier din 
Valea Jiului. Cred că în noile con
diții această bază tehnico-materială 
poate fi folosită mai intensiv și 
pentru experimentarea noilor solu
ții științifice pe care le oferim pro
ducției.

Aceeași schimbare de optică tre
buie să se facă însă simțită și la 
alte foruri din cadrul Centralei 
noastre sau din exteriorul ei, cu 
care colaborăm. Rezultatele institu
tului nostru se materializează, cum 
este și normal, mai ales prin proto
tipuri de utilaje noi care urmează 
a intra în producție. Prin natura lor 
(robustețe mecanică, gabarite apre
ciabile, complexitate) acestea se exe
cută de către Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani. Aici, însă, aceste 
prototipuri nu au parte de tratamen
tul aparte pe care-1 implică orice 
aplicare a unei noutăți — nici în 
realizarea calitativă și nici în ceea 
ce privește termenele. Uzina respec
tivă le tratează ca pe niște produse 
obișnuite, de serie, fără să colabo
reze cu noi în direcția ameliorării 
lor, eventual chiar de la primele 
„șarje".

Mai mult, deoarece, fabricarea de 
unicate nu este avantajoasă pentru 
întreprindere — aceasta fiind intere
sată în a-și face planul cantitativ, pe 
tona de produse — lucrările de acest 
fel sînt trenate în prezent exagerat 
de mult. Grav este 
un factor care să stimuleze intere
sul întreprinderii. Ar fi indicat, da 
aceea, pentru a se evita această ano
malie, să se înființeze în uzină un 
atelier de prototipuri, cu regim pre
ferențial, avînd In vedere rolul im
portant pe care îl poate avea acesta 
în procesul de finalizare grabnică a 
cercetărilor noastre. Rezolvarea 
promptă a acestor deficiențe va duce, 
după părerea mea, la îndeplinirea 
mai sigură a sarcinilor care ne stau 
în față,, la integrarea mai grabnică 
a cercetării de specialitate în contex
tul organizatoric superior creat.

să corespundă nivelului și profilului 
aplicativ al acestuia. Totodată, 
cunoașterea posibilităților tehnolo
gice și a specificului bogățiilor 
subteranului din acest bazin ne 
permite să căutăm soluții care să 
rezolve cît mai adecvat diversele ce
rințe ale producției. Astfel, activita
tea institutului se axează în prezent 
pe cîteva direcții de mare importan
ță, menite Să contribuie, în princi
pal, la creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost pe 
tona de cărbune. Sînt elocvente în 
acest sens cercetările vizînd folosi
rea stîlpilor hidraulici și a grinzilor 
articulate în consolă (ajungîndu-se 
ca numărul stîlpilor- să crească de 
peste 4 ori, iar producția realizată 
cu acest gen de susținere să spo
rească de peste sută la sută în anul 
1968, față de 1965). Incepînd din 
acest an, s-a trecut la fabricarea 
stîlpilor hidraulici chiar în cadrul 
Centralei cărbunelui — Petroșani (la 
Uzina de utilaj minier), aceștia pre- 
zentînd performanțe similare cu cei 
procurați din import.
' De asemenea, la exploatarea în 
felii a straturilor de cărbuni cu gro
sime mare, a fost studiată înlocuirea 
tavanului artificial din cherestea cu 
o construcție flexibilă din plasă me
talică și cabluri de oțel — procedeu 
modern utilizat de acum la multe din 
minele Văii Jiului. Aceasta permite 
și introducerea utilajelor de mecani
zare a tăierii extinderea mecani
zării în lucrările de exploatare mi
nieră reprezentînd, ea însăși, o altă 
direcție importantă de cercetare în 
momentul de față. Pentru aceasta, 
au fost definitivate de cercetare 
mijloace adecvate de mecanizare a 
tăierii pentru straturile subțiri (afla
te în curs de experimentare)

că nu există încă

aibă în obli- 
problemelor 

pînă la com- 
valorificare 

practică a acestora. Am optat pentru 
această a doua soluție — și, pentru 
cuprinderea ansamblului de sarcini 
(de cercetare și proiectare) a tost 
înființată unitatea noastră, Institu
tul de cercetări și proiectări miniere 
pentru huilă, prin reunirea unor 
nuclee de cercetare deja existente în 
Valea Jiului.

în acest fel s-a creat instrumentul 
de concepție propriu, capabil să re
zolve cele mai multe dintre proble
mele generate în centrala noastră 
industrială. De asemenea, un alt 
avantaj oferit de noua structură or
ganizatorică este reprezentat 
faptul că 
al institutului i 
cuția Consiliului 
al Centralei 
mult realism temelor și, în 
timp, o
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22,50 — închiderea 
gramului I.

de 
de cercetare 
pus în dis-

emisiunii pro-

CRIZA DE

lip. Imaginea Iosif Ollerer. 
Comentariu de Victor 
Vîntu.

20,55 — Reflector : Telefolleton co
tidian.

21,05 — Interludiu Elena Caraglu 
și Sergiu Cioiu.

21,33 — Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională.

22,05 — Parada vedetelor : Yves 
Montand, Kalinka, Sammy 
Davis jr.

22,30 — Telejurnalul de noapte.

19,30 — Actualități
Convorbire 
xandru Dima despre 
II-lea Congres de litera
tură comparată ; o Cărți 
șl autori.

20,00 — Film artistic — „Călăre
țul singuratic" (reluare).

21,40 — Recitalul sopranei Carmen 
Hanganu, solistă la Tea
trul muzical din Brașov. 
La pian Marta Joja. Reci
talul baritonului Lucian 
Marinescu.

22,05 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

literare
cu prof. Ale- 

al

cinema

clipe-limită în care — după 
cum el însuși mărturisește 
— „îmi văd viața în frac
țiuni de secundă, totul 
curge și se perindă prin 
față-mi cu o nemaipome
nită repeziciune, în fulge
rări și fulgurații, întîi ceea 
ce a fost, apoi ceea ce ar fi 
putut să fie..“ Universul li
mitat la prezența doctoru
lui și a pacientului, străbă
tut de încordarea confrun
tărilor decisive, este popu-

tul de a-și prelungi exis
tența în timp — fie și în 
timpul trecut — de a rezista 
fizic și psihic încercărilor 
prin care trece.

Urmărindu-i mișcările 
sinuoase ale gîndului, „am
biguitatea de trăiri și sen
zații" firească într-o aseme
nea situație, romanul se 
construiește pe diverse pla
nuri ce se interferează și se 
intercondiționează reciproc, 
pe de o parte cel al prezen-

literarăcronica
EH

lat de fluxul amintirii cu 
imaginea unor întîmplări, 
cu chipul unor' oameni a- 
propiați, care par a-1 con
tamina „printr-o miracu
loasă transfigurare" de vir
tuțile lor, par a-i transmite 
răbdarea și dîrzenia acum 
atît de necesare. Astfel în- 
cît cele „unsprezece sfer
turi de oră" cît durează a- 
cea.stă adevărată „cursă îm
potriva morții", în finalul 
cărora incertitudinile vor fi 
spulberate, concentrează pe 
parcursul lor nu teama nu 
lamentările eroului, ci efor

tului — sala de operație, 
grupul de copaci desfrun
ziți și zidul unei clădiri ne
terminate ce se zăresc pe 
fereastră, lumina fascinantă 
a oglinzii parabolice, chipu) 
medicilor și replicile lor —, 
pe de alta acele „o mie de 
lucruri și de existențe" im
primate în cutele amintirii, 
aduse la suprafață, aseme
nea magmei, din adîncimile 
fabuloase și pline de enig
me ale memoriei sau imagi
nile pe care le - creează 
mintea sa febrilă atunci 
cînd nu se poate desprinde

din „ceața viziunilor, cînd 
nu încetează complicata or
chestrație a oboselii și a 
delirului în care se mișcă". 
O lume aparte, sugerată a- 
deseori doar prin cîteva de
talii, își proiectează treptat 
contururile, lumea copilă
riei și a adolescenței poves
titorului, a senzațiilor trăite 
în momentțil accidentului, 
ca și în multe alte împreju
rări reconstituindu-se din 
multiplele secvențe ale na
rațiunii. Implicit, prin con
tur, prin linii trasate cu 
siguranță, și o serie de per
sonaje, în primul rînd fi
gura memorabilă a lui To
dor Tunsu, tătînele, al că
rui exemplu constituie 
principalul reazem moral al 
eroului sau acelea ale lui 
Hebe Iosif, a profesorului 
Feleagă, a Nanei sau a doc
torului Zenawaky. Dincolo 
de aceste elemente ce-i sus
țin armătura epică, Criza 
de timp rămîne însă roma
nul unei stări de spirit, al 
unei experiențe exemplara 
în ce privește setea de „re
găsire de sine", aspirația 
de a afla adevărul vieții.

