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Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Gavro Altman, redacto
rul șef al revistei „Komunist", or
gan al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La primire a luat parte tovară
șul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului iugoslav.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ

Ambasadorul Republici’ 
Populare Ungare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit miercuri, 12 no
iembrie 1969, pe ambasadorul ex
traordinar șl plenipotențiar al Re-

publicii Populare Ungare, Jozsef 
Vince, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarășii Vasile Patilineț, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar ai Comitetului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, au făcut, în cursul zilei de 
miercuri, o vizită pe șantiere de construcții de locuințe 
din cartierele „Titan" și „Pantelimon" și la întreprinderea 
de prefabricate pentru construcții „Granitul" din Capitală.

Conducătorii de partid și de stat au fost însoțiți de 
VMatei fîhigiu, ministrul construcțiilor industriale. Dumitru 
Mosora, ministrul industriei materialelor de construcții. 
Alexandru Boabă, ministrul industriei chimice, de secre
tari al comitetului municipal de partid și reprezentanți 
al Consiliului popular al Capitalei.

în timpul vizitei — expresie a stilului de lucru 
concret, dinamic, bazat pe cunoașterea directă a realită
ților, al secretarului general al partidului nostru — au 
fost analizate multiple probleme ale activității 
de pe șantierele de construcții, stadiul îndeplinirii sarci
nilor de pian în domeniâl locuințelor pe anul în curs 

șl al pregătirilor pentru trecerea în cele mai bune con
diții la obiectivele viitorului cincinal. Secretarul general 
al Partidului Comunist Român a dat indicații pri
vind continua perfecționare a organizării și conducerii 
activității iehnico-economice pe șantierele de construcții 
în scopul intensificării ritmului de predare a locuințelor 
către populație, îmbunătățirii calității lucrărilor, creșterii 
eficienței economice în acest important sector legat de 
ridicarea nivelului de trai al poporului.

BRAȘOV 12 — De la trimisul 
„Agerpres", Mircea S. lonescu: 
Primul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), comandantul 
Alfred Raoul, și celelalte persoane 
oficiale congoleze au consacrat cea 
de-a treia zi a vizitei în țara noas
tră municipiului și județului Bra
șov.

In timpul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Alexandru Tujon, 
ambasadorul României la Brazza
ville, Tudor Jianu, directorul proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai organelor 
locale de stat și alte persoane ofi
ciale.

Vizita a început cu Uzina de 
tractoare, unde ing. Vasile Sechel, 
directorul general al uzinei, a făcut 
oaspeților o amplă prezentare a 
uzinei și a celor 12 tipuri de trac-

toare care se fabrică în prezent în 
serie în această întreprindere. Re
țin atenția caracteristicile construc
tive și funcționale și numărul a- 
preciabil de tractoare oferite la ex
port în peste 50 de țări.

Vizitînd principalele sectoare de 
producție ale uzinei — motor, banc 
de probă, montaj general — primul 
ministru congolez și specialiștii 
care îl însoțesc s-au interesat de 
aspecte ale organizării producției și 
ale relațiilor întreprinderii cu cen
trala industrială din care face par
te, de caracteristicile tehnice și 
condițiile de tropicalizare ale noi
lor tipuri de tractoare „Universal 
600“ și „Universal 400“, pentru 
legumicultură, pomicultură și vi
ticultură, aflate în curs de asimi
lare.

La sfîrșitul vizitei în uzina de 
tractoare, dînd o înaltă apreciere

nivelului tehnic de dotare a uzinei, 
premierul congolez a semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

De la Uzina de tractoare, coloana 
mașinilor oficiale, escortată de 
motocicliști, străbătînd principalele 
artere ale orașului, s-a îndreptat 
spre o altă întreprindere de presti
giu a Brașovului — Uzina de auto
camioane.

La sosirea în întreprindere, pri
mul ministru congolez și celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
au fost salutate de directorul ge
neral al uzinei, ing. Sergiu Șerbă- 
nescu, cu care au avut o discuție 
asupra profilului și perspectivelor 
de dezvoltare ale acestei unități.

în timpul vizitei prin sectoarele 
principale de producție, au fost 
prezentate noile autovehicule afla-

(Continuare în pag, a V-a)

Cale largă

noului, tehnicii

moderne
pe șantiere!
București, inima patriei. Capitala 

țării — în a cărei biografie anii so
cialismului au înscris noi și puter
nice unități industriale, împreună 
cu mari ansambluri arhitectonice, 
creînd, toate, un adevărat al 
doilea București, Bucureștiul țî- 
năr, modern — strălucea ieri în 
lumina soarelui de toamnă. După 
ce doar cu cîteva zile în urmă mari 
obiective ale Bucureștiulul indus
trial au primit vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost rîndul 
șantierelor construcțiilor de lo
cuințe din zona de est să-l aibă 
ca oaspete pa secretarul general al 
partidului.

Vizita a început în cartierul „Ti
tan", nu de mult una din periferiile 
triste și mizere ale vechiului Bucu
rești. De o parte șl de alta a ma
rilor bulevarde se înalță siluetele 
elegante, luminoase ale nenumăra
telor blocuri moderne care confi
gurează imaginea „la zi" a Ca
pitalist. Cele aproape 40 000 de 
apartamente date în folosință pînă

Tovarășul Nlcolaa Ceaușescu la itandul amenajat în incinta șantierului „Cosmos'-Pantelimon

tn prezent — cărora li se vor adău
ga în etapa următoare peste 25 000 
— fac ca „Titanul" să fie un verita
bil oraș nou — încă de pe acum

mai mare decît alte orașe ale țării. 
Privind actualul ansamblu arhitec
tonic, este ușor de imaginat înfă
țișarea sa în deceniul următor, cînd

Foto : M. AndreescuIn timpul vizitei la întreprinderea „Granitul'

de pe planșetele arhitecților se 
vor întrupa în beton și oțel, prin 
munca harnicului detașament al 
constructorilor, alte și alte blocuri 
de locuințe, clădirile unor așeză
minte social-culturale, ale cinema
tografelor, școlilor, magazinelor, 
cînd spațiilor verzi de astăzi li se 
vor adăuga parcuri, terenuri de 
sport, toate destinate creării celor 
mai bune condiții de trai celor 
220 000 de locuitori cît va avea a- 
tunci cartierul „Titan".

întîmpinat cu o deosebită căldu
ră, în aplauzele entuziaste ale con
structorilor aflați pe șantiere, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid se opresc în 
fața blocului V 1—5 aflat în con
strucție. In fața unor grafice 
comparative, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează eficiența 
tehnico-economică a noilor meto
da folosite în construcția de lo
cuințe. Tovarășii Ion Cosma, prlm- 
vicepreședinte, și Traian Ispas, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
al municipiului București, relevă 
rezultatele, obținute prin introdu
cerea prefabricatelor în panouri 
mari 'și a structurilor monolit. Se 
subliniază creșterea productivității 
muncii, economiile obținute la con
sumul de materiale, scurtarea ter
menelor de execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze șantierul aces
tui bloc cu zece nivele, care, pla
nificat să fie dat în folosință în 
cursul anului viitor, va cuprinde 
275 de apartamente. Aici, directo
rul general al Direcției generale de 
construcții-montaj, ing. Octavian 
Bîrsan, prezintă principalele ca
racteristici ale construcției, calită
țile materialelor folosite, soluțiile 
tehnice adoptate la operațiile de 
montare și finisaj. Sînt vizitate 
mai multe apartamente, aflate în 
stadii diferite de execuție. O par
ticularitate a acestui bloc o pre
zintă folosirea cofrajelor plane

(Continuare în pag. a IH-a)

UN RĂID-ANCHETĂ ÎN MAI MULTE JUDEȚE ARATĂ CĂ

Recolta deosebit de bogată 
de mere poate și trebuie 
să fie bine valorificatăMerele din plantațiile județului Argeș au fost culese; în cea mai mare parte, fructele au fost depozitate — pentru un scurt popas necesar sortării — înt.r-0 serie de centre, • de unde iau apoi drumul piețelor sau al silozurilor. Pe plan local se_ fac oarecari eforturi pentru valorificarea prin semiindustriallzare a unor cantități însemnate din fructele care nu se folosesc în consum; „Noi — ne spune S. Petrescu, șeful uscătoriei de fructe de la Tigveni, unitate a I.L.F. Argeș — deshidratăm un vagon de mere și pere zilnic din cele căzute la sortare la silozul pe care îl avem în apropiere. Pînă acum, în jurul uscătorului am depozitat, pentru deshidratare, circa 500 tone de mere și pere".însemnate cantități de fructe sînt prelucrate și in cadrul întreprinderii din Băiculești. Aici a intrat recent în funcțiune o linie specială de producere a sucului concentrat — linie cu o capacitate de prelucrare de 8 vagoane pe zi. Merită remarcată, în această ordine, de idei, inițiativa I.A.S. Curtea de Argeș ; aici, merele și celelalte fructe care nu mai corespund consumului în stare proaspătă, sînt folosite la fabricarea țuicii.Am trecut, în cursul raidului nostru, și prin județul Vîlcea.— Pînă acum — ne spune tov. A- lexandru Duță, directorul I.J.L.F. — am preluat circa 9 700 tone mere din cele 15 491 planificate. Cooperativele agricole de producție ne-au livrat aproape întreaga recoltă. Avem perspective să realizăm și cele cîteva mii de tone care ne-au mai rămas pînă la îndeplinirea cifrei planificate, ba chiar să o depășim. Principala problemă care ne preocupă în prezent este aceea a folosirii tuturor posibilităților existente pe plan local pentru a evita degradarea fructelor. Inițial, noi aveam planificat să insilozăm. 2650 tone. Pînă acum am însilozat deja cu o mie de tone mai mult. Ne-am propus ca pînă la sfîrșitul acestei luni să avem în- silozate circa 8 000 de tone, folosind în acest scop toate spațiile disponibile din comune precum și din centrele noastre de prelucrare, care vor avea asigurată . astfel materia primă și pentru întreg trimestru] I al anului viitor.Cum sînt însă depozitate și păstrate produsele adunate cu atîta trudă din neobișnuita recoltă a acestui an ? întrebarea capătă, fără exagerare, accente grave în aceste zile cînd, pe alocuri, mesagerii iernii și-au făcut deja apariția : s-au produs înghețuri, au căzut și primele zăpezi. în județ există un însemnat număr de silozuri noi, de mare capacitate, apar- ținînd cooperativelor agricole de producție. în unele a fost însilozată producția proprie de mere a cooperativelor ; altele au stat pînă de curînd goale sau au folosit la depozitarea a tot felul de tr-o astfel acum două Curtea de

sticle ale comerțului. înde situație se afla pînă zile silozul cooperativei Argeș, solicitat insistent

de I.A.S. din aceeași localitate pentru însilozarea fructelor sale. Acesta este doar un exemplu care arată cu cită tenacitate și interes trebuie acționat pentru a se obține, pe plan local, toate încăperile apte să adăpostească fructele de care dispunem.Revenim la centre. Ce se intîm- plă cu fructele adunate aici ? Vizităm mai multe ferme ale I.A.S.