După cum spuneam, sec
vențele narațiunii se inter
ferează continuu, într-o 
succesiune determinată de 
fluxul atît de sinuos al me
moriei, configurînd o cons-

este 
planul 

este 
i de administrație 

ceea ce conferă mai 
același 

siguranță sporită întregii

trucție de factură modernă, 
ce exprimă căutările crea
toare ale prozatorului în
dreptate spre îmbogăți
rea și diversificarea perma
nentă a modalităților și 
mijloacelor sale de expre
sie. Finalizarea lor este 
concludentă, chiar dacă în 
unele pagini avem senzația 
că prozatorul nu a reușit să 
evite pe de-a-ntregul un a- 
nume risc al modalității pe 
care și-a ales-o. De aceea, 
alăturarea unor episoade 
poate părea oarecum arbi
trară, chiar artificială, iar 
semnificația lor, în ansam
blul narațiunii, mai res- 
trînsă decît ne-am fi aș
teptat. Totodată, credem că 
alternarea planurilor ar fi 
trebuit să ducă în mai mare 
măsură spre o culminare a 
acumulărilor succesive, spre 
un punct de maximă con
centrare a emoției, ceea ce 
ar fi subliniat cu pregnanță 
sensurile cărții. Căci Criza 
de timp 
noastre 
chinată 
cea mai
plicit formulată, de altfel, 
de eroul povestitor atunci 
cînd își aseamănă destinul 
cu acela al unei flori de la 
tropice al cărei „apogeu ve
getal, înflorirea, cuprinde 
în matricea sa chiar proce
sul de mortificare, un Ră- 
sărit-Apus formidabil sin
cronizat".

se impune atenției 
ca o pledoarie în- 
vieții, trăirii ei la 
înaltă tensiune, ex-

Sorin MOV1LEANU

• Femeia îndărătnică : PATRIA 
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 '
• Baltagul : VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Război și pace (seria a IlI-a și 
a IV-a) : LUMINA — 9,15—15,30 în 
continuare ; 19,15.
e Beru și comisarul San Antonio : 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 12,45 ;
16.15 : 18,45 ; 21,15, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Mai periculoase decît bărbații : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Mina cu briliante : FAVORIT — 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Viridiana : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
•

• Angelica și Sultanul : VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30, POPULAR — 15,30 ; 18.
• Roșii și albii : POPULAR —
20.30.
o Cînd voi fi mort și livid : VI
ITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe urmele șoimului : MOȘILOR
— 15,30 ; 18.
• Bărbați în deplasare : MOȘI
LOR — 20,30. FERENTARI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Vîrsta ingrată : MUNCA — 16 ; 
18.
• viața lui Mateus : MUNCA — 20.
• Creola, ochil-țl ard ca flacăra : 
VITAN — 15,30 ; 18, COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Bun pentru serviciul auxiliar : 
VITAN — 20,30.
• Vera Cruz : PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vîrsta ingrată : CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• La Nord prin Nord-Vest ; MIO
RIȚA — 9,15 ; 12,15 ; 16,30 ; 19,30.

Program pentru copii : DOINA 
9 ; 10.
Moartea unui birocrat : DOINA 

11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
stelele din Eger : GIULEȘTI —•

15.30 ; 19.
© Parisul vesel : TIMPURI NOI — 
9—16,15 în continuare.
• Castele pe nisip ; Talin ; Ugllțl ; 
Săgeata cosmică ; Gigantul înari
pat ; TIMPURI NOI — 17—21 în 
continuare.
o Testamentul doctorului Mabuse : 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9 ; -11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a corabia nebunilor : EXCELSIOR
— 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, MELODIA
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
© Lupii albi : GRIVIȚA — 9,30—
11.45 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20,30, AURORA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Noaptea generalilor : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30 ; 
19.
O Familia noastră trăsnită : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Omul care valora miliarde : 
DACIA — 8,30—21 în continuare, 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
o iconostas : COTROCENI — 20,30. 
O Paria : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA ‘ ------
20,30, ARTA 
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
O Tigrul : UNIREA — 15,30 ; 18, 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
e Crimă în stil personal : RA
HOVA — 20,30.
© Din plictiseală : UNIREA — 
20,15.
0 Un glonte pentru general : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Atentatul de la Sarajevo : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
O Soarele vagabonzilor : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.

BUCEGI — 9 ; 11,15 , 
20,30, FLOREAS- 

— 9 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
9,30—15,30 în con-

teatre
• Filarmonica de stat „George 

Enescu" (în sala Ateneului Ro
mân) : Recital de pian susținut 
de Silvia Vasilescu și recital de 
violoncel susținut de Alexandra 
Guțu — 20.
• Opera Română : Recital de 

balet Gershwin — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale" (sala Comedia) : Alizuna — 
19,30 (sala Studio) : o femeie cu 
bani — 19,30.

e Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Photo Finish — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.

• Teatrul Mic : Tango — 20,
« Teatrul Giulești : Pălăria flo

rentină — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : 

Transfuz.ia — 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Năz

drăvăniile lui Păcală — 16.
• Teatrul de revistă și comedie 

„Ion Vasilescu" : De la Bacii ia 
Țom Jones — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 

nase“ (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 20 ; (la Sala Pa
latului) : Birlic — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.

O Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Esop, 
viața, muzica și noi — 20.

e Circul de stat : Ritmurile a- 
renel — 16 ; 19,30.
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Placarea la Moscova a unei delegații 
a Consiliului General A.R.L.U.S.

Miercuri ia amiază a plecat în 
U.R.S.S. o delegație, a Consiliului 
General A.R.L.U.S., condusă de Tra
ian Pop, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, pentru a participa la 
festivitățile consacrate aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.,

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge

neral A.R.L.U.S., Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membri în Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., activiști ai consiliu
lui.

Erau prezenți A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
La 5 noiembrie, tovarășul Dumitru 

Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația de activiști ai 
P.M.S.U., condusă de Jdzsef Garam- 
volgyi, adjunct ai șefului secției ști
ință, cultură și învățămînt, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., se află în 
țara noastră într-o vizită de schimb 
de experiență.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Bujor Sion, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Sandor Argyelan, 
consilier al Ambasadei R.P. Ungare la 
București.

(Agerpres)

SPORT
FOTBAL: MINIET APA
DINAINTEA MARELUI MECI

ADUNĂRI FESTIVE CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
h Uzina „lndependența“-Sibiu

La clubul uzinei „Independența" 
din Sibiu a avut loc miercuri o adu
nare festivă consacrată aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Au participat numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri din uzină, pre
cum și membrii Asociației de prie
tenie sovieto-română, care ne vizi
tează țara.

Despre însemnătatea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a vor
bit ing. Dorin Fulea, director teh- 
nia al uzinei. Arătînd că acest istoric 
eveniment a marcat începutul unei 
ere noi în lume, vorbitorul s-a refe
rit la lupta poporului român pentru 
victoria ideilor marxist-leniniste și 
a făcut' o trecere în revistă a prin
cipalelor succese dobîndite de țara 
noastră pe drumul luminos al so
cialismului. El a adresat un cald

La Fabrica de pielărie 
și încălțăminte „Dîmbovița** 

din București
O adunare festivă, consacrată celei 

de-a 52-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a avut 
loc miercuri după-amiază și la Fa
brica de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița" din Capitală.

Despre semnificația acestui eve
niment a vorbit Nicolae Oprișoreanu, 
secretarul comitetului de partid al 
fabricii, care a arătat că ideile lui 
Octombrie își găsesc o strălucită ex
presie în victoria socialismului și 
în construcția comunismului în Uni
unea Sovietică, în apariția și reali
zările multilaterale ale sistemului 
mondial socialist, în avîntul mișcă
rii muncitorești și comuniste din în
treaga lume. Trecînd în revistă suc
cesele poporului nostru pe drumul 
construcției, socialiste^ vorbitorul a 
subliniat că la baza politicii: externe

La Combinatul
Tot miercuri a avut loc o adunare 

festivă consacrată aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie și 
la Combinatul textil din Iași.

Cuvîntul de jieschidere a fost 
rostit de Florica Toma, secretar al 
Comitetului de partid al fabricii 
„Țesătura".

Inginerul Ion Huțanu, directorul 
general al Combinatului textil, și 
Ivan Fiodorovici Panteleev, adjunct 
al reprezentantului comercial al 
U.R.S.S. în România, au vorbit des
pre semnificația marelui eveniment 
din Octombrie 1917. Ei au subliniat 
că această aniversare are loc în 
preajma împlinirii a 100 de ani de 

salut oamenilor sovietici, cu prilejul 
glorioasei aniversări, urînd popoa
relor Uniunii Sovietice noi succese 
în opera de înfăptuire a comunis
mului. în continuare a luat cuvîntul 
A. M. Jdanov, conducătorul dele
gației sovietice. Vorbitorul a adresat 
mulțumiri pentru călduroasa primi
re făcută membrilor delegației, sco- 
țînd în evidență importanța pe care 
o prezintă prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-sovietică, ba
zată pe comunitatea orînduirii so
cialiste, a ideologiei marxist-leni
niste și a țelurilor comune de con
struire a unei lumi noi. în încheie
re, A. M. Jdanov a subliniat marile 
succese obținute de oamenii muncii 
sovietici în construcția comunismu
lui și principiile politicii externe a 
partidului și statului sovietic.

a partidului nostru stau principiile 
întăririi unității și prieteniei țări
lor socialiste, a partidelor comunis
te și muncitorești, lărgirea relațiilor 
cu toate popoarele, indiferent de o- 
rînduirea lor social-politică, în scopul 
asigurării securității europene și a 
păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul Vladimir Leo- 
nidovici Peșcerski, consilier la Am
basada Uniunii Sovietice la Bucu
rești. După ce a subliniat importan
ța istorică a mărețului eveniment, 
vorbitorul a relevat sprijinul acor
dat de masele populare din România 
Revoluției din Octombrie, simpatia 
lor față de primul stat socialist din 
lume. în încheierea cuvîntării, vor
bitorul s-a referit pe larg la politi
ca externă promovată de Uniunea 
Sovietică.

textil din lași
la nașterea lui Lenin. Luminoasele 
idei marxist-leniniste își găsesc în
truchiparea în apariția și realizările 
multilaterale ale sistemului mondial 
socialist, în avîntul mișcării munci
torești și comuniste din întreaga 
lume, în succesele mișcării de elibe
rare națională, în mersul înainte al 
mișcării progresiste și antiimperia- 
liste de pretutindeni.