Cîmpulung Muscel, localitate așezată la poalele munților, ale căror creste sînt deja acoperite de zăpadă.Sîntem în punctul Ploștile din fer-
Gh. CÎRSTEA 
D. TÎRCOB 
V. EMIL

(Continuare în pag. a II-a)

Inițiative care
Străzile orașului pă- ’ reau pustii, duminică spre prînz, deși era o zi frumoasă de toamnă ( absența oamenilor pe care mă așteptam să-i văd plim- bîndu-se prin centru, pe bulevard, mi s-a părut surprinzătoare, — pînă mi-am amintit că tocmai atunci, la televiziune, se transmitea „în direct" un meci de fotbal internațional. Ca pretutindeni de altfel, televizorul pune din ce în ce mai mult stăpînire pe timpul liber al tîr- goviștenilor. Și încep aceste însemnări refe- rindu-mă Ia expansiunea televiziunii, pentru că „tirania" micului ecran — frecvent invocată în discuțiile despre eficiența muncii culturale — are, șiI

sa aibă,este firesc implicații dintre cele mai diverse în ce privește întreaga viață spirituală a cetății. E- misiunile T.V. pot deturna interesul public de Ia diferite manifestări culturale, organizate pe plan local — mai ales dacă aceste manifestări au un indice coborît, de atrac- tivitate — sau, dimpotrivă, pot acționa ca un stimulent în direcția modernizării activității cultural-educative. Ce se întîmplă. din acest punct de vedere, într-otoamnă, și cum se înfățișează atmosfera și viața cultural-artistică a acestui municipiu cu peste treizeci de mii de locuitori, dintre

la Tîrgoviște, duminică de.

care cîteva mii de intelectuali — profesori, Ingineri, medici, economiști. juriști etc. ?Legendara „cetate de scaun" a Țării Românești, păstrătoare a unor străvechi tradiții patriotice și de cultură, urbea Tîrgoviștei reîntinerește astăzi, cunoaște o importantă dezvoltare economică. Construcții industriale ridicate în vremea din urmă, blocuri de locuințe, șantiere aduc în peisajul orașului — alăturîndu-se nepieritoarelor vestigii ale unui trecut istoric glorios — însemnele epocii noastre. Dezvolta-
D. COSTIN

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului
Președintele Consiliului

Foarte bucuros pentru 
mi le-ați transmis cu ocazia 
vă exprim mulțumirile mele sincere și cordiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
amabilele urări pe care Excelența Voastră 
zilei naționale a Republicii Austria, doresc să

FRANZ JONAS 
președintele federal 

al Republicii Austria
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FAPTUL| 
DIVERS!

Recolta deosebit de bogată 
de mere poate și trebuie 
să fie bine valorificatăMicul agent de circulație |Inspectoratul miliției județului Mureș a pregătit — cu sprijinul cadrelor didactice, organizațiilor U.T.C. și de pionieri — patrule formate din pionieri și școlari pentru supravegherea respectării regulilor de circulație. Micii agenți sînt dotați cu fluiere, banderole, manșete, precum și cu materiale propagandistice necesare popularizării normelor de circulație, pentru prevenirea accidentelor, cu deosebire în rîndul copiilor. A- jutați-i să-și îndeplinească sarcina. Sînt.„ în exercițiul funcțiunii.Ziuasi mandatul»

Dacă intimplarea pe care v-o 
relatăm este de natură să pro
voace zîmbete, ea are totuși și 
un revers neplăcut. Tehnicia
nului Stan Iliescu de la Centrul 
de legume și fructe Curtea de 
Argeș i s-a majorat, pe calea 
justiției, pensia de întreținere 
a celor doi copii rămași în gri
ja fostei sale soții. Dar omul 
s-a supărat și a ripostat. Cum ? 
Trimițind zilnic, prin mandat 
poștal, cite... 14 lei ! Chipurile, 
să se răzbune. Pentru că femeia 
ar trebui să se ducă zilnic la 
oficiul poștal și să încaseze... 
14 lei. Și doar este vorba de 
propriii săi copii ! Ce-ar fi dacă 
ar interveni contabilitatea în
treprinderii unde lucrează și 
l-ar scuti de atîtea drumuri ? 
Mai este și altă cale dar... să nu 
anticipăm. Sîntem informați că 
procuratura locală o și caută. 
Și — cum spune proverbul — 
cine caută, găsește !AcidulatăApele noastre minerale sînt pretutindeni — și, pe drept cu- vînt, — apreciate pentru calitățile lor curative și gustul plăcut. Dar, de la o vreme, tot mai mulți cititori ne semnalează că, deseori, în loc de apa minerală dorită găsesc în sticle un fel de... apă chioară sau ceva pe aproape. Explicația se datorește faptului că instalațiile de îmbuteliat (vezi Căciulata, Borsec, etc.) s-au uzat și nu mai capsează etanș sticlele. Ce-i de făcut ? Pentru că, totuși... „băutura cea mai bună este apa de izvor"... mineral.Omul desub tractorLa marginea drumului — un | tractor răsturnat, iar sub el — un cadavru. E în zori. Oamenii adunați la fața locului recunosc, în persoana decedată, pe con- * săteanul lor Alexandru Șuteu, I tractorist la I.M.A. Surduc (Sălaj). Ce s-a întîmplat 7 Să de- I rulăm filmul tragediei. Seara, > după ce s-a întors de la arat, tractoristul a fost convins de | pădurarul Ioan Drăgan să-1 ducă acasă cu tractorul, cale de I cîțiva kilometri, pînă în satul Cuceu. S-au urcat, deci, pe ■ tractor, după ce pădurarul îl ■ cinstise cu cîteva pahare de țuică. Au mers cu bine. La pă- | durar acasă, ospățul a continuat. Alexandru Șuteu s-a urcat vesel pe tractor, să se întoarcă acasă. însă n-a mai pu- • tut controla volanul. Circulînd I în zig-zag, în cele din urmă s-a răsturnat, găsindu-și moartea | sub tractor. Au rămas în urma lui doi copii mici. Un avertisment pentru toți.CuriozitățifloraleIernile ce se aștern pe meleagurile județului Harghita sînt lungi, alternînd cu veri scurte și răcoroase. Acești factori au avut ca efect formarea, de-a lungul mileniilor, a unui mare număr de mlaștini. în soiul rece al mlaștinilor și tur- băriilor și-au găsit condiții bune de dezvoltare și aclimatizare unele specii de plante deosebit de rare, originare din ținuturile nordice. Betula Hu- milis (mesteacănul mic), Betula Nana (mesteacănul pitic), Saxl- fraga Hirculus și alte cîteva orhidee de origină nordică cresc în ținuturile acestea; cel mai sudic punct al ariei lor de răspîndire. Botaniștii au ajuns la concluzia că aceste plante au rămas aici din epoca glacială, prezența lor fiind un important indiciu asupra întinderii vechilor zone de glaciațiu- ne. La Borsec crește Betula Hu- milis, o specie rară de mesteacăn pitic. în solul răcoros al turbăriilor de lingă Sîncrăieni crește Saxifraga Hirculus, care de obicei se găsește numai în Finlanda și în partea nordică a Uniunii Sovietice.

de iRubrică redactata
Ștefan Z1DARIȚA
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

Icu
„Scînteii

L___

Pe agenda organizațiilor de partid din satele 
județului Suceava sta la loc de frunte munca 
politico - educativa pentru îndeplinirea unei înalte 

obligații cetățenești

Din fiecare cooperativă, 
din fiecare gospodărie țărănească 
CIT MAI MULTE PRODUSE LIVRATE 
STATULUI PESTE CONTRACT!In prezent, preocuparea principală a organizațiilor de partid din localitățile județului Suceava constă în desfășurarea unei susținute munci organizatorice și politico-educative pentru îndeplinirea contractelor și suplimentarea vînzărilor de produse agroalimentare Ia fondul central al statului. Dezbaterile din adunările organizațiilor de bază, cît și cele care au avut loc în adunările generale ale cooperatorilor, discuțiile de la om la om au creat climatul corespunzător îndeplinirii obligațiilor față de stat în condiții de înaltă responsabilitate cetățenească. în marea lor majoritate, unitățile agricole din acest județ au înțeles pe deplin că edificarea în țara noastră a unei societăți multilateral dezvoltate implică o contribuție în continuă creștere din partea fiecărui cetățean în raport cu sprijinul pe care statul îl acordă tuturor oamenilor muncii sub cele mai diverse forme.La comitetul județean de partid ni s-au oferit numeroase exemple din care rezultă că obiectivul major al întregii munci de partid la sate este, în prezent, respectarea riguroasă a contractelor șl creșterea contribuției fiecărei unități agricole, a fiecărui cooperator la fondul central al statului. Fâcînd din îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate față de stat o chestiune de prestigiu și de onoare civică, organizațiile de partid și consiliile de conducere ale cooperativelor agricole din Moara, Boșanci, Fălticeni, Forăști, Manolea și. altele au livrat — cu excepția porumbului, a cărui transportare la baze este în plină desfășurare — aproape în întregime restul de produse vegetale și animale contractate.Astfel, înțelegînd faptul că îndeplinirea și depășirea vînzărilor la fondul central constituie o îndatorire cetățenească, că vînzarea către stat a.unor cantități cît mai mari de produse este avantajoasă pentru fiecare unitate și pentru fiecare cooperator, C.A.p. Fălticeni și-a dublat aproape contribuția la unele produse. Membrii biroului organizației de partid din această unitate au urmărit în permanență stadiul onorării contractelor, predările făcîndu-se paralel cu recoltatul.Rezultate meritorii pe linia achitării obligațiilor față de stat au fost obținute și de către cooperativele agricole din Dumbrăveni, Ipotești și Reuseni, unde organizațiile de partid au demonstrat țăranilor cooperatori, pe bază de calcule convingătoare, că este în avantajul lor să contribuie . cu cantități cît mai mari de produse agroalimentare la aprovizionarea industriei și populației.Asemenea muncă politică nu se desfășoară, în toate organizațiile, cu a- ceeași intensitate. In acest sens, la comitetul județean de partid a fost citat cazul cooperativelor agricole din Bunești, Horodniceni, Băișești și altele care, deși au posibilități de a suplimenta livrările, se limitează totuși numai la ceea ce au stabilit prin contractele inițiale, iar pe alocuri nu este îndeplinită nici această obligație. Este un fapt care denotă că aici organizațiile de partid nu au acționat destul de convingător, pentru ca după satisfacerea nevoilor de să- mînță și consum din cadrul unităților, tot surplusul de produse să fie valorificat la stat. în unitățile a- mintite se acționează sporadic și în direcția convingerii țăranilor cooperatori asupra necesității de a vinde statului prin achiziții — în raport cu posibilitățile fiecăruia — o parte din produsele obținute ca retribuție la zi-muncă sau de pe loturile personale.Dintr-o statistică întocmită recent rezultă că locuitorii din zona necoo- perativizată a județului Suceava își îmbogățesc mereu tradiția de buni crescători de animale și cultivatori de cartofi. De pildă, existența în a- ceastă zonă a județului a peste 30 000
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redumații
CANOTAJ DE NEVOIEAm poposit de curînd in comuna natală — Crișan, județul Tulcea — situată în Delta Dunării (brațul Sulina), pe malul drept al apei. Comuna este despărțită în două de un canal, lat de 25 m și adînc de circa 3 m, peste care exista nu de mult un pod din lemn, folosit de cetățeni pentru trecerea dintr-o parte într-alta. La ora actuală podul nu mai există — s-a ruinat — și, pentru a merge la școală, de pildă, copiii sînt nevoiți să traverseze canalul cu barca. Nemaivorbind de ceilalți cetățeni, din aceeași parte a satului, care trebuie să procedeze la fel ori de cîte ori se deplasează la consiliul popular, la poștă, la dispensar, la magazine ș.a.m.d. Se promite de mult refacerea podului, dar... Pînă atunci, copii, (cel care nu știți) învățați canotajul I