Vorbitorii și-au exprimat satisfac
ția față de continua dezvoltare a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și Uni
unea Sovietică, care contribuie la 
întărirea unității țărilor socialiste.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia Ion Pățan a primit miercuri la 
amiază pe secretarul federal pen
tru comerț exterior al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Mu- 
hamed Hacici, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1970 

intre România și R. S. F. Iugoslavia
în urma tratativelor care s-au des

fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, la 5 noiembrie s-a semnat la 
București „Protocolul privind schim
bul de mărfuri între Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia pe anul 
1970".

Protocolul prevede creșterea vo
lumului schimbului de mărfuri între 
cele două țări, în anul 1970, cu circa 
18 la sută față de volumul prevăzut 
pentru anul curent.

România va livra : mașini și uti
laje, produse ale industriei electro
tehnice, laminate din oțel, aluminiu, 
ciment, produse petroliere, chimicale, 
mangal de bocșe, cauciuc sintetic, 
sare, bunuri de consum etc. și va 
importa din Iugoslavia : mașini și 
utilaje, produse electrotehnice, la
minate din oțel, produse din metale 
neferoase, cabluri electrice, cărămizi 
refractare, minereu de fier, bauxită,

*

In cursul zilei de miercuri secre
tarul federal pentru comerțul exte
rior al R.S.F. Iugoslavia, Muhamed 
Hacici, împreună cu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, a vizitat Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale „România 1969“.

în cinstea secretarului federal, am-

Cronica zilei
Miercuri a sosit in Capitală tova

rășul Gavro Alsman, redactor șef 
al revistei „Komunist" din Belgrad, 
care, la invitația revistelor „Lupta 
de clasă" și „Contemporanul", face 
o vizită in țara noastră.

★
In urma convorbirilor care au a- 

vut loc la Constanța între delegația 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii, condusă de Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului, și delegația Mi
nisterului Agriculturii și Industriei 
Alimentare din R.P Bulgaria, con
dusă de Dimităr Iurukov, locțiitor al 
ministrului, a fost semnat un protocol 
privind aplicarea unor măsuri co
mune de' prevenire și combatere, a 
unor dăunători ai culturilor agricole 
în județele limitrofe frontierei din
tre cele două țări.

★
Miercuri după-amiază s-a înapo

iat de la Budapesta delegația Mi
nisterului Agriculturii și Silvicultu
rii, condusă de Barbu Popescu, ad
junct al ministrului. Delegația a în
cheiat o convenție hidrotehnică și 
un protocol privind colaborarea și 
cooperarea. tehnico-economică în do
meniul hidroameliorațiilor și gospo
dăririi apelor. (Agerpres) 

rat într-o atmosferă prietenească, au 
participat Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, precum și Teo- 
dosije Glisici, adjunct al secretaru
lui federal pentru comerț exterior, 
Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și membri ai 
ambasadei.

chimicale, ferodouri, bunuri de con
sum și alte mărfuri.

Un loc însemnat în schimbul de 
mărfuri în noul an îl vor ocupa li
vrările reciproce de mașini și uti
laje realizate prin cooperarea orga
nizațiilor economice românești și iu
goslave.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, iar din’ 
partea iugoslavă de Muhamed Hacici, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior al R.S.F. Iugoslavia.

La semnare au fost prezenți Nico
lae Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Teodosije Glisici, 
adjunct ai secretarului federal pen
tru comerțul exterior, Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, precum și membri ai ce
lor două delegații care au dus trata
tivele.

★

basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, Iso Njegovan, a oferit .un dejun.

Seara, Muhamed Hacici și persoa
nele oficiale iugoslave care l-au în
soțit în vizita în țara noastră au pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Răspunzînd la telegrama de felici

tare ce i-a fost adresată cu ocazia 
realegerii în funcția de președinte al 
Camerei Deputațil'or a Republicii 
Liban, Sabri Hamade a transmis 
președintelui Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, cele mai călduroase 
mulțumiri și expresia profundei sale 
stime.vremea

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 
noiembrie. în țară : Vremea va fi 
schimbătoare și se va răci ușor. Ce
rul va fi temporar noros. Vor că
dea ploi slabe, locale. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări la începutul 
intervalului. Temperaturile minime 
vor avea valori cuprinse între mi
nus 3 și plus 7 grade, izolat mai co- 
borîte, iar maximele intre 5 și 15 
grade. în regiunea de munte — la- 
poviță. în București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros, fa
vorabil ploii slabe. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări la începutul in
tervalului. Temperatura în scădere.

CLASAMENTUL
Dinamo Buc. 10 7 1 2 23—10 15
Universitatea

Craiova 10 5 3 2 17—10 13
Rapid 10 5 3 2 18—11 13
Jiul 11 6 1 4 17—15 13
F.C. Argeș 10 5 2 3 24—14 12
Steagul roșu 11 6 0 5 19—20 12
U.T.A. 11 5 2 4 15—19 12
Dinamo

Bacău 11 4 3 4 16—14 11
Univ. Cluj 11 3 5 3 15—14 11
Farul 11 5 1 5 15—18 11
Steaua 9 4 14 26—19 9
Petrolul 9 3 3 3 11—11 9
Crișul 11 3 2 6 15—25 8
C.F.R. Cluj 11 3 2 6 9—19 8
Politehnica 11 2 2 7 7—13 6
A.S.A. Tg. M. 11 2 1 8 7—22 5

REZULTATE TEHNICE
RAPID — CRIȘUL : 3—0 (0—0). Au marcat : Lupescu (min. 67) și

Neagu (min. 68 și 86).
PETROLUL — DINAMO BACAU : 2—2 (0—0). Au marcat : Dincuțâ 

(min. 73) și Bădin (min. 76), iar pentru oaspeți ; Florea (min. 51 — 
autogol) si Rugiubei (min. 54).

STEAGUL ROȘU — C.F.R. CLUJ : 4—1 (2—0). Au marcat : Gyorfi 
(min. 20), Gane (min. 35) și Florescu (min 50 și 64). Pentru clujeni a 
marcat Soo (min. 70).

UNIVERSITATEA CLUJ — FARUL : 2 -0 (1—0). Au marcat : Oprea 
(min. 43) și Adam (min. 47).

.1ITJL — POLITEHNICA : 2—0 (1—0). Au marcat : Cotormani (min. 
43) și Peronescu (min. 68).

U.T.A. — A.S.A. TG. MUREȘ : 1—0 (1—0). A marcat : Domide (min. 
20).

ETAPA VIITOARE (20 noiembrie)
A.S.A. TG. MUREȘ — STEAGUL ROȘU ; FARUL — JIUL ; DI

NAMO BACAU — UNIVERSITATEA CLUJ ; DINAMO BUCUREȘTI— 
RAPID ; CRIȘUL — POLITEHNICA IAȘI ; STEAUA — F.C. ARGEȘ ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETROLUL; C.F.R. CLUJ — U.T.A.

Etapa a Xl-a, a lăsat în urmă două 
echipe (Steaua și Petrolul) cu numai 
nouă meciuri jucate și alte patru 
(Dinamo București, Universitatea 
Craiova, Rapid și F.C. Argeș) avînd 
fiecare cite o partidă restantă. în a- 
semenea condiții, clasamentul gene
ral prezintă certitudini, să zicem, 
pentru prima clasată, Dinamo Bucu
rești, care, deși n-a jucat, a rămas 
lideră, și pentru A.S.A. Tg. Mureș, 
care, deși a jucat, a rămas tot... ul
tima. Față de această dereglare a 
competiției, ca niciodată în trecut, 
nimeni nu are nimic de obiectat, 
toată lumea privește îriainte, peste 
campionat, etape și clasament, spre 
proxima întîlnire internațională, par

3000 DE TURIȘTI GRECI PENTRU MECIUL DE FOTBAL CU ROMÂNIA
Pentru mult așteptatul meci de 

fotbal România-Grecia din 16 no
iembrie și-au anunțat sosirea, 
prin Oficiul Național de Turism, 
peste 3 000 de turiști greci. Ei 
vor sosi în capitala României cu 
trenul, avioane și autocare, în 
ziua de 13 noiembrie, și vor ră- 
mîne pînă în ziua de 18 noiem
brie. 

tidă cu importanța ei binecunoscută 
pentru calificarea echipei României 
la turneul final al C.M. din Mexic.

Am avut ieri impresia că și Iîădu- 
canu și Dan jucau pe teren cu gîn- 
durile foarte departe. Noroc că ad
versarii Rapidului, fotbaliștii din O- 
radea, n-au tras o singură dată la 
poartă în toată repriza a doua ! E 
drept; Răducanu a avut o interven
ție, dar și aceea cu piciorul, dincolo 
de linia ' de 16 m. Și, totuși, doar 
despre aceasta a doua parte a meciu
lui merită să spunem cîteva cuvinte, 
fiindcă primele 45 de minute, cu joc 
încîlcit și urît, n-au produs ceva no
tabil din punct de vedere fotbalistic.

Deci, după pauză, Rapid și-a in-

în aceste zile, turiștii greci vor 
participa la spectacole folclorice, 
de operă, la o excursie la Sinaia 
etc.