Petre BODREAGA 
Cluj

TELEÎNCURCATURALa 30 octombrie a.c. am expediat din București, pe adresa părinților mei dintr-o comună a județului Argeș, o telegramă cu următprul conținut : „Venim sîmbătă seara". Telegrama a fost depusă la oficiul P.T T.R.-București 36 (recipisa nr. 1028). în ziua stabilită, tocmai cînd mă pregăteam de plecare, sînt anunțat de niște prieteni care sosiseră din provincie că părinții mei erau foarte alarmați, deoarece îi chemasem telegrafic — eu, chipurile — la București și nu știau ce s-a întîmplat La rîndul meu. eu nu știam ce să cred Nu

ha pășune, cît șl ajutorul acordat de către stat constînd în furaje concentrate,. îngrășăminte chimice pentru fertilizarea pajiștilor naturale etc. creează posibilitatea ca, anual, aici să se crească, în medie, pînă la 83 400 bovine, din care circa 50 la sută sînt vaci cu lapte, 21 000 capete porcine și 86 000 ovine. Ca urmare, de la un an la altul contribuția acestor locuitori la crearea fondului central al statului de produse agroalimentare se face tot mai mult simțită. Tocmai de aceea biroul comitetului județean de partid a luat măsuri ca și aici să se desfășoare o susținută muncă organizatorică și politico- educativă, astfel încît acest însemnat potențial, economic al județului să fie valorificat în raport cu nevoile și interesele . producătorilor din a- ceaștă zonă și cu cerințele de materii prime și de consum ale economiei naționale. în afara dezbaterilor care au avut loc pe această temă în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de partid, au fost inițiate discuții din casă în casă și cu flecare locuitor în parte. Comuniștii și deputății au explicat pe larg și convingător că valorificarea produselor către stat constituie o datorie de onoare, că numai astfel se va putea răspunde cel mai bine ajutorului acordat de către stat, ajutor ce se manifestă sub cele mai diverse aspecte și pe planuri multiple.în comuna Păltinoasa din zona Humorului, de pildă, locuitorii au încheiat contracte pentru 440 capete tineret bovin, 146 porci și 152 000 litri lapte, din care 126 000 au și fost livrați fabricii producătoare din Cîmpulung. Am întîlnit aici cetățeni ca Vasile Bodnăreseu, Dumitru Aslan, Ioan Boșca și mulți alții, care vînd statului anual, pe bază de contract, cîte 2—3 capete tineret bovin la o greutate medie de peste 300 kg bucata, realizînd fiecare, pe această cale, un venit de aproape 10 000 lei.O activitate rodnică pentru înfăptuirea angajamentelor asumate față de stat desfășoară .și organizația de' partid din comuna Stulpicani, situată tot în zona necooperativizată din împrejurimile centrului minier Leșul Ursului. Tov. Gavril Ostanschi, primarul comunei, ne indică să consul

p sesizări • răspunsuri Excursiile de revelion

Noi itinerare turistice 
peste hotare

primiseră telegrama mea 7 Cine-i chemase și de unde provenea motivul de îngrijorare 7Am renunțat, de bună seamă, la plecare (mă gîndeam că, așa alarmați cum sînt, se vor deplasa ei la București) și le-am dat telefon. Dar, ce să vezi 7 Primiseră, într-a- devăr, o telegramă de la mine., prin care-i chemam la București: „Veniți sîmbătă seara". Adică, exact pe dos, față de mesajul meu. O „mică" eroare de conjugare, în stare să producă o astfel de încurcătură. De unde rezultă că unii salariați ai telegrafului nu pun prea mare preț pe conjugarea verbelor, transformînd uneori, din cauza neglijenței, un serviciu foarte la îndemînă și foarte util pentru cetățeni — cel telegrafic — în deser- viciu pentru aceștia.
Alexandru STAMATE
București

...ȘI S-A FĂCUT LINIȘTELa sesizarea mai multor locuitori din Făgăraș, în legătură cu zgomotul asurzitor produs ziua și noaptea de unele utilaje ale secției de panificație de pe strada Mihai Viteazul. Consiliul popular județean Brașov — căruia i-a fost remisă această sesizare de către redacție — ne-a -răspuns că cetățenii au dreptate. în consecință, s-a dispus mutarea utilajelor cu pricina și luarea celor mai adecvate măsuri pentru amortizarea zgomotelor produse de ele
DACA N-AR EXISTA SPERANȚA...Locuitorii străzii Gheorghe Doja din Stre- haia solicită de cîțiva ani gospodarilor ora

șului să ia măsuri pentru pavarea străzii. în anul 1965 li s-a comunicat că lucrarea a fost prinsă în planul pe 1966 ; în 1966 au fost anunțați că nu se poate face decît în 1967. într-adevăr, în 1967 s-au adus unele materiale și s-a așteptat probabil sosirea anului 1968, între timp, materialele aduse au dispărut, așa că lucrarea n-a mai putut să fie executată, fiind amînată — și re—re-replani- ficată — pentru 1969. (A se vedea adresa, fără număr, din 14.XI.1968 a Consiliului popular orășenesc Strehaia către solicitanți).Toată această poveste a fost adusă de curînd, de către redacție, la cunoștința Consiliului popular al județului Mehedinți, care ne-a răspuns • „Cele sesizate sînt juste. Lucrarea se află în obiectivul Consiliului popular al orașului Strehaia". Așadar, n-a mai fost re-re-re-replanificată I Ceea ce înseamnă că, de data aceasta, Consiliul popular orășenesc Strehaia nu le-a mai dat oamenilor termene, ci speranțe. Dacă n-ar exista speranța...
SUS LA MUNTE, LA CABANAUn grup de .muncitori forestieri de la I. F. Brezoi, județul Vîlcea, au semnalat redacției starea necorespunzătoare a cabanelor — proprietatea întreprinderii — în care locuiesc, a căror reparare întîrzie de mult timp. Sesizarea a fost trimisă de redacție Consiliului județean al sindicatelor Vîlcea, care ne-a răspuns că, tn urma intervenției sale pe lîngă conducerea I. F Brezoi, s-au luat măsuri de reparare șl reamenajare a acestor cabane

tăm o statistică, din care rezultă că, anual locuitorii de aici cresc circa 10 000 de oi, 2 300 bovine și un număr însemnat de porci. Iar la rubrica „Livrat către stat pe bază de contract" sînt trecute următoarele cifre revelatorii : 770 capete tineret bovin, 140 porci, 260 000 litri lapte, 12 000 kg brînză, 11 617 kg lînă și 60 tone cartofi. „Avantajele sînt multiple, ne spunea primarul comunei. în primul rînd, prețurile sînt ferme și convenabile, ceea ce ne dă posibilitatea să știm din vreme ce vom cîștiga. Totodată,. statul ne acordă în mod stimulativ, cîte 3 kg porumb pentru fiecare kg de carne de porc și cîte 1,300 kg porumb pentru fiecare kg de carne dă bovină livrată, ceea ce creează o bază sigură pentru creșterea altor animale. în plus, tuturor celor care contractează laptele cu statul le este asigurat pășunatul în mod gratuit pentru animalele proprietate personală. Iată de ce în comuna noastră relația producător-stat se dezvoltă continuu, în interesul ambelor părți".Situații asemănătoare ne-au fost prezentate . și de către tovarășii Adrian Chireac, primarul comunei Frumosu, Dumitru Tomiuc, secretar al Consiliului popular din comuna Vama, Iosif Solcan, secretar al Comitetului comunal de partid din Mînăs- tirea Humorului etc. Unii dintre interlocutorii noștri au ținut neapărat ca în mod cifric să consemnăm și contribuția locuitorilor de aici la crearea fondului centralizat al statului. O facem cu plăcere. Comuna Frumosu : 380 capete tineret bovin,350 000 litri lapte, 55 porci, 2 300 kg lînă. Comuna Vama : 110 capete bovine, 70 porci, 2 200 kg lînă, 350 000 litri lapte, 40 tone cartofi.... Posibilitățile pentru creșterea cantităților de produse ce urmează a fi vîndute statului de către locuitorii din zona necooperativizată a județului Suceava sînt și mai mari. Spre valorificarea lor este îndreptată acum atenția organizațiilor de partid care, prim muncă politico-educativă, determină obținerea unor rezultate și mai bune.
I. MANEA
corespondentul „Scinteii*