Cu ocazia aceluiași eveniment 
fotbalistic și-a anunțat sosirea și 
un grup de circa 90 de turiști din 
R. F. a Germaniei, precum și un 
grup de circa 100 de turiști turci. 

ghesuit adversarii în jumătatea lor 
de teren, iar pînă la marcarea pri
mului gol nu le-a mai permis să trea
că linia de centru decît o dată sau 
de două ori. De fapt, mai mulțumiți 
ca oricine de această aglomerare a 
spațiului efectiv de joc erau însuși 
orădenii ! Ei au respins atao după 
atac și, dacă întîmplarea nu și-âr fi 
vîrît coada, probabil că scorul ar fi 
rămas alb pînă la sfîrșitul partidei.

însă la un moment dat (min. 67) 
apărătorii Crișului s-au încurcat 
pueril unul pe altul, iar Lupescu, 
proaspăt uns ca golgeter al Rapidu
lui, a trimis mingea în plasă. După 
înscrierea punctului, e adevărat, 
Rapidul a jucat ceva mai bine, îar 
Crișul și mai rău. Giuleștenii au mar
cat încă de două ori, prin Neagu, ur- 
cînd scorul final la categoricul 3—0. 
Prin punctele pe care le-a în
scris ieri, Neagu se plasează pe 
primul loc în clasamentul golgeteri- 
lor, alături de Dumitrache,- Voinea, 
Oblemenco și Tătaru (fiecare cu cite 
opt puncte).

In orașele din țară, rezultate nor
male, victorii, unele categorice, ale 
gazdelor. Era să se înregistreze o 
surpriză în jocul de la Ploiești, în 
care Dinamo Bacău a condus pe lo
calnici două treimi din partidă cu 2—0. 
Pînă la sfîrșit, ploieștenii au egalat; 
totuși, băcăuanii rămîn cu meritul 
celui mai bun rezultat al etapei, un 
punct, . singurul, obținut , în de
plasare. /

V. M.

Universitatea Cluj—Farul
2—0

CLUJ (prin telefon de la cores
pondentul „Scânteii"). — în partida 
dq miercuri studenții clujeni au.a- 
tacat' contin'uu, dar1 s-âu gindit și'ta 
„spatele frontului", nedînd posibili
tate înaintașilor oaspeți să-și facă 
jocul așa cum ar fi vrut ei. O sin
gură dată apărarea clujeană a gre
șit grav dar Tunase — singur cu 
portarul ! — a tras peste poartă de 
la numai cîțiva metri. După o sea
mă de ocazii ratate de studenți, pe 
neașteptate Oprea a șutat năpraz- 
nic de la 30 metri, mingea oprin- 
du-se la „păianjen". Acest moment 
decisiv și încurajator pentru local
nici a avut loc cu numai două mi
nute înainte de pauză. La reluare, 
în min. 47, după o fază în careu, 
Adam a înscris cel de-al doilea gol. 
Studenții au avut și prilejuri favo
rabile de a mări scorul. Cit privește 
pe constănțeni, aceștia au jucat bine 
în cîmp, uneori chiar mai bine de
cît adversarii lor, dar nu s-au pu
tut apropia decît rareori de poarta 
studenților. De la Farul remarc pe 
Sasu.

Al. MUREȘAN

Vizita delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română (Urmare din pag. I)

Delegația Asociației de .prietenie 
sovieto-română, condusă de A. M. 
JdanOv. adjunct al ministrului pe
trolului al U R.S.S., care participă la 
manifestările din țara noastră pri
lejuite de cea de-a 52-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc

tombrie, a sosit miercuri la Sibiu. 
Oaspeții au vizitat Uzina „Indepen
dența", noile cartiere de locuințe, 
galeria de artă universală și secția 
de artă populară de la Muzeul Bru- 
kenthal și Dumbrava Sibiului.

(Agerpres)

Plecarea conducătorului 
delegației culturale sovietice
Miercuri la amiază, N. I. Mohov, 

adjunct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., conducătorul delegației cul
turale care ne vizitează țara cu pri
lejul „Zilelor culturii sovietice", a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, oaspetele a fost condus de Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, de 
funcționari superiori din C.S.C.A.

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

(Agerpres)

PRONOEXPRES
din 5 noiembrie 1969

EXTRAGEREA I : 45 40 33 23 22 30 
Fond de premii: 316 615 lei

EXTRAGEREA a II-a : 18 33 5 44 
32 6 3.

Fond de premii : 264 986 lei

Premiile întregi și sferturi
DE LA TRAGEREA LOTO 

din 31 octombrie 1969
EXTRAGEREA I : Categoria I ’. 

1 variantă sfert a 54 108 lei ; a II-a : 
6 variante întregi a 13 527 lei ; a
III- a : 64 a 1 383 Jei și 57 a 346 lei ; a
IV- a : 208 a 524 lei și 201 a 131 lei ; 
a V-a : 487 a 274 lei și 419 a 69 lei.

EXTRAGEREA a II-a : A : 1 va
riantă sfert a 72 926 lei; B : 1 va
riantă întreagă a 41 673 lei și 3 va
riante sfert a 10 418 lei; C : 4 a 
12 683 lej și 7 a 3 171 lei ; D : 319 a 
100 lei și 1 537 a 25 lei.

ÎN „ORAȘUL VIORILOR" 

CINA... LA „REGUN"
Reghinul — orașul viorilor — 

așezare pitorească la confluența 
Mureșului cu apa Gurghiului, se 
pregătește să aniverseze 750 de 
ani de existență. Orașul, prin 
care și-au purtat odinioară pașii 
Petru Maior și Mihai Eminescu, 
cu monumente istorice valoroase, 
cu trei castele construite în au
tentic stil arhitectonic baroc — 
Brîncovenești, Gornești și Dum- 
hrăvioara — ne îmbie să luăm 
cina în saloanele restaurantului 
„Regun". Musafirii, ca și local
nicii, vor găsi aici nu numai 
atmosfera ce le-o conferă candela
brele, halebardele și armurile pa
tinate, ori exponatele cinegetice... 
Complexul „Regun" are și o de
servire la înălțimea cadrului.

Unul dintre cele mai mo
derne laminoare sovietice 
este cel din Lipețk, dat în 
exploatare în august. Are 
o capacitate de cîteva mili
oane tone de tablă de oțel 
pe an. în ultimele faze de 
laminare tabla țișnește din
tre valțuri cu o viteză de 
19 metri pe secundă.

în programul pe anul în 
curs al constructorilor 
„Zapsibului" (noul combinat 
siderurgic din Siberia apu
seană) figurează darea în 
funcțiune a unui converti- 
zor, executarea unui mare 
volum de lucrări la lami
norul bluming „1300“, la la
minorul de profil cu func
ționare neîntreruptă, la cea 
de-a cincea baterie de cocs 
și la furnalul de 3 000 de 
metri cubi, adevărat colos 
siderurgic, care va da o 
producție anuală de două 
milioane tone de fontă.

Creșterea rapidă a ex
tracției de petrol și gaze în 
Siberia, în Extremul nord 
și în Asia Centrală reclamă 
sporirea producției de țevi 
cu diametru mare. Unul 
din furnizorii importanți de 
astfel de țevi va fi în cu
rînd fabrica din orașul 
Voljski. Zilele trecute s-a 
încheiat aici montajul in
stalațiilor. Pe porțile noii 
fabrici vor ieși țevi sudate 
cu un diametru de 1 420 mi
limetri. Pînă în prezent nu 
s-au produs în U.R.S.S. țevj 
cu un diametru atît de 
mare. Dar nici aceasta nu 
este o limită : în apropiere 
de Moscova a fost realiza
tă o instalație experimen
tală pentru fabricarea unor 
țevi sudate cu un diametru 
de 2 520 milimetri.

Mari lucrări se desfășoa
ră și în vederea dezvoltării 
în continuare a bazei de 
minereuri pentru siderur
gie. Se construiesc și se 
extind mine și combinate 
de înnobilare în zona ano
maliei magnetice de la 
Kursk, la Kacikanar. în

Uralul mijlociu, în regiu
nea Krivoi-Rog și în Ka- 
zahstan. Noi capacități se 
realizează în industria alu
miniului. A fost încheiată 
construcția fabricii de alu
mină din Pavlodar, au in
trat în funcțiune prima 
tranșă a combinatului de 
alumină din Acinsk (ținu
tul Krasnoyarsk) și încă un . 
corp de electroliză la Com
binatul de aluminiu din 
Bratsk, care a devenit de 
pe acum cea mai mare în-

fost prelungite pînă aici 
o cale ferată și o șosea as
faltată, se taie pădurea de 
pe cele 150 de mii de hec
tare pe care le va acoperi 
lacul de acumulare. Auto
trenuri grele transportă de 
la Bratsk panouri prefa
bricate pentru noul oraș ce 
se naște în inima taigalei. 
Primele agregate de 
Usti-Ilim vor da curent 
1972.

Se lucrează intens și 
șantierele hidrocentralelor

la 
în

pe

șăminte și de fibre sinte
tice. Unul dintre cele mai 
mari șantiere ale chimiei 
se află pe malul Kamei, în 
regiunea Perm, unde au 
fost descoperite cele mai 
bogate zăcăminte de pota
siu din Uniunea Sovietică.

Primul combinat de în
grășăminte potasice — cel 
de la Solikamsk — a fost 
construit aici încă înainte 
de război. A fost înălțat a- 
poi al doilea, cel de la Be
rezniki. în prezent se con-

De la Ural la lenisei

treprindere de acest gen 
din Uniunea Sovietică.