(Urmare din pag. I)ma Lăicăi a sus-numitel I.A.S. Pe pămîntul umed și acoperit de un strat gros de brumă, zac de la jumătatea lui septembrie, sub cerul liber, cîteva zeci de tone de mere din soiuri superioare : Ionathan, Parmen etc. Lingă șira de mere, care emană un miros puternic, altă șiră de lăzi. La mică distanță, într-un saivan (e drept, acoperit, dar care nu ferește merele de un îngheț mai puternic de minus 5 grade), circa J.00 tone de fructe sint in pericol de carbonizare ; privirile sesizează că mari cantități au și fost pierdute. Trebuie a- dăugat că aceste mere din cele mai bune sînt lăsate în paza... domnului I Vizităm depozitul central ăl aceleiași ferme și admirăm coloritul deosebit de frumos al fructelor.— Ce folos, tovarășe, se plînge S. Petrescu. Nu avem ce face cu ele. Nu vin beneficiarii să ridice merele. Altă dată, pe vremea asta, nu măi aveam mere depozitate așa. Nici magazinele Gostat, din Constanța, Galați, nici O.L.F.... Cîmpulung aflat aici, la doi pași nu-și respectă graficele de preluare.Aceleași imagini șl la ferma Clu- cereasa din I.A.S. Cîmpulung : cantități imense de mere din cele mai frumoase stau risipite de mai bine de o lună prin livadă, sub cerul liber. Aceasta — de neînchipuit — în timp ce silozurile proprii ale fermei, destul de încăpătoare, stau goale! Indignați de cele văzute, ne-am deplasat la sediul I.A.S., aducîndu-le la cunoștința directorului I. Simonescu. Ce aflăm de la el: aceleași și aceleași văicăreli pe care le-am auzit și la lucrătorii fermelor :— Nu avem beneficiari, nu avem silozuri, nu avem lăzi...— Cîte tone de mere sînt expuse înghețului ?— La ora actuală, 1 300 tone, în cea mai mare parte Ionathan. Beneficiari s-ar găsi, dar toț’ vor numai lona- than. Și nu le putem da fără albitură (Crețesc, Pătule).Ciudată logldă 1 Nu vinzi Ionatha- nul fără celelalte, dar accepți ideea să se strice și unele, și celelalte. Dacă totuși acceptați această logică, tovarășe director, de ce nu v-ați străduit să folosiți propriile depozite. Și apoi, în completare, să depistați alte adăposturi corespunzătoare, existente prin comunele din împrejurimi, așa cum au procedat, bunăoară, cei de la I.A.S. Curtea de Argeș 7în județul Vîlcea am vizitat centrele de achiziții din comunele Bunești, Stoenești, Pietrari, Costești, Tomșani. în toate aceste comune și în multe altele, sute și mii de tone de mere așteaptă să fie preluate de la producători. Achizițiile se desfășoară însă într-un ritm extrem de lent. „De mai bine de o săptămînă — ne spune achizitorul Nicolae Nițu din Bunești — eu nu
Pentru 

amatorii 
sporturilor 
de iarnă

O imagine care anticipea
ză sezonul sporturilor de iar
nă. Pentru numeroșii amatori 
ai disciplinelor sportive ca
racteristice anotimpului rece, 
combinatul de industrializare 
a lemnului din Reghin a pre
gătit o gamă complexă de ma
teriale și articole sportive, al 
căror renume a trecut hotarele 
tării. Schiurile produse la Re
ghin, purtînd mărcile „Alb- 
Start*,  „Turist*,  „Campion" au 
fost apreciate pe pîrtii inter
naționale. Pe lîngă schiurile 
de performanță și antrena
ment, C.I.L. Reghin produce și 
săniuțe, ca cele din fotogra
fie.
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mai pot prelua nici un măr, pentru că nu am unde le depozita. Am cîteva zeci de tone de mere de calitatea I, din cele mai bune soiuri, care stau neridieate de cel puțin două săptă- mîni. Dacă se Iasă un frig mai puternic într-o noapte, am terminat cu ele Nu mai vorbesc de faptul că, de atîta vreme, unele au început să se strice".La Stoenești — aceeași poveste. „Avem cel puțin 300 de vagoane de mere, depozitate în condiții improprii pe la cetățeni, care ar putea fi imediat achiziționate. Este drept, I.L.F. nu păgubește. Dar de ce să nu fie valorificate acolo unde poate este nevoie de ele 7“ — se întreabă, pe drept cu- vînt, Ilie Neacșu, secretarul comitetului comunal de partid.Am discutat, de asemenea, cu numeroși cetățeni din comuna Pietrari, care voiau să vîndă I L.F.-ulul importante cantități de mere, dar singurul centru de achiziții din comună era pur și simplu sufocaț : nu mai avea unde le depozita. De mai multe zile ofertele producătorilor sînt întîmpi- nate cu replica : „Piața este peste tot suprasaturată de mere; nu le mai putem prelua, pentru că n-avem unde le desface". Dar oamenii, pe bună dreptate, nu se pot declara sar tisfăcuți ou astfel de replici, deoarece ei știu că este în interesul lor și al statului ca merele să fie valorificate și nu lăsate să se strice. în condițiile unei astfel de desfășurări lente — observau ei — singura alternativă normală ar fi conservarea și industrializarea lor, folosirea intensă a tuturor mijloacelor existente în a- cest scop pe plan local. în aproape toate comunele din zona Rin Vîl- cea-Horezu există uscătorii ale cooperației de consum, care ar putea fi folosite pentru a transforma în poame o bună parte din merele ce nu vor putea rezista pentru a fi puse în comerț mai tîrziu. Aproape toate aceste uscătorii stau însă nefolosite De fapt, în ciuda rezultatelor bune obținute, nici mijloacele de industrializate ale LL.F.-ului nu sînt folosite la întreaga lor capacitate, ceea ce face ca o bună parte din merele a- chiziționate să se degradeze chiar în incinta unităților I.L.F.Principala cauză a acestei stări de lucruri este, după cîte ni s-a explicat, necorelarea achizițiilor cu livrările către beneficiari,care refuză să ridice marfa. Bunăoară, conducerea a- cestui departament a dat repartiții I.L.F.-urilor din județele Cluj (2 630 tone), Gorj (150 tone), Sibiu (450 tone), Dolj, Galați, Olt, Ilfov și altele, dar acestea nu au ridicat pînă acum decît cantități cu totul neînsemnate. Ca urmare, acum centrele de achiziții din județ duc o acută lipsă le lăzi Poate că unii dintre acești beneficiari au și ei. moți vele lor să refuze onorarea unor repartiții nu tocmai judicios stabilite. De pildă, de ce o fi nevoie să fie duse merele din Rm. Vîlcea pînă la Cluj, sau Tg. Jiu, cînd se știe foarte bine că aceste zone sînt ele însele mari producătoare de mere ? Dincolo de toate acestea, este cert însă că, în prezent, o parte din rodul livezilor de mere ale județului Vîlcea este amenințată cu degradarea sau nu va putea fi folosită la adevărata ei valoare.Și în zona de deal (cu profil pomicol) a județului Neamț, o mare cantitate de fructe din recolta bogată a acestui an, se află stocată în grămezi sub cerul liber, fiind amenințată cu deteriorarea sau chiar cu distrugerea. în același timp. I.L.F. Piatra Neamț mai are de ridicat de la producători peste 300 tone mere și 50 tone de nuci, aflate în diverse localități, cele mai mari cantități fiind la Reucești — 20 tone, Bălțătești — 15 tone și Agapia — 15 tone. Fără îndoială, ziua de 25 noiembrie, cînd își propune I.L.F. să încheie preluarea întregii cantități de fructe, ni se pare tardivă, întrucît condițiile de ocrotire împotriva înghețului sînt ca și inexistente. Ne întrebăm atunci : de ce spre bazinele pomicole nu sînt concentrate mai multe mijloace ? Explicația poate fi aflată în slaba organizare a muncii, în evidența greoaie și în sistemul înțepenit care prejudiciază capacitatea de acțiune a întreprinderiiȚinînd seama de apreciabilul volum de produse dislocat, este firesc să se acorde o atenție sporită utilizării cu grijă, la capacitatea maximă, a mijloacelor de transport. Cu atît mai mult cu cît unul din motivele invocate pentru neridicarea

Agențiile Oficiului Național de Turism din întreaga țară pun la dispoziția amatorilor de călătorii noi itinerare turistice în R.P. Bulgaria, R.P. Polonia, R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, U.R.S.S.Noile excursii prezintă obiective turistice inedite, monumente istorice și de artă, orașe și localități pitorești. Cu ocazia acestor excursii turiștii vor putea petrece, totodată, un revelion plăcut, agrementat cu băuturi și specialități culinare specifice.Se pot reține locuri pentru revelion la excursiile pe itinerarele : București — Sofia, 6 zile; cu vizitarea împrejurimilor orașului Sofia, excursie la Vitoșa, și revelion la Sofia ; București — Russe, excursie de 2 zile, turul orașului și împrejurimile sale ; București — Budapesta ; București — Varșovia, excursii de 5—6 și 7 zile: București — Cer

fructelor a fost lipsa mijloacelor da transport. Or, cum sînt utilizate camioanele la I.L.F. Piatra Neamț ? Intr-o singură zi — la 31 octombrie — două autocamioane „Bucegi" de cîte 8 tone fiecare, aparținînd întreprinderii din Neamț, bateau, goale, cale lungă pînă la depozitele din Găești- Șuța, județul Dîmbovița, pentru a încărca gogoșari roșii.' Neprimind marfa de calitatea cerută (datorită „grijii" cu care I.L.F. Găești își protejase „munții" de marfă lăsați sub cerul liber, la discreția brumei), au pornit să caute în altă parte. Duminică s-au „învîrtit" prin București, au bătut la porțile închise ale depozitelor și s-au înapoiat, după trei zile de călătorie, așa cum au plecat. Un calcul sumar ne indică că această „excursie de agrement" a costat statul — prin darnicul ei mandatar, I.L.F. — mii de lei și a imobilizat inutil capacități de transport solicitate în județ la alte operațiuni.Cu toate că întreprinderile de legume și fructe nu au fost înființate pentru a descoperi paradoxuri, ele dovedesc a fi capabile de adevărate inițiative pe acest tărîm. A- celași I.L.F. Piatra Neamț a trimis spre București cele două camioane goale, deși aveau de transportat cartofi spre depozitele din Capitală. Nimănui din conducerea I.L.F. nu i-a trecut prin minte să le trimită încărcate, cu toate că a doua zi — 1 noiembrie — întreprinderea din Piatra solicita I.L.F. Ilfov (prin telexul nr. 1 338) să trimită mașini. Cei din Ilfov s-au conformat, și dinspre București au început să se scurgă camioanele, și acestea în majoritate goale. Numai că șoferii mașinilor sosite din Ilfov încă de sîmbătă seara (am notat două : 32 B 6 310, aparținînd I.R.T.A. și 21 B — 5 555, aparținînd I.L.F. Ilfov) au bătut și ei, la Piatra, la ușa unor birouri închise, în preajma cărora ființau doar portarii, o importantă capacitate de transport rămînînd neutilizată pînă luni, într-o perioadă cînd fiecare ceas este atît de prețios.Din toate cele arătate mai sus, un lucru reiese clar : că, in primul rind, eforturile organelor locale din județele producătoare trebuie îndreptate spre valorificarea la maximum a recoltei de fructe. Căile, cum s-a mai spus, sînt diferite. Cantități cît mal mari — și acțiunea este în curs — sînt prelucrate de unitățile Ministerului Industriei Alimentare. în direcția prelucrării și conservării,. rezervele cele mai importante se află însă pe plan local. Și acestea nu sînt nici pe departe epuizate : uscătorii, cuptoare și cazane de făcut marmeladă, de exemplu, se mai pot pune în funcțiune și acum, antrenînd în această acțiune și comisiile de femei de la sate, din cooperativele agricole.Acolo unde depozitele comerțului sînt încărcate la maximum și unde posibilitățile momentane de preluare au fost epuizate, organele I.L.F. sînt în măsură — după cum a anunțat ieri, cu prilejul unei ședințe ’ținute la M.C.I., tov. Nicolae Bozdbg, ministrul comerțului interior — să plătească producătorilor, prin Banca A- gricolă, avansuri de 25 la sută • din valoarea fructelor pe care aceștîâ’do- resc să le vîndă statului, cu condiția de a le conserva în gospodăria proprie șl a Ie livra treptat, in funcție de cerințe. Este o modalitate pe care I.L.F.-urile, consiliile populare sînt datoare s-o popularizeze In rîndul producătorilor, dispunînd neîntîrziat plata avansurilor către contractanți.Județele beneficiare sînt chemate, la rîndul lor, să privească cu mai mult spirit de răspundere problema gospodăririi fructelor care este, în momentul de față, o problemă de interes general. Este necesar ca ele să preia fructele ce li se cuvin și să se îngrijească, pe de o parte, de păstrarea lor pentru iarnă și, pe de altă parte, chiar de prelucrarea lor Imediată, întrucît de asemenea posibilități nu dispun numai județele producătoare.Conjugînd asemenea eforturi cu grijă pentru organizarea mai bună a transporturilor și folosirea la maximum a tuturor capacităților existente, pentru returnarea operativă a ambalajelor, pentru vînzarea fructelor pe calități, cu prețuri diferențiate, se poate ajunge la gospodărirea mai bună a acestor roade bogate și la folosirea lor în interesul cumpărătorilor din întreaga țară 

năuți — Lvov; București — Kiev — Leningrad — Moscova; București — Chișinău — Odesa și Chișinău — Kiev — Moscova, excursii de 7 și 14 zile, cu petrecerea revelionului la Moscova, Cernăuți, Leningrad, Chișinău, Odesa ; București — Pra- ga, excursii de 9 și 10 zile; București — Berlin și București— Leipzig, excursii de 9 și 10 zile.La ghișeele agențiilor Oficiului Național de Turism se mai fac înscrieri pentru excursiile turistice din acest ultim trimestru al anului, pe următoarele rute : București — Russe, București — Russe — Tîrnovo, București — Plevna — Sofia — Tîrnovo, cu autocarul; exoursii cu avionul la Praga și Moscova— Leningrad.IMPORTANT DE REȚINUT este faptul că în acest sezon turiștii beneficiază de tarife reduse.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Ministerul

(Urmare din pag. I)

PE ȘANTIERE DE CONSTRUCT

mari, a planșeelor și scărilor din 
prefabricate ca și a camerelor de 
baie — celule spațiale complet fi
nisate. Secretarul general al parti
dului examinează cu minuțiozi
tate și exigență calitatea lucră
rilor, se interesează îndeaproa
pe de productivitatea utilaje
lor folosite, de problemele ce se ri
dică în fața muncitorilor în pro
cesul de producție, face recoman
dări privind soluționarea lor opti
mă. Au fost examinate, de aseme
nea, diferite soluții de tratare a 
suprafețelor interioare, relevîn- 
du-se importanța folosirii materia
lelor sintetice care, pe lîngă eco
nomia de manoperă pentru con
structori, vor oferi un grad de 
confort sporit viitorilor locatari.

La plecarea de pe acest șantier, 
sute de constructori, ca și numero
șii locuitori ai cartierului care 
aflaseră de vizita conducătorului 
partidului, îi fac o entuziastă ma
nifestație. Mulțimea ovaționează 
cu putere, aplaudă și aclamă, 
exprimînd călduros sentimentele de 
dragoste și stimă care animă între
gul popor, atașamentul față de 
partid, față de secretarul general 
al partidului, promotorul neo
bosit al unei politici consacrate in
tereselor vitale ale poporului, pro
gresului și prosperității patriei so
cialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre un alt punct al car
tierului în care se construiesc in

acest an 7 000 de apartamente — 
din cele 23 000 cite se ridică în în
treaga Capitală. Se vizitează blo
cul TI al șantierului 4, aparținînd 
întreprinderii de construcții mon
taj nr. 2 București. In fața blocu
lui, oaspeților li se prezintă un 
micropoligon de prefabricate cu co- 
fraje de țip metalic tunel. Metoda 
folosită aici permite realizarea unor 
importante economii de manoperă 
și transport, sporește productivita
tea muncii. Prezentîndu-i-se un 
generator de aburi, achiziționat 
din import, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă constructori
lor să apeleze la experiența specia
liștilor clujeni care au realizat ge
neratoare de mare randament.

Se vizitează cîteva din aparta
mentele cu un grad ridicat de con
fort ale blocului TI. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se Interesează 
de problemele reducerii prețului de 
cost pe apartamente, perfecționării 
lucrărilor de instalații și finisajului. 
Apreciind rezultatele obținute, se
cretarul general al partidului reco
mandă studierea permanentă și va
lorificarea tuturor posibilităților în 
vederea sporirii eficienței econo
mice a activității pe șantiere, re
ducerii termenelor de dare în fo
losință a locuințelor.

Ca pretutindeni pe parcur
sul vizitei, constructorii și lo
cuitorii cartierului salută entuziast 
prezența tovarășului Ceaușescu, 
ovaționează pentru partid, pen
tru politica sa. Se scandează 
„Ceaușescu", „Ceaușescu — P.C.R."

Deviza constructorilor: 

mai grabnic, mai ieftin,

mai multe locuințe!
Din cartierul „Titan", coloana 

mașinilor se îndreaptă spre între
prinderea de prefabricate „Grani
tul" — unul din principalii furni
zori ai șantierelor de construcții 
din București. Directorul întreprin
derii, Gheorghe Anouța, informea
ză succint despre rezultatele ob
ținute: creșterea cu aproape 140 
la sută a productivității muncii 
față de 1965, utilarea superioară 
a înțreprinderii, diversificarea pro- 
dircțîei. Se vizitează poligonul des
chis pentru panouri prefabricate, 
recent dat în folosință. Acest poli
gon, cu o capacitate de producție 
anuală de 9 600 metri cubi beton 
(1 400 de apartamente de confort 
diferențiat) a asigurat deja ele

mentele de construcție pentru pri
mul bloc care se înalță în ansam
blul arhitectonic „Cosmos" din car
tierul Pantelimon. Este o metodă 
nouă, modernă. Este foarte impor
tant, se subliniază, ca prefabrica
tele să se producă chiar acolo unde 
se construiește ; în felul acesta se 
lichidează transporturile, irosirea 
timpului și se scade prețul de 
cost Totodată, ea duce la ridica
rea gradului de industrializare în 
construcții. Este vizitată de a- 
semenea secția de dale mozaicate 
și hala de panouri mari prefabri
cate din beton-armat. Tovarășului 
Ceaușescu îf este prezentată meto
da turnării în casete a pereților 
despărțitori ; instalația a intrat de

curînd în funcțiune și dă rezultate 
bune.

Secretarul general al partidului 
recomandă ridicarea gradului, de 
industrializare a lucrărilor, folosirea 
tuturor posibilităților de moderni
zare a producției precum și organi
zarea unor poligoane mobile de 
prefabricate pe lîngă șantierele de 
construcții. Prezentîndu-i-se o 
mostră de beton celular autocla- 
vizat celular termoizolant, tova
rășul Ceaușescu subliniază nece
sitatea extinderii utilizării mate
rialelor ușoare în construcția de 
locuințe.

După ce atelierul de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid’' pe unul din șantierele cartierului „Titan*
Foto : Afferpre»

Se examinează noi materiale utilizate în construcții

tuburi din beton, unde s-au făcut, 
de asemenea, importante lucrări de 
modernizare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în aplauzele entuziaste 
ale muncitorilor și specialiștilor în
treprinderii, se îndreaptă spre șan
tierul unui alt lot de locuințe. Este- 
vizitat un bloc-cămin pentru 225 
de locuri, destinat muncitorilor ne- 
familiști. Se cercetează spațiile ce 
vor fi afectate angajaților Fabricii 
de cabluri și materiale electroizo- 
lante; constructorii subliniază că 
se asigură un grad ridicat de con
fort, în condițiile unui preț de cost 
scăzut. în apropiere, se vor ridica 
alte blocuri-cămin în care vor fi 
cazate circa 3 000 de persoane.

în preajma blocurilor, construc
torii au amenajat un stand de ma
teriale și utilaje pentru construc
ții, asimilate sau în curs de asimi
lare, rod al strădaniei cercetăto
rilor și specialiștilor de la D.G.C.M. 
și întreprinderile aferente. Printre 
exponate se află elemente de fini
saj, de izolații, instalații sanitare. 
Se apreciază caracteristicile unui 
nou procedeu tehnologic pentru be
tonul armat — o modalitate de a- 
samblare a fier-betonului care per
mite însemnate economii de me
tal — plăcile ceramice pentru fi
nisajul interior, înlocuitoare din 
mase plastice ale elementelor me
talice, un nou procedeu de rostui- 
re a panourilor prefabricate și al
tele. Sînt „argumente" vii ale pre
ocupării neabătute a partidului 
pentru promovarea progresului 
tehnic în toate sferele vieții e- 
conomice, pentru introducerea a

tot ce este nou, înaintat, pen
tru Industrializarea largă a a- 
cestui important sector al econo
miei naționale.

Un interes deosebit suscită insta
lațiile destinate mecanizării mun
cii pe șantierele de construcții. 
Sînt prezentate performanțele teh
nice ale scutului mecanic cu co
mandă automată destinat lucrărilor 
subterane, malaxorul cu amestec 
forțat, tablouri electrice de auto
matizare, precum și autoutilajele 
cu amenajări speciale — autobeto- 
niera „Cifarom" cu malaxor de ca
pacitate 4,5 metri cubi, mașina 
pentru întreținerea căilor cu îm
brăcăminte asfaltică, autobascu
lanta pentru transportul cimentu
lui în vrac, instalația pentru trans
portat și proiectat mortar și alte 
utilaje’ cu performanțe superioare.