Continuă pe un front larg 
construcția de hidro și ter
mocentrale. Siberia se si
tuează și în această privin
ță la loc de frunte. Se a- 
propie de încheiere con
strucția giganticei hidro
centrale de la Krasnoiarsk, 
prima treaptă a viitoarei 
cascade energetice de pe 
fluviul Ienisei. în prezent 
se instalează aici ultimele 
agregate. Constructorii s-au 
angajat ca pînă la cente
narul nașterii lui Lenin, în 
aprilie anul viitor, să pună 
sub sarcină și ultima tur
bină, cea de-a zecea. Atunci 
centrala va avea o putere 
instalată de 5 milioane ki
lowați, iar producția ei a- 
nuală va fi egală cu două 
planuri și jumătate GOEL- 
RO.

în august Angara a fost 
zăgăzuită din nou, pentru a 
treia oară, la 240 kilometri 
spre nord de Bratsk, la 
Usti-Ilim, unde se constru
iește o soră geamănă a 
centralei de la Bratsk. Au

Saiano Șușenskoie, pe Ie- 
nisei, Nurek și Toktoguls- 
kaia în Asia Centrală, Sa
ratov pe Volga etc. La ter
mocentrala Lukolmskaia 
din Bielorusia va intra în 
curînd în funcțiune 
turbogenerator de 
kilowați. Cînd va 
întreaga capacitate .
tată, această termocentrală 
va produce 34 milioane ki- 
lowați-ore; 
mativ tot 
electrică cît 
zent toate
Bielorusia. Pe malul Volgăi, 
nu departe de străvechiul 
oraș Kostroma, se înalță 
o altă termocentrală puter
nică. Anul acesta se insta
lează aici două blocuri cu 
o putere de cîte 300 000 ki
lowați fiecare. Noi capaci
tăți au început să dea cu
rent și la termocentralele 
Zmievskaia, Astonskaia și 
la altele.

Investiții considerabile au 
fost alocate și în acest an 
pentru dezvoltarea indus
triei chimice și în primul 
rînd a producției de îngră-

primul
300 000 
atinge 

proiec-

adică aproxi- 
atîta energie 

dau în pre- 
centralele din

struiește, tot la Berezniki, 
cel de-al treilea. Prima 
etapă urmează să fie ter
minată pînă la sfîrșitul a- 
nului. Combinatul va avea 
o capacitate de 3 milioane 
și jumătate tone de săruri 
potasice pe an. La Uvarovo, 
în regiunea Tambov, la Al- 
malik, la poalele semeților 
munți Tian-Șan din Uzbe
kistan, ,1a Cimkent, în Ka- 
zăhstan, se înalță importan
te uzine de fosfați, în timp 
'ce la Novgorod, Cerepoveț 
și în alte locuri — uzine de 
îngrășăminte azotoase. La
nurile de cereale, plantații
le de bumbac și celelalte 
culturi agricole vor primi 
cantități tot mai mari de 
îngrășăminte chimice.

Producția Uniunii Sovie
tice de fibre sintetice pentru 
cord și țesături va spori 
simțitor o dată cu intrarea 
în funcțiune a combinatului 
din Moghilev (Bielorusia) 
și Șcckino (regiunea Tuia). 
A început construcția nou
lui combinat electrochimie 
din valea Iavan (în Tadji
kistan) care va folosi mate-

rii prime locale, energie e- 
lectrică ieftină de la hidro
centrala Nurek din apropie
re, precum și gaze naturale 
aduse prin conducte din 
Uzbekistan și din Afganis
tanul vecin. Combinatul va 
produce mase plastice și 
diferite produse chimice.

Numeroase sînt șantiere
le industriei ușoare. A fost 
dat în exploatare cu întrea
ga capacitate combinatul 
de tricotaje din Kursk, care 
trimite anual magazinelor 
12,5 milioane bucăți de tri
cotaje. Pînă la sfîrșitul a- 
nului se va termina con
strucția altor cinci fabrici 
de tricotaje. Au început să 
producă de asemenea com
binatele textile din Ccbok- 
sari, Namangan și Ogre, fa
brica de încălțăminte din 
Dușambe. în curs de con
strucție se află combinatul 
textil din orașul Săhtî, com
binatele de mătase din O- 
renburg și Kemerovo, cele 
de stofe din Kustanai, Do- 
nețk și Leninsk-Kuznețk. 
Se încheie construcția ma
relui combinat de țesături 
din bumbac din Alma Ata 
și a altor întreprinderi ale 
acestei ramuri. Producția de 
țesături de tot felul sporeș
te anul acesta cu 420 mi
lioane metri, cea de tricota
je cu T48 milioane bucăți, 
iar cea de încălțăminte de 
piele — cu 45 milioane pe
rechi.

Pentru construcția de lo
cuințe se cheltuiesc în a- 
cest an 11,8 miliarde ruble. 
Cu aceste fonduri se rea
lizează 121 milioane metri 
pătrați de suprafață loca- 
tivă, cu 14,4 la sută mai 
mult decît anul trecut.

Iată, schițată în cîteva li
nii sumare, anvergura con- 
strucțiilor celui de-al oa- 
trulea an al cincinalului, 
care va marca un impor
tant pas înainte în edi
ficarea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului — o- 
biectiv spre care sînt ca
nalizate energiile poporului 
sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S.

În cîteva rînduri
ATLETISM — Cea de-a 43-a edi

ție a crosului internațional desfășurat 
pe străzile Romei s-a încheiat cu 
victoria atletului italian Ambu, care 
a parcurs 20 km în 1 h 02’ 31’’. 
Ardizzone (Italia) s-a clasat pe locul 
doi cu timpul de 1 h 02’ 32” 2/10, 
urmat . de elvețianul Droesseger la 
18”. Proba de marș, desfășurată pe 
același traseu, a fost cîștigată de cu
noscutul campion italian Itamich 
în 1 h 32’ 24".

FOTBAL — La Guimaraes (Portu
galia) s-a disputat meciul de fot
bal dintre echipele Vittoria din lo
calitate și Southampton (Anglia) 
din cadrul „Cupei europene a tîrgu- 
rilor". Jocul s-a încheiat cu) un re
zultat de egalitate : 3—3 (1—1).

• Ieri Ia Budapesta, echipele Un
gariei și Irlandei s-au întîlnit în ul
timul meci contînd pentru grupa a 
2-a europeană a preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal..Au 
cîștigat fotbaliștii maghiari cu sco
rul de 4—0 (1—0). în grupa a 2-a 
echipele Ungariei și Cehoslovaciei 
termină pe primul loc, la egalitate 
de puncte (9), astfel că ele vor susține 
un meci de baraj pentru desemna
rea formației ce va participa anul 
viitor la turneul final din Mexic.

KUGBI — La 9 noiembrie va avea 
loc la Hanovra întîlnirea interna
țională de rugbî dintre selecționa
tele României și R.F. a Germaniei. 
In vederea acestui meci, antrenorii 
vest-germani au alcătuit următorul 
lot din care se va forma „15“-le: 
Schaerli, Zapfe, Schmidt, Twele, 
Frey, Schinkel, Hoppe, Kotte, 
Raupers, Schnell, Seligmann, Dreyer, 
Nowack (acești jucători fac par-te din 
echipele Hanover 78, Victoria Ha
nover). Frauenfeld (Heidelberg— 
Neucnheim), Kuecherer (Hand- 
schuhsheim), Jaeger, Gruber (R.K. 
Heidelberger), Doerr (Tv. Heidel- 
berger),. Wohler (Pauli-Hamburg).

TENIS DE MASĂ — La Belgrad, 
într-un meci internațional de tenis 
de masă, echipa masculină a Angliei 
a învins cu scorul de 5—3 selecțio
nata Iugoslaviei, în componența că
reia nu a figurat campionul euro
pean Surbek. Barnes (A) l-a învins 
cu 21—15, 21—16 pe Vecko, iar' 
Hides (A) a cîștigat cu 21—12, 21—15 
la Stipancic. Korpa (I) a obținut 
victoria cu 21—<«■ 18 la Hides.
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PROIECTUL 
„NORDEK" 

piH NOU AMNAÎSTOCKHOLM 5 (Agerpres). — Reuniunea primilor miniștri ai țărilor nordice, care a avut loc la Stockholm, s-a încheiat. Timp de două zile, șefii guvernelor Danemarcei, Islandei, Norvegiei, Finlandei și Suediei, precum și conducătorii unor organisme ale Consiliului Nordic, au examinat planul constituirii Uniunii Economice Nordice — „Nordek". Potrivit comunicatului publicat după reuniune, participanții nu au putut soluționa toate problemele legate de constituirea acestei uniuni. , Ei au adoptat hotărîrea de a relua în discuție problemele nesoluționate, la o nouă întîlnire convocată pentru 25 și 26 noiembrie la Oslo.
încă dc la început, proiectul 

de tratat în vederea realizării Uniu
nii Economice Nordice a generat vii 
discuții în legătură cu problemele 
tarifelor vamale, politicii în dome
niile agricol și niscicol. Suedia, co
autoare a „Planului nordic", se a- 
rată cea mai interesată în realizarea 
acestuia, in timp ce Danemarca și 
Norvegia, care au prezentat cereri 
de aderare la Piața comună, nu mai 
manifestă entuziasm. Totodată, unele 
țări nordice nu privesc cu ochi buni 
ideea constituirii unor organe supra
statale, asemănătoare Comisiei exe
cutive a C.E.E., de natură a limita 
suveranitatea și independența poli
tică și economică ale statelor respec
tive.

Există și o piedică de altă natură,- 
semnalată de observatori : în timp ce 
Danemarca și Norvegia sînt membre 
ale N.A.T.O., Finlanda și Suedia sînt 
țări neutre. Un acord cu privire la 
o uniune vamală implică condiții po
litice care ar putea, în ultimă instan
ță, să ducă la extinderea influenței, 
atlantice asupra întregii zone scan
dinave.

iwdia Creșterea încordării în sinul 
partidului de guvernămînt ?