Tovarășul Ceaușescu recomandă 
urgentarea asimilării acestor pro
duse și utilaje, Introducerea 
lor cît mal rapidă șl pe o scară cît 
mai largă în producția curentă.

La ieșirea din incinta șantieru
lui, un mare număr de, locuitori ai 
cartierului îl așteptau pe secretarul 
general al partidului. Din nou 
izbucnesc urale, se manifestează 
pentru partid, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încrederea în 
partid, în justețea politicii sale 
care exprimă cele mai profunde in
terese ale celor ce muncesc, aspi
rația făuririi unei Românii mereu 
mai înfloritoare — iată izvorul 
cald al dragostei cu care poporul 
înconjoară partidul, conducătorii 
săi iubiți.

Construcția pentru progres 

implică progresul

în construcții
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 

intîlnit, apoi, cu reprezentanți ai 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., ai Consiliului popular 
municipal, cu cadre de conducere 
ale întreprinderii de construcții și 
montaj București.

La întîlnire au luat parte tova
rășii Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru Econo
mia șl Administrația Locală, Vasi- 
le Patilineț, Dumitru Popa, precum 
șj Alexandru Boabă, ministrul in
dustriei chimice. Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor industriale 
Dumitru Mosora, ministru! indus
trie: materialelor de construcții, 
Mircer Solomon, adjunct de șef de 
secție Ir C.C al P.C.R.

Secretarul generai al Partidului 
Comunist Român a apreciat ce în 
construcțiile de locuințe din Capi
tali' s-au obținut unele rezultate 
bune dar care trebuie considerate 
ce ur. începui în procesul de am
pli modernizare a lucrărilor de 
construcții, de promovare a celor 
mai avansate soluții tehnice și teh
nologice.

Subliniind eficiența sporită ce

caracterizează folosirea panourilor 
mari de prefabricate în construc
ții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducerii Ministerului In
dustriei Materialelor ie Construc
ții, organelor locale de partid ji de 
stat să se preocupe cu mai multă 
hotărîre de extinderea folosirii 
acestor materiale, ceea ce va duce 
la creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor pe șantiere, la 
scurtarea termenelor de dare în fo
losință și la reducere.- prețului de 
cost pe apartament. Secretarul ge
neral al partidului a Indicat să s« 
asigure o parte nt mai nare t lu
crărilor de finisaj, cum ir îi mon
tarea instalațiilor sanitare și da 
energie electrică, aplicarea tapetu
lui din mase plastice etc,, fncă de 
Îs fabricii» producătoare de ma
teriale d( construcții —. așa cum, 
de altfel se procedează în multe 
țări cu o experiență avansată în a- 
cest domeniu. Tovarășul Ceaușescu 
a apreciat că Ministerul Industriei 
Chimice dispune de toate condițiile 
pentru a spori producția de masa 
plastice destinată construcțiilor de

Foto : M. Andreescu

locuințe. Totodată, a cerut Ministe
rului Industriei Materialelor de 
Construcții să studieze și să intro
ducă în fabricație cu mai multă o- 
perativitate materialele ușoare, 
deosebit de avantajoase economic. 
S-a cerut, totodată, ca Ministerul 
Industriei Chimice să sporească 
producția de materiale fonoizolan- 
te, de produse chimice pentru con
strucții și să diversifice sortimentele 
acestora, corespunzător cerințelor 
de finisaj și exigențelor sporita 
de confort.

Secretarul general al partidului 
a insistat asupra necesității ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să urgenteze asimilarea 
unor tipuri noi, moderne, de mașini 
și utjlaje pentru construcții, în ve
derea creșterii continue a nivelu
lui de mecanizare a lucrărilor. în
zestrarea șantierelor cu mașini șl 
utilaje moderne, folosirea panou
rilor de prefabricate, cu un înalt 
grad de finisare, constituie calea 
principală spre obținerea unei 
înalte productivități ridicate a 
muncii, unui ritm susținut de pre
dare a locuințelor către populație, 
concomitent cu reducerea simți
toare a cheltuielilor de construcții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se ia măsuri pentru 
perfecționarea în continuare a or
ganizării științifice a producției și 
a muncii pe șantiere, pentru in
troducerea pe scară largă a pro
cedeelor industriale moderne. 
Anul 1970, an cu un mare volum 
de construcții, a subliniat tovară
șul Ceaușescu, trebuie să fie un 
an hotărîtor pentru introducerea 
și extinderea celor mai noi și efi
ciente procedee de construcții — 
sector a cărui importanță și am
ploare trebuie just înțelese în lu
mina mărețului program adoptat 
de Congresul al X-lea al parti
dului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe șantierele de con
strucții de locuințe ale Capitalei, 
precum și discuția care a avut loc, 
au prilejuit o analiză amplă a ac
tivității desfășurate în acest im
portant sector ai economiei națio
nale, chemat să aducă o contri
buție importantă la creșterea ni
velului de trai al populației. Au 
fost stabilite măsurile re urmează 
a fi luate, măsuri menite să ducă 
la perfecționarea activității xm- 
structortlor le locuințe, sa dea un 
nou impuls acțiunilor de moderni
zară a șantiereloi dt construcții, 
a tntreprinderiloi producătoare de 
materiale de construcții

Constructorii și locuitorii Bucu- 
reștlului prezenți ier pe traseul 
vizitei, l-au ovaționat îndelung pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
exprimat, prir călduroasele lor 
manifestații, recunoștința și pre
țuirea întregului popor, unitatea sa 
ds nezdruncinat în jurul marelui 
arhitect al României socialiste — 
Partidul Comunist Român.

Gheorghe SECUIU 
George-Radu CHIROVICI 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea IONESCU

Energiei Electrice

REZULTATE 

REMARCABILE 
IN REALIZAREA 

PLANULUI
Bilanțul realizărilor Întreprinderilor din cadrul Ministerului Energiei Electrice consemnează, pe primele 10 luni, o depășire a planului, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 15 la sută la producția globală, 14,9 la sută la producția marfă și 10,8 la sută la producția marfă vîndută și încasată. în urma creșterii cererilor de consum, producția de energie electrică a crescut, în această perioadă, cu 13.4 la sută. Este demn de subliniat faptul că deși au existat o serie de greutăți provocate de avarii la unele instalații e- nergetice, prin eforturile depuse de muncitorii, inginerii și tehnicienii din acest sector a fost asigurată în permanență energia necesară bunei aprovizionări a tuturor obiectivelor industriale și social-culturale.Succese Însemnate au fost obținute și in ce privește realizarea planului de investiții. La sfirșitul lunii octombrie se Înregistrase o depășire de 2,1 la sută la lucrările de investiții și de 1,2 la sută la construcțli- montaj. Pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație 

de la Porțile de Fler au fost terminate, in avans, toate lucrările prevăzute In plan pe a- eeastă perioadă, ca și pe șantierele din aval de Hidrocentrala de pe Argeș — Oiești, Albești și Cerbureni. Totodată, hidrocentrala de 15 MW de pe valea lașului a fost pusă In funcțiune inainte de termenul planificat, 
iar la Termocentrala electrică de la Borzești au Început să producă două noi grupuri a cite 200 MW.După cum apreciază conduce
rea Ministerului Energiei Electrice, în urma măsurilor luate pentru buna desfășurare a muncii In toate sectoarele de activitate, au fost asigurate condițiile necesare îndeplinirii și depășirii planului, pe întregul an, la toți Indicatorii.
EFECTUL PRACTIC: 
60 MILIOANE LEI 
ECONOMII ANUAL

Colectivul Institutului de cercetări pentru prelucrarea țițeiului (I.C.P.T.) din Ploiești, In strînsă colaborare cu specialiștii din rafinării, a efectuat cu rezultate bune, experimentări la scară industrială privind procedeul de hidrofinare a uleiurilor pentru toate tipurile de motoare. Au fost, de asemenea, încheiate lucrările în vederea fabricării din materii prime indigene a aditivilor de extremă presiune pentru uleiuri de transmisiuni. Producerea acestora va permite diminuarea importului de aditivi șl lărgirea sortimentului de uleiuri adltl- vate românești. Potrivit calculelor estimative, realizarea în fază industrială a aditivilor ameliorator! românești are ca efect practic obținerea unor economii în valoare de peste 60 milioane lei anual.
Perfecționări 

tehnice 

la rafinăria 
de la BraziIn cadrul procesului de producție al rafinăriei de la Brazi, care prelucrează mai bine de 35 la sută din producția de țiței a țării au intervenit o serie de perfecționări tehnice menite să contribuie la valorificarea superioară a țițeiului între altele, 

a fost generalizat sistemul automat de alimentare cu materie primă, ceea ce a avut ca efect micșorarea cu aproape 90 la sută 
a pierderilor de țiței. De asemenea, s-au adus îmbunătățiri tehnice și de funcționare proceselor de fabricație a hidrocarburilor aromatice care asigură acestor produse o concentrație bogată în substanțe.Comparativ cu anul 1968, în primele 10 luni ale anului în curs, ca urmare a acestor perfecționări tehnice, valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței prelucrat, a crescut cu 29 la sută. S-a obținut, de asemenea, economii și beneficii suplimentare de peste 15 000 000 lei.(Agerpre#)