DELHI 5 (Agerpres). — Criza din 
sinul conducerii Partidului Congresul 
național indian, 'de guvernămînt, 
continuă să se agraveze. Potrivit o- 
piniilor exprimate de agenția Press 
Trust of India, noua fază a încleș
tării din cadrul partidului a fost 
marcată de schimbul de scrisori din
tre președintele partidului, Nidjalin- 
gappa, și primul ministru, Indira 
Gandhi, în care sînt conținute acu
zații reciproce asupra încălcării sta
tutului partidului.

Președintele partidului încear
că să recruteze adepți în cam
pania care vizează înlăturarea 
primului ministru — remarcă săp
tămânalul „Sfaradja", care apare la 
Madras. Revista citată relevă . că 
aripa de dreapta a conducerii parti
dului încearcă prin actuala ofensivă 
să-și asigure controlul asupra orga
nelor guvernamentale ale țării.

Revista indiană nu exclude posibi
litatea ca, în urma situației create, 
Indira Gandhi să ceară dizolvarea 
parlamentului central al țării și or
ganizarea unor alegeri generale îna
inte de termen.

Nu este pentru prima dată cînd 
aripa de dreapta a Partidului Con
gresului califică activitatea pri
mului ministru și . a adepților 
săi drept „antipartinică". După 
cum se știe, la ședința din 25 august 
a Comitetului de lucru al partidului, 
această grupare a încercat șă stre
coare o rezoluție prin care In
dira Gandhi și o serie de alți 
lideri ai Partidului Congresului, cu- 
noscuți pentru sprijinul acordat lui 
Venkata Giri la alegerile preziden
țiale, și nu candidatului oficial al 
Congresului, S. Reddy, exponent al 
forțelor de dreapta, ar fi trebuit 
să fie excluși din partid. Campania 
declanșată în întreaga țară în spri
jinul politicii promovate de Indira 
Gandhi, aprobarea.de care s-a bucu
rat poziția sa din partea a numeroși 
reprezentanți ai partidului a permis 
preîntîmpinarea unei sciziuni des
chise.

Ultimele evenimente atestă inten
ția exprimată fățiș a aripii de 
dreapta a conducerii partidului, ex
ponentă a intereselor marilor in
dustrii, finanțelor și latifundiarilor,
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ânțiile d® presa transmis
0 adunare festiva consacra

tă aniversării a 100 de ani de la înfiin
țarea școlii bulgare din București a 
avut loc la Academia de științe a R. P. 
Bulgaria. Adunarea a fost deschisă de 
acad. Sava Ganovski, președintele Bi
roului Adunării Populare a R. P. Bul
garia. Luînd cuvîntul, prof. univ. Je- 
cio Atanasov a subliniat rolul pe care 
l-a avut crearea școlii bulgare în dez
voltarea legăturilor de prietenie din
tre popoarele bulgar și român. Un cu
vînt de salut a fost rostit cu această 
ocazie de către Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară Bulgaria.

Delegația reprezentanți
lor industriei poloneze, care 
a făcut o vizită de zece zile în R. F. 
a Germaniei, la invitația Uniunii in
dustriașilor din această țară, s-a re
întors la Varșovia. în timpul șederii 
sale în R.F.G., menționează agenția 
P.A.P., delegația poloneză a vizitat o 
serie de întreprinderi industriale și a 
studiat posibilitatea sporirii livrărilor 
reciproce de produse industriale.

Dezbateri 
de politica externă 

în parlamentul francez
PARIS 5. — Corespondentul Ager- 

pres Georges Pascal transmite : Vor
bind în Adunarea Națională France
ză, ministrul de externe Maurice 
Schumann a definit în linii mari po
ziția țării sale într-o serie de proble
me internaționale. El s-a referit la 
necesitatea extinderii cooperării din
tre statele europene cu sisteme so- 
cial-politice diferite, exprimînd pă
rerea că propusa conferință cu privi
re la securitatea europeană trebuie 
precedată de pregătiri .detaliate. Cu 
privire la Piața comună, el a relevat 
că, „pentru Franța, caracterul irever
sibil al Pieței comune industriale 
este legat de caracterul ireversibil al 
unei politici agricole comune". Piața 
comună agricolă — a spus el — tre
buie realizată în termenele prevă
zute, dificultățile de aplicare care 
au urmat recentelor fluctuații mone
tare neputînd fr invocate pentru justi
ficarea unei amînări.

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale de actualitate, ministrul 
de_ externe francez a s.ubli.niat că, în 
Opinia guvernului său, problema viet
nameză poate să-și găsească soluția 
finală prin garantarea neutralității 
statelor din peninsula Indochina. în 
problemele Orientului Apropiat, 
Franța se va abține în continuare*de 
la acțiuni care ar agrava încordarea 
și ar intensifica cursa înarmărilor, 
și va apăra dreptul inalienabil al 
tuturor statelor din regiune la exis
tență independentă și suverană.

Vorbind în Adunarea Națională în 
numele grupului parlamentar co
munist, Etienne Fajon a exprimat 
satisfacția că „în ultimii doi ani, 
Franța, mare putere capitalistă, și-a 
retras forțele sale armate din 
N.A.T.O. și și-a întărit relațiile eco

de a lansa o ofensivă împotriva In- 
direi Gandhi, și a partizanilor săi. 
Observatorii politici relevă însă că 
primul ministru deține o majori
tate considerabilă în cadrul frac
țiunii parlamentare a Congresului 
național indian și de partea sa se 
află numeroși membri ai Comite
tului de lucru, forul executiv al 
partidului. De asemenea, măsurile 
adoptate de noul guvern, printre 
care naționalizarea principalelor 
bănci particulare, au fost de natură 
să determine o creștere a prestigiu
lui politicii promovate de primul 
ministru Indira Gandhi și o accen
tuare a sprijinului acordat de nu
meroase organizații democratice din 
țară. Acest lucru este atestat și de 
faptul că în ziua în care președin
tele partidului a convocat o reuniu
ne a Comitetului de lucru pentru 
a critica poziția primului ministru, 
în fața cartierului general al parti
dului a avut loc o puternică de
monstrație în sprijinul guvernului 
Indira Gandhi.

Consultări în legătură 
cu evenimentele din Orientul Apropiat

Conflictul dintre armata libaneză 
și forțele de comando palestinene 
continuă să suscite atenția cercurilor 
diplomatice din unele țări arabe.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram" anunță 
că președintele Republicii Arabe U- 
nite, Nasser, a avut o între
vedere cu Yasser Arafat, conducă
torul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Cu acest prilej, a fost 
analizat rolul rezistenței palestinene 
în evoluția evenimentelor din O- 
rientul Apropiat.

BEIRUT. — Generalul Bustani, co
mandantul armatei libaneze și condu
cătorul delegației libaneze, care a 
luat parte la convorbirile de la 
Cairo, a fost primit de președintele

Consiliul General al
Sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.) a lansat un apel tuturor 
celor 4 200 000 de membri ai săi de 
a lua parte la grevele din 13 noiembrie 
inițiate de această organizație în ca
drul acțiunilor de luptă împotriva Tra- 

■ tatului de securitate japono-american.

Lucrările Consiliului per
manent al N.fî.T.0.sau deschis 
miercuri — la Bruxelles. Țările 
membre sînt reprezentate de miniștri 
de externe sau de adjuncții acestora, 
în cadrul reuniunii va fi pregătită se
siunea Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O., fixată pentru luna decem
brie.

John Lindsay a fost reales 
primar al New York-ului. 
El a candidat la alegerile de marți în 
calitate de liberal independent, dat 
fiind că nu a fost susținut de propriul 
său partid (republican).

nomice, tehnice și culturale cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste". El a constatat cu mul
țumire că din declarațiile oficiale 
reiese că Franța nu dorește să re
vină la trecut.

Cooperarea între Franța și țările 
socialiste — a spus vorbitorul — ar 
putea să fie mai fructuoasă dacă 
guvernul francez ar desfășura ac
țiuni eficace pentru a înlocui blocu
rile militare existente cu un sistem de 
securitate colectivă al tuturor na
țiunilor interesate. EI a reproșat gu
vernului francez că nu acționează 
în vederea dizolvării simultane a 
Pactului nord-atlantic și a Tratatului 
de la Varșovia

în această ordine de idei, Etienne 
Fajon a declarat : „Noi așteptăm în 
special ca guvernul să se pronunțe 
în mod clar în legătură cu confe
rința tuturor statelor europene, con
ferință a cărei convocare a fost pro
pusă în mai multe rînduri de sta
tele socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia. Este în afară 
de orice îndoială că o asemenea con
ferință va constitui un pas impor
tant spre organizarea securității co
lective în această parte o lumii".

Comentînd discursul ministrului de 
externe francez, Maurice Schumann, 
oficiosul „La Nation" notează : „Este 
necesar pentru continentul nostru, de 
a stabili echilibrul său, la adăpost de 
orice hegemonie și într-o indepen
dență regăsită. Actualul șef al di
plomației franceze reia și el acțiunea 
predecesorului său, Michel Debre. în 
sensul destinderii, cooperării și în
țelegerii. In această direcție, dl. 
Schumann a definit o politică de 
deschidere, pentru un dialog cu Eu
ropa răsăriteană"

Conferința Uniunii1. 
interparlamentareDELHI 5 (Agerpres). — In capitala Indiei continuă să se desfășoare lucrările celei de-a 57-a Conferințe a Uniunii interparlamentare. Din partea Grupului român din cadrul Uniunii interparlamentare, prof. Tudor Drăganu, conducătorul delegației, a luat cuvîn- tul la dezbaterile în legătură cu raportul general, iar Ilie Rădu- lescu a vorbit la punctele de pe ordinea de zi cu privire la „Rolul și responsabilitatea țărilor mici și mijlocii pentru menținerea păcii internaționale"’, și „Măsuri tinzind la interzicerea producției și utilizării armelor nucleare și termonucleare". în cadrul dezbaterilor care au avut loc la punctele din ordinea de zi privind „Progresul so-» cial, factor și condiție a dezvoltării economice" și „Măsuri tinzind la interzicerea utilizării și producției armelor chimice și bacteriologice", a luat cuvîntul Ion Mărgineanu.

țării, Charles Helou. Potrivit unui 
comunicat oficial dat ulterior publi
cității, Bustani l-a informat pe 
președintele libanez asupra mo
dului în care s-au desfășurat con
vorbirile de la Cairo, precum și a- 
supra acordului intervenit între de
legația libaneză și reprezentanți ai 
forțelor de comando palestinene. De
taliile acordului, se precizează in
tr-un comunicat ’ oficial citat de a- 
genția Reuter, nu vor fi date pu
blicității, însă se subliniază că a- 
cordul respectă interesele ambelor 
părți, pornind de la suveranitatea și 
securitatea Libanului, și de la exis
tența unei rezistențe palestinene e- 
fective în teritoriile ocupate de ar
mata israeliană în urma războiului 
din iunie 1967.

Mișcarea grevistă, de
clanșată în Isturia de mine- 
rii bazinului carbonifer Nalon, conti
nuă să se extindă. Peste 3 000 de mi
neri spanioli se află în prezent în gre
vă. Aceștia au pornit acțiunea reven
dicativă în semn de solidaritate cu 
muncitorii de la - uzinele „Sorriego“ 
și „Entrego".

Gustav Husak, prim-secretai 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, l-a primit la Praga pe 
Nikolai Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., conducătorul 
delegației guvernamentale comerciale 
sovietice la tratativele desfășurate în 
capitala Cehoslovaciei cu privire la 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări pe anul 1970.

Numărul copiilor care 
mor zilnic de inaniție în re- 
giunile afectate de războiul ni- 
geriano-biafrez a depășit cifra de 
1000, a anunțat Fondul Națiu

ZAMBIA PREIA
CONTROLUL ASUPRA 
BOGĂȚIILOR SALE 

SUBTERANELUSAKA 5 (Agerpres). — La 1 ianuarie 1970 controlul asupra industriei miniere a Zambiei va trece în mîinile guvernului republicii, a anunțat un purtător de cuvînt oficial al guvernului zambian. Zambia va dispune de 51 la sută din acțiunile companiilor străine care acționează pe teritoriul ei și sînt angajate în extracția cuprului, principala bogăție a țării, și a altor minereuri. în felul acesta, guvernul zambian va limita activitatea companiilor miniere occidentale care, pînă nu de mult, operau nestingherite în această tară.
Mișcarea 

revendicativă 
din ItaliaROMA 5 (Agerpres). — Miercuri au început în Italia o serie de greve ale personalului din transporturile publice, inițiate de centralele sindicale ca urmare a întreruperii negocierilor pentru reînnoirea contractelor colective de muncă. La aceste acțiuni, care vor dura pînă la 30 noiembrie, participă aproximativ 100 000 de sala- riați. în consecință, miercuri traficul din Roma și din alte localități a fost paralizat timp de mai multe ore.Pe de altă parte, muncitorii din industriile chimică și farmaceutică au continuat grevele lor, în semn de protest împotriva eșecului tratativelor pentru reînnoirea contractelor colective de muncă. Grevele au afectat miercuri și activitatea băncilor din mai multe orășelSăptămîna aceasta sînt prevăzute noi acțiuni revendicative ale oamenilor muncii din alte ramuri ale economiei italiene.
„Un jubileu tragic"

AL 100-LEÂ „STARFIGHTER F-104" PRĂBUȘIT

Recent, deasupra te
ritoriului R. F. a Ger
maniei se prăbușea 
cel de-al 100-lea avion 

■de tipul „Starfighter 
F—104" din cele aflate 
in înzestrarea Bundes- 
wehr-ului.

„Jubileul unei ca
tastrofe", își intitulea
ză revista vest-ger- 
mană „Stern" comen
tariul publicat cu a- 
cest prilej, arătind că 
in cursul anilor, da
torită șirului de ava
rii, 54 de piloți și-au 
pierdut viața. „Aviația 
militară a Germaniei 
Federale a pierdut o 
bătălie în timp de 
pace", continuă revis
ta, arătind că autori
tățile au rămas surde 
la sesizările specialiș
tilor și protestele opi
niei publice.

Tragedia provocată 
de „sicriele zburătoa
re" — cum li se spu
ne în popor acestor a- 
parate — a început o 
dată cu tranzacția în
cheiată, în 1960, de 
Josef Strauss, fostul 
ministru al apărării, 
cu o firmă americană, 
care prevedea achizi

ționarea a 700 de a- 
vioane „Starfighter". 
In curînd, aceste apa
rate au dat la iveală 
serioase deficiențe, 
printre care nesigu
ranța sistemului de 
catapultare, ce mărea 
sensibil riscurile pen
tru . piloți.

In ciuda faptului că 
se prăbușeau în serie 
— numai în anul 1965 
numărul accidentelor 
s-a ridicat la 26, — 
departamentul apără
rii a permis folosirea 
in continuare a aces
tor aparate. Sub pre
siunea opiniei publice 
vest-germane, ches
tiunea a ajuns în re
petate rînduri în dez
baterile Bundestagu- 
lui și, ca rezultat, a- 
vioanelor le-au fost a- 
duse anumite îmbună
tățiri ce ar fi mărit 
șansele de supraviețui
re a piloților in cazul 
unor defecțiuni. Dar 
precum se vede, avi
oanele continuă să 
cadă, iar piloții să 
moară...

Revista citată arată 
că fiecare aparat pră

nilor Unite pentru copii — 
UNICEF. Această creștere a numă
rului de victime, arată raportul, se da- 
torește reducerii ajutoarelor acordate 
populației civile în urma neînțelege
rilor intervenite între autoritățile fe
derale și cele biafreze cu privire la 
modul de desfășurare a transporturilor 
de alimente și medicamente.

Senatul Turciei a votat 
un amendament la actuala 
constituție, care stipulează repu
nerea în drepturile politice a foștilor 
demnitari ai Partidului democrat, 
răsturnat de la putere la 27 mai 1960 
Printre personalitățile care vor bene
ficia de acest amendament se află și 
fostul președinte al Republicii, Celal 
Bayar.

Inundațiile provocate de ploi
le torențiale care cad de 5 săptămîni 
neîntrerupt în Tunisia sînt considera
te ca cele mai grave din ultimii 100 de 
ani. Potrivit cifrelor oficiale. 500 de

Rolul F. A. 0.
în dezvoltarea 

agriculturii 
mondiale

ROMA 5 — Corespondentul Ager
pres, N Puicea, transmite : La se
diul Organizației Națiunilor Unitc- 
pentru alimentație și agricultură 
se desfășoară lucrările consiliu
lui în cadrul cărora se anali
zează orientarea și strategia or
ganizației în problemele alimen
tației și agriculturii mondiale, 
programul său de activitate pe ur
mătorii doi ani, precum și rapoarte
le unor comitete în vederea confe
rinței F.A.O., ce se va deschide la 8 
noiembrie. Participă delegații din 
cele 34 de țări membre ale consi
liului. Țara noastră este reprezenta
tă de o delegație condusă de Ia- 
cob Ionașcu, ambasadorul român la 
Roma. Intervenind în discuțiile pe 
marginea programului de activitate, 
ambasadorul Iacob Ionașcu a sub
liniat necesitatea Intensificării ac
țiunilor F.A.O. șl sporirii eficienței 
lor în dezvoltarea agriculturii mon
diale, concentrîndu-se în acest scop 
și mijloacele financiare necesare.

Președintele Tito 

in Algeria
ALGER 5 (Agerpres). — Președin

tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
a sosit la Alger într-o vizită oficială 
de cinci zile în Republica' Algeriană 
Democratică și Populară. La sosire, 
oaspetele iugoslav a fost întîmpinat de 
Houari Boumediene, președintele Con
siliului Revoluției, și de alte persoane 
oficiale.

în cursul vizitei, cei doi președinți 
vor avea convorbiri cu privire la unele 
probleme internaționale actuale și la 
relațiile bilaterale, anunță agenția Ta- 
niug.

bușit înseamnă 6 mi
lioane mărci, fără a 
pune la socoteală cos
tul instruirii piloților 
care se ridică și el la 
peste 1- milion de om.

Cit timp va dura a- 
cest „dans al morțit" 
și in ce fel se va re
zolva „afacerea Star
fighter", atît de spi
noasă ? — se întreabă 
unele articole. Pen
tru că, intre timp, 
Ministerul Apărării 
de la Bonn a co
mandat încă 50 de 
noi aparate de tipul 
„Starfighter F—104“, 
fabricate in licență de 
uzinele Messerschmidt- 
Boelkon Blohm. Dar o 
dată cu aceasta, nu
mărul accidentelor 
continuă să crească: 
acum cîteva zile, la 
baza militară Luke din 
Arizona (S.U.A.), unde 
iși desăvîrșesc perioa
da de instrucție avia
torii militari vest-ger- 
mani de pe aceste u- 
parate, a căzut cel 
de-al... 101-lea „Star
fighter".