PAGINA 4 SdNTEIA — joi 13 noiembrie 1969

CONSILIUL
PROFESORAL

cinema

în miezul vieții universitareDefinite ca organisme universitare de gîndire și acțiune colectivă, senatele și consiliile profesorale sînt chemate să asigure conducerea1 efectivă a institutului și facultăților, să a- bordeze aspectele de fond ale procesului de învățămînt, să intervină direct și eficient în rezolvarea problemelor acute, esențiale, de ordin științific, didactic și educativ. Cum se achită ele de aceste îndatoriri și în oe măsură îmbină preocupările de moment cu cele de largă perspectivă? Am căutat răspuns acestor întrebări în cuprinsul Facultății de filologie a Universității „Babeș-Bolyai" determinat de multe motive : aici învață aproape o treime din cei circa 12 000 de studenți ai Universității clujene și, drept urmare, sarcinile consiliului profesoral sînt multiple și foarte complexe ; reunind cele mai valoroase cadre didactice din 9 oatedre existente, pe reprezentanții organizațiilor de partid, studențești și sindicat, consiliul profesoral de aici și-a cîștigat reputația unui organism u- niversitar competent și operativ ; în sfârșit, recenta ședință prin care consiliul profesoral sintetiza activitatea desfășurată pînă acum și acțiunile prevăzute pentru anul .universitar 1969—1970 oferea o imagine cuprinzătoare.Se cuvine menționat de la început că multe momente din activitatea a- cestui consiliu profesoral, pe . care numai spațiul ne împiedică a le consemna, se situează în zona unor remarcabile reușite. Dar printr-o firească dialectică a faptelor, acest fond preponderent pozitiv pune cu atît mai puternic în lumină aspectele încă neîmplinite din activitatea practică a acestui organism universitar.Să observăm, de pildă, modul în care s-a preocupat de activitatea colectivelor de catedră, de stimularea1 vocației lor de promotor al noului științific, de diriguitor al unui proces educativ de durată. Necesitatea unei asemenea preocupări este îndeobște recunoscută de membrii consiliului, dar ea încă nu și-a găsit întruchiparea adecvată în programul său de activitate. Am în vedere nu atît că în nici una dintre cele 14 ședințe ordinare și extraordinare ale consiliului, desfășurate în anul universitar trecut, nu a fost inclusă a- naliza unei catedre și nici că un a- semenea punct figurează pe ordinea de zi a ședinței abia în aprilie 1970. Am în vedere îndeosebi faptul că alegerea s-a oprit asupra catedrei de filologie romanică. Ce implicații ideologice acute, ce probleme fundamentale motivează această alegere ? „Nu pentru complexitatea el problematică am ales această cate-, dră — ne spunea conf. univ. dr. Dumitru Pop, decanul facultății. Dimpotrivă. Certitudinea că aici există aspecte pe cît de clare, pe atît de pozitive ne-a îndemnat s-o discutăm. Ne-am gîndit că astfel poate fi luată drept exemplu și de alte catedre". Argumentația este limpede. Dar, oare, este și motivată ? Nu cumva tocmai o asemenea optică apropie consiliul profesoral mai mult de un organ de avizare, care înregistrează pasiv realitatea, și-1 îndepărtează de menirea lui esențială, aceea de a determina schimbări calitative în cuprinsul aspectelor deschise, încă nu pe deplin rezolvata ale procesului de învățământ?întrebarea ne apare și mai stringentă în cazul programelor de învățămînt. Se știe că o dată cu adoptarea recentei legi a învățământului, în facultăți au fost introduse noi programe, cu destinația expresă ca superioritatea lor sub raport științific, didactic și educativ să-și găsească o aplicare concretă în amfiteatre și laboratoare. Cum elaborarea programelor a avut ca bază propunerile fiecărei catedre, ce este mai fireso de- cît ca. prin mijloacele sale de intervenție activă și eficace, consiliul profesoral să urmărească unitatea principiilor programei cu cele din cursuri, seminarii etc. ? Și totuși, nici în anul universitar trecut și nici pentru cel în curs, consiliul profesoral nu și-<a propus dezbaterea într-o asemenea perspectivă a unei programe, cu toate că n-ar putea fi invocată inutilitatea el într-o facultate umanistică. Se invocă în schimb altceva. „Vedeți ? — ne întreba tovarășul lector universitar Octavian Șchiau, prode- oan al facultății — și noi cunoaștem această atribuție. Dar cum și cînd s-o exercităm ? Fiecare membru al consiliului profesoral are un profil științific distinct, intervențiile lui ar putea provoca zîmbete condescendente. Nimeni nu cunoaște mai bine problemele unei programe decît membrii colectivului respectiv de catedră. Și apoi avem noi timp să dez-

batem toate acestea ?“ Așa este. Dar tocmai prin reprezentarea sa largă, echivalent al unei bogate experiențe didactice, consiliul profesoral poate evita supărătoarele paralelisme din programele cursurilor apropiate ca profil și poate imprima o aplicare superioară programelor de la disciplinele nou introduse în planul de învățământ. Firește, nu prin imixtiuni mărunte, ci prin evaluarea programei în perspectiva aspectelor de fond convergente mai multor domenii, Cit privește timpul... Nu o dată aproape jumătate din durata ședințelor se consumă în menționarea titularizărilor și avansărilor de cadre, în lectura rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor, a fișelor de activitate proprii studenților propuși pentru burse speciale ș.a.m.d. Desigur, nici cel mai mic detaliu din înfățișarea acestor situații nu trebuie să rămînă necunoscut consiliului profesoral, din moment ce el adoptă hotărâri definitive. Dar de ce nu s-ar putea ca de toate datele de rigoare membrii consiliului să ia cunoștință înainte, urmând ca ședința să fie con-
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eacrată dezbaterilor și hotărîrilor ? Pentru că altfel, prioritatea elemen-, tului de procedură nu numai că provoacă un apreciabil consum de timp, dar poate conduce la adoptarea unor măsuri discutabile.Iată un exemplu concludent. Ședința consiliului profesoral din 24 aprilie 1969 a fost consacrată în bună parte analizei activității secției fără frecvență. în darea de seamă alcătuită preliminar se specifică, între altele, că în sesiunea martie-aprilie 1969, din totalul de 9 198 examene au fost promovate doar 3 212 (34,92 la sută), una din cauzele esențiale fiind lipsa cursurilor și manualelor. Dar în loc ca autorii dării de seamă să întreprindă o analiză temeinică a a- cestei stări de lucruri, să ■ înfățișeze tabloul îndeplinirii obligațiilor de redactare și apariție a cursurilor, să nominalizeze catedrele rămase în urmă, pentru ca în final să poată determina o schimbare, unele dintre eele 12 propuneri formulate se rezumă la a sugera soluții pentru lu- oruri 'importante, fără îndoială, dar nu 1 —narea vență.cum prof. dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul universității — că rezultatele examenelor reflectă creșterea exigenței universitare, cînd lipsa încă a unor manuale și cursuri limitează posibilitățile unei veritabile exigente ?Reflex al unui învățămînt de înaltă ținută, al multiplelor acțiuni con-

hotărîtoare pentru perfecțio- învățămîntului fără frec- Ce siguranță există — pe bună dreptate remarca

ținută, al multiplelor acțiuni vergente desfășurate la nivelul consiliului profesoral, decanatului, aso-

ciațiilor studențești, activitatea educativă constituie de asemenea un capitol de realizări ale universitarilor clujeni. Nu numai tradiția unor a- tractive simpozioane, conferințe, evocări de dascăli clujeni iluștri, cenacluri, șezători literare, recitaluri, spectacole ale formațiilor artistice, dar și exemplul personal al cadrelor didactice acționează ca factori modelatori. Dar educația universitară este la noi o formă de educație comunistă. Orice acțiune căreia nu i se finalizează toate valențele formative în perspectiva acestui obiectiv esențial riscă să rămînă formale. De pildă, încă din anul trecut, în Facultatea de filologie a fost constituită o comisie de analiză a activității — inclusiv educative — a cadrelor didactice la cursuri și se- minarii. Prompt, abaterile sesizate au și fost corectate. Dar pentru că această comisie nu și-a spus niciodată cuvîntul înitr-un ral, observațiile și au rămas în bună valoare profilactică.Este un exemplu care s-ar putea cita. El atestă că factorul care să situeze toate eforturile educative, pe coordonatele duratei și eficacității maxime este resimțit ca o necesitate acută. Ca și în alts universități, la Cluj această necesitate apare nu doar ca o ilustrare a căutărilor novatoare, cît ca un indiciu noastre superioare. Tocmai în perspectiva acestei ■ ■ ■partidului acordă acum organizațiilor de partid drept de control asupra întregii activități universitare. Un drept menit să ducă la creșterea autorității și răspunderii consiliilor profesorale, la dinamizarea întregii noastre vieți universitare, nu prin substituirea organelor de conducere, ci prin perfecționarea activității acestora pe calea luării unor decizii esențiale. Un drept care, conceput prin definiție ca un catalizator al acțiunilor universitare vaste, substanțiale, se transformă în- tr-o nobilă îndatorire. Din păcate, organizația de partid a facultății și-a onorat pînă acum insuficient această îndatorire. Nu este vorba atît de faptul că analizele consacrate problemelor specifice facultății, au simplă lucruri, ciența ; mele cheie, problemele specifice catedrelor, muncii de educație a studenților ș.a. nu au concentrat permanent atenția celor 150 de comuniști ; este vorba în primul rînd de faptul că dinamismul, inițiativa, forța de intervenție, specifice organizației de partid, nu caracterizează întotdeauna activitatea grupelor de partid din catedre, adică a colectivelor în fața cărora apar problemele instruc- tiv-educative concrete. Or, de aici nu a pornit nici o propunere privitoare la analiza unor discipline, cursuri, catedre.Actuala sferă de atribuții a organizației de partid permite depășirea unor asemenea stări de fapt, implică o activitate mai complexă, situată în miezul problemelor vieții universitare. O asemenea optică a muncii de partid va constitui, desigur, principalul punct de referință și pentru consiliul profesoral.

consiliu profeso- concluziile sale măsură fără odin multe altele .
doar ca novatoare, al maturității școliimaturități statutul

depășit rareori nivelul de consemnare a stărilor de ceea ce le-a diminuat efi- și nici de faptul că proble- problemele

Mihai IORDĂNESCU

de
„Marele Premiu"

Coproducție Anglia—Italia, din 1966. Realizat 
Michelangelo Antonioni, a obținut 
la Festivalul de la Cannes — 1967, Premiul Federației 
internaționale o cinecluburilor, precum și Premiul

(Urmare din pag. I).rea în perspectivă a oricărui oraș sau județ al patriei presupune complexe modificări și în mentalitatea, în conștiința oamenilor, cultivarea și satisfacerea unor exigențe spirituale o- puse Izolării provincialiste în trecut, un larg orizont de cunoaștere, de cultură.Pe agenda culturală a orașului sînt însorise unele manifestări de largă rezonanță, în ultimul timp au fost organizate anumite acțiuni o- cazionale, care s-au bucurat de ecou. Pot fi amintite spectacolul de sunet și lumină, aniversarea festivă a poeților Văcărești, în oraș, mai sînt încă afișele Festivalului de romanțe și, niu de mult, la Mînăstirea Dealului a fost sărbătorită, într-un cadru solemn, împlinirea a 370 de ani de la intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia. Comitetul județean pentru cultură și artă are inițiative evident lăudabile ; el e sprijinit de o seamă de intelectuali care muncesc cu dăruire pe acest tărîm. Dar după opinia unor localnici, beneficiari ai manifestărilor culturale, eforturile par a fi concentrate îndeosebi spre acțiuni spectaculoase, al căror ecou e menit să depășească limitele județului — în detrimen
tul vieții spirituale „de fiecare zi". Or, măsura o dă, în acest domeniu, nu evenimentul ieșit din comun, oricît de important ar fi, ci continui
tatea.încercând să surprind, la Tîrgo- viște, semnele unor astfel de preocupări, m-am oprit, după cum era firesc, la Casa municipală de cultură. 
Pe programul afișat în hol era pre- vjfeut, pentru duminică : „Cerc fila

telic" și „Activități de club". îndată după prânz, în sala cercului filatelic, vreo douăzeci de elevi urmăreau emisiunea sportivă a televiziunii. Am revenit seara, și am găsit-o pe meto- dista Casei de cultură, tovarășa Elena Mihărescu... jucînd „marocco" cu un membru al echipei de teatru. Singurii participanți la „activitățile de club" ! Am discutat mai mult cu metodiste Casei de cultură — mi s-a pă- r.ut că are o concepție serioasă și responsabilă despre însemnătatea mirn-