C. B.

persoane și-au pierdut viața, 132 000 
au rămas fără adăpost, iar pagubele 
pricinuite economiei se ridică la cifra 
de 35 milioane de dolari.

Comitetul Central al P.C. 
din Chile a anunțat că cel de-al 
XIV-lea congres național al partidului 
va avea loc între 23 și 29 noiembrie.

Reuniunea extraordinară 
a Consiliului național al 
Partidului Democrat-Creștin 
italian, programată pentru astăzi la 
Roma, urmează să desemneze pe noul 
secretar național al partidului, în urma 
demisiei Iui Flaminio Piccoli.

Primul ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, va 
vizita luna viitoare Statele Unite pen
tru a avea o serie de convorbiri cu 
președintele Richard Nixon, au de
clarat surse diplomatice din Londra.

Tribunalul revoluționar 
din Bagdad 8 8chitat un 
de 21 de persoane, acuzate de spio
naj, a anunțat agenția de presă na
țională irakiană.

După cuvîntarea președintelui S. U. A. 

in problema războiului din Vietnam
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Discursul radiotelevizat al pre
ședintelui S.U.A., Richard Nixon, 
în problema războiului din Viet
nam. rostit luni seara, a stîrnit 
vii reacții contradictorii pe sce
na politică americană. Presa pu
blică nenumărate comentarii și 
editoriale pe marginea tezelor 
expuse de președinte, iar în studio
urile celor 9 posturi de televiziune, 
care acoperă întreaga zonă de est a 
țării, sint organizate conferințe de 
presă cu senatori, oameni politici, gu
vernatori, comentatori de seamă, 
profesori, reprezentanți ai opiniei pu
blice. In universități și colegii se des
fășoară un adevărat maraton de în
truniri. Bursa Wall Street-ului nu a 
rămas nici ea în afara acestor fră- 
mîntări, înregistrînd cu precizia unui 
seismograf starea de spirit a acționa
rilor.

Sintetizînd primele opinii exprimate 
în Congres față de politica S.U.A. în 
Vietnam, și față de intențiile de vi
itor prezentate de președinte, un co
mentator al postului de televiziune 
A.B.C. sublinia : „împotriva continu
ării războiului din Vietnam se pro
nunță nu numai senatorii libe
rali, care de ani de zile se află pe 
această poziție, ci și mulți alți 
congresmeni în rîndurile cărora se re
marcă o sporire a neliniștii cauzate 
de război, proces observat de altfel 
în întreaga țară".

După cum era și de așteptat, cei 
mai mulți senatori republicani au a- 
preciat pozitiv discursul președinte
lui Nixon, susțînînd că ar exista un 
plan secret care prevede retragerea 
treptată a tuturor trupelor americane 
din Vietnam, dar care nu a fost a- 
nunțat. din considerente politice și 
militare, că președintele ar fi mai 
optimist acum decît în luna iunie 
în ce privește perspectivele de în
cetare a războiului etc.

Este evident însă, după cum subli
niază numeroase ziare americane, că 
discursul președintelui nu a satisfă
cut speranțele și așteptările celor ce 
se pronunță împotriva acestui război, 
întrucît, relevă „Washington Post", 
el nu conține elemente noi și este 
lipsit de soluții concrete Reacția 
imediată față de acest discurs al li
derului Comitetului senatorial pen
tru relații externe, William Fulbright, 
a fost hotărîrea de a organiza o nouă 
rundă de interpelări în problema po
liticii S.U.A față de războiul din 
Vietnam, Intr-un efort de a-i schimba 
cursul actual considerat de el drept 
„o eroare fundamentală, decepțio- 
nantă". După opinia senatorului

★

Un spațiu larg ocupă comentariile 
cu privire la discursul președintelui 
Nixon și în presa vest-europeană. 
Ziarul parizian „Le Monde" scrie : 
„Ghinionul președintelui S.U.A. este 
că acea cale pe care a definit-o din 
nou nu conduce în mod necesar spre 
pace. Este vorba pur și simplu de a 
continua războiul sub o formă re
dusă". Sub titlu) „Nixon mizează 
pe extinderea războiului", ziarul 
„Combat" relevă : „Ceea ce dom
nul Nixon numește a fi planul său 
nu este în realitate decît o atitudine 
de prudență dictată de empirism". 
„L’Humanite" scrie la rîndul său : 
„In mod evident, este vorba de a în
cerca să se înspăimînte poporul 
vietnamez și să se descurajeze acea 
parte a opiniei publice americane 
care reclamă cu tot mai multă vi
goare sfîrșitul agresiunii și întoar
cerea „băieților" acasă. Este puțin 
probabil ca această cale să se dove
dească ușoară, așa cum Nixon însuși

T

In cursul zilei de marți, in orașul Dacca, capitala provinciei de est a Pa
kistanului, au avut loc noi incidente între comunitățile bengali și hindi, sol
date cu rănirea a șase persoane. în cele patru zile care au trecut de la de
clanșarea acestor incidente, provocate de nemulțumirea populației hindi față 
de folosirea exclusivă a limbii bengali în formularele de recensămînt, nouă 
persoane au fost ucise și peste 150 rănite. După cum s-a anunțat, autorită
țile militare pakistaneze au decretat starea excepțională.

In fotografie : Polițiști patrulînd pe străzile orașului Dacca.

A fost dată In ex
ploatare prima linie a 
funicularului ce se con
struiește pe cel mai 
înalt pisc european — 
Elbrus (Uniunea So
vietică). Stația de ple
care e situată la 1S70 
m înălțime, iar cea 
finală la 2 960. Ca

bina, în care pot 
sta comod 32 de per
soane, parcurge dis
tanța în aproximativ 7 
minute, tn prezent se 
lucrează la cea de-a 
doua linie a funicula
rului, care va atinge 
cota 3 470. A treia și

George McGovern, Statele Unite 
„urmează în Vietnam aceeași politică 
învechită și discreditată, care a îm
pins la moarte 40 000 de americani". 
Senatorul Edward Kennedy a de
clarat. în fața Senatului că el „și mi
lioane de americani" au fost dezamă
giți de cuvîntarea lui Nixon. „Absen
ța anunțării unui plan propriu de 
terminare a războiului la nouă luni 
de cînd președintele se află la putere, 
a spus E. Kennedy, duce la concluzia 
că nu există nici un plan". La rîndul 
său, Mike Mansfield, liderul majorită
ții democrate din Senat, declara de- J 
cepționat, după cuvîntarea președin
telui. că „marile speranțe ale S.U.A. 
de a ieși din Vietnam s-au năruit".

Prin aceste declarații, pentru a nu 
cita, decît cîteva, a fost rupt armisti
țiul tacit dintre Congres și adminis
trație în ce privește criticarea poli
ticii americane în Vietnam, interve
nit acum trei săptămîni, cînd 
s-a aflat oficial că președin
tele se va adresa națiunii cu un 
important discurs în problema Viet
namului.

Lipsa unei perspective pred- 
turale pentru a se pune capăt i ■ 
război nepopular a trezit vii : . ■ 
de protest din partea a nuni' 
organizații ale tineretului, mi 
rimii și intelectualității amei 
De altfel, unii observatori relev 
tul că discursul președintelui 
a avut ca unul dintre obiective 
traeararea acțiunilor partizanilc. 
cii din S.U.A., care se pronunță 
tru retragerea imediată și necon- 
natâ a tuturor trupelor american 
Vietnam, pentru a crea co 
prielnice poporului acestei țăr 
a-și hotărî singur soarta, fără 
un amestec din afâră. In cadrul 
conferințe de presă organizate 
comitetul Moratoriului pentru I 
nam, Sam Brown, liderul acestei 
ganizații, declara : „Dacă St; 
Unite refuză să recunoască faptu 
au greșit, aventurîndu-se în t t 
război, și nu își retrag imediat 
pele din Vietnam, singura alterns 
care le râmîne este de a conținu 
clădească stive de morți într-o 
șartă încercare de a-și salva obri : 
și falsa mîndrie. Pentru noi i 
acum clar că trebuie să ne intern 
căm eforturile pentru a obține ir 
tarea războiului". Comitetul a și 
nunțat organizarea unei greve 
lirice naționale a studențimii am 
cane și a unui marș spre Washing ■ 
acțiuni carp vor culmina cu m; 
festațiile proiectate pentru 13 ș 
noiembrie în întreaga țară.

★
a trebuit s-o mărturisească, 
există altă soluție decît cea c 
trece prin retragerea rapidă și tot„.a 
a trupelor americane din Vietnamul 
de sud".

în Anglia, ziarul „The Guardian" 
scrie : „Adevărata greșeală a preșe
dintelui Nixon este de a aborda pa
cea așa cum a fost abordat războiul, 
adică dintr-un punct de vedere mi
litar și nu politic".

Influentul ziar vest-german 
„Frankfurter Allgemeine" scrie : 
„Această cuvîntare a lui Nixon nu 
va schimba lumea. Adoptarea unei 
noi politici în problema vietnameză 
nu s-a materializat". „Speranțe în
șelate", își intitulează ziarul elvețian 
„La Suisse" comentariul, în care se 
spune între altele : „Istorica întor
sătură a politicii americane în Viet
nam nu a avut loc. Președintele 
Nixon nu a anunțat nimic cu ade
vărat nou și nu a luat nici o ini
țiativă în măsură să ducă la o so
luție".

ultima linie va urca 
pînă la înălțimea de 
4 100 m, astfel că, în 
curînd, o ascensiune pe 
Elbrus va deveni a- 
proape la fel de u- 
șoară și lipsită de 
riscuri ca și o călătorie 
cu... tramvaiul.
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