• Femela îndărătnică : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Căldura : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 10,30 ; 21.
O BIow-up : CAPITOL —
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
9 Beru șl comisarul San 
nlo : FESTIVAL — 8,45 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 In împărăția leului de argint: 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Galileo Galilei : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• vlrldlana : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, CI
NEMATECA (în sala cinemato
grafului Union) : — 10 ; 12,30.
• Mina cu briliante :
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
• La nord 
RIA — 9 ;
9 ; 12 ; 15.
O Program
— 9 ; 10.
9 Baltagul : DOINA — 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA — 18,15;

120,30, FLAMURA — 18,15 ; 20,30.
• Graiul animalelor ; Comorile 
mănăstirii Rila ; Cîntecele Re
nașterii : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
O Mai periculoase decît bărbații : ---------------- - - 1315 . 16.

• 9;
MO-

16 ;

9,15 ;

Anto-
11,15 ;

LUMINA

prin nord-vest : GLO-
12 ; 15, FLAMURA —

pentru copii : DOINA

FEROVIAR — 9 ; 11 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA -
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.15 ; 20,30.
a Testamentul doctorului
Fuse ; EXCELSIOR — 9 ;
13.15 ; 16 ; 10,15 ; 20,30, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Corabia nebunilor : GRIVIȚA
9,15—12,15 în continuare ; 16,15 ;
19.30, AURORA — 9.30 ; 12,30 ; 16 l
19.30.
O La est do Eden : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
• Omul momentului : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
e Cele trei nopți ale unei Iubirii 
BUZEȘTI — 20,30.
• Angelica șl sultanul i DACIA
— 8,30—21 în continuare, RAHO
VA — 16 ; 18.
9 Lupii albi : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 9,30—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
9 Atentatul do Ia Sarajevo i 
UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,15, VI- 
TAN — 15,30 ; 18 ; 20,30, CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Stelele din Eger :
15,30 ; 19.
© Omul care valora
DRUMUL SĂRII — 15 ; 
VIITORUL — 15,30 ; 10.
9 Tata : VIITORUL — 20,30.
• Paria : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20.30, VOLGA — 9,30—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
• Familia noastră trăsnită: CO- 
TROCENI — 18. COSMOS — 15,30: 
18 ; 20,15.
• Domnișoarele din Rochefort i 
COTROCENI — 15,30 20,30.
« Tată de familie : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 29,15.
® Război șl pace (seriile I șl II) : 
MOȘILOR — 15,30 ; 19.
• Război șl pace (seriile III șl 
IV) : MIORIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 :
19.30.
e Tigrul : MUNCA — 16 ; 18 ; 20,. 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Dragostea unei blonde : PRO
GRESUL — 20,15.
• Un glonte pentru general :
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 7
® Anul trecut la Marienbad : 
POPULAR — 15,30 ; 18 ;
9 Soarele vagabonzilor :
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
® Contemporanul tău >
VA — 20.

BLOW-UP“

LIRA

Ma
ll ;

înlllarăe :
17,30 ; 20,

20,15.
FEREN-

HAHO-

anual al criticii franceze. Cu : Vanessa Redgrave, 
David Hemmings, Sarah Miles, Peter Bowles, Verushka, 
Jill Kennington și alții.

serile distractive sînt rare, iar duminica de obicei e plictiseală cu televizor. Am fost o dată pe-acolo, dar m-am lăsat păgubaș I — m-a „lămurit" un adolescent care s-a recomandat Vasile Marcu. elev la o școală profesională.Poate că acest interlocutor ocazional a exagerat într-o măsură, și — evident — a simplificat „profilul" și obiectivele activității cultural-educative de masă. Fapt este însă că sînt mulți cei care preferă să stea pe

„Am venit de curînd la Tîrgoviște, pentru că de curînd mi-am terminat studiile. Mă așteptam — pe temeiul unor impresii de lectură — să găsesc aici un Ioc unde cultura, mai mult decît în alte părți, este la ea acasă. Am fost însă sincer surprinsă de tăcerea spirituală a Casei de cultură, și nu numai a ei". Și interlocutoarea a continuat referindu-se la cerințele cetățenilor, ale absolvenților de facultăți care au sosit și vor mai sosi la Tîrgoviște din diferite orașe

INITIATIVE CARE AȘTEAPTĂ
9 9

cii culturale de masă, și că „e pusă pe treabă". Dar făcînd abstracție de intenții și de proiecte — Casa de cultură, cu sălile goale, părea tristă în pofida luminilor care străluceau vii la intrare.'— Și e tocmai duminica seara...— Duminica oamenii stau pe la casele lor. Știți, televizorul...Dar nu toți oamenii stau, duminica, pe la casele lor. în centrul orașului am văzut, spre seară, numeroși tineri plimbîndu-se sau stînd grupuri de vorbă.■ De ce nu mergeți la Casa de cultură ?- Ce să facem acolo ? Tenis de masă nu există, masa de biliard e stricată, jocuri de remy sau șah mi se pare sînt, dar le țin încuiate. Și

stradă duminica seara, în loc să viziteze Casa de cultură. Prilej de reflecție pe tema atractivității programelor acestei instituții, a însemnătății activităților recreative (care nu se reduc, desigur, la biliard sau tenis de masă), foarte necesare în sine și menite totodată să facă „vad" spre Casa de oultură, să creeze deprinderea frecventării ei, ca premisă a unei participări mereu mai numeroase la manifestările elevate, de conținut.Dar poate că aceste constatări nu sînt edificatoare sau că această duminică nu poate fi luată ca etalon. După opinia inginerei Lucia Dumitrescu, de la întreprinderea „Ciocanul", activitatea cultural-artistică din localitate este, în genere, rămasă în urma cerințelor vieții contemporane:

ale țării : ar fi posibilă, de pildă, organizarea unor seri sau cicluri de inițiere muzicală, unei stagiuni permanente de teatru, a mai multor seri distractive, asigurarea unor forme a- trac-tive de Informare și dezbatere pe probleme culturale actuale de viu interes, „cu alte cuvinte - a precizat tînăra ingineră — o gamă variată de acțiuni substanțiale, care să contribuie la Îmbunătățirea vieții spirituale a acestui oraș care acum est? și al meu".Această necesitate a relevat-o și profesorul emerit Mircea Georgescu— subliniind că noua organizare te- ritoriăi-administrativă a țării a scos— inclusiv pe plan cultural — orașul Tîrgoviște din condiția de „provincie". D-sa s-a referit la unele aspec-

Oricît de inegale ar fi (prin forța lucrurilor), poemul împlinit coabitînd cu cel bruionar, volumele Iui Nichita Stănescu adaugă, fiecare, noi dimensiuni liricii acestui dotat și fecund poet. Surprinzător, mereu, prin natura tematicii abordate, prin temeritatea investigației și prin metaforele sortite a-i plasticiza trăirile, este, de la 11 elegii încoace, tot mai angajat în tentativa de a intui esențele și de a-și apropia înțelegerea primordialului, de a găsi reprezentarea pură și desăvârșită. Ceea ce însemnează și ancorarea într-un timp absolut, și întoarcerea spre origini, și cutreierarea unui spațiu fără hotare, și reducerea lui Ia suprafețe accesibile simțurilor, și transfigurarea fenomenalului, și contemplarea ideilor, dar și convertirea acestora în realități j>alpabile. E vorba de o fascinantă dialectică a abstractului și a concretului, țintind o lărgire progresivă a orizonturilor de cunoaștere și o adîncire corespunzătoare a perspectivei, dar și de, preocuparea de a problematiza condiția existențială a omului (ca individ și specie), într-un univers încărcat de taine multiple. într-un atare context, atracția mitului și a mitologicului nu e lipsită de sens. Creînd parareali- tăți. Nichita Stănescu (am arătat-o cu un alt prilej) apelează obsesiv la amîn- două, exploatîndu-le semnificațiile și integrîndu-se și pe sine în lumile configurate. Mai mult. Racordîn- du-le la esența umană și la propria lui sensibilitate, le transformă într-o mitologie personală, care înglobează într-un unic sistem, vremile și actualitatea, ceea ce mintea și simțirea omenească au defrișat sau au trăit cu incandescență. Știința și gestul activ, strădania milenară de a explica și interpreta, întrebări șl răspunsuri fundamentale, raporturile dintre om și natură, ori dintre om și semenul său primesc, astfel, la rîndu-le, valoare mitologică. Incit nu e de mirare că, în viziunea poetului, alături de Amfion și de Axios, sînt prezenți (ca parteneri de dialog) și Plotin, Ptolemeu, Euclid sau Carnap, că sugestiilor alimentate de teo- gonie și de cosmogonia antică li se asociază cele oferite de antropologie. Fapt notabil : unghiul de percepție rămîne consecvent umanist. Ca în Laus Ptolemaei.

unde ideii de geocentrism f se descoperă, în subtext, implicații suveran antropo- centriste, iar elogiul adus învățămîntului elenist echivalează cu un omagiu închinat metaforic omului, dramelor, încrederilor, satisfacțiilor și neliniștilor a- cestuia. Pretext de răsucire (la scara' elementelor) spre sine și mai ales spre luarea în discuție a detecției raționale, matematizate a universului. Fatal, figurile geometrice, încercarea tradițională de a fixa lumea în limitele cercului, ale tri-

tn împotriva cuvintelor, unde ideea-matcă e ideea de timp și de mișcare, gu- vernind la toate nivelele. Gândite relațional, sunetele (literele) sînt, și luate separat, virtuale lumi. Ca altă dată alpha, vocala «a» e văzută în rolul de metaforă a începutului, de simbol contradictoriu și nebulos al genezei, de matrice a existenței multiplicate, semn al limitei primordiale, prilej de răscolitoare și încă fără răspuns întrebări : „Ce ești tu, A ? / tu, cea mai iz
menească și / cea mai ab-

Nichita Stănescu:

jmm.E“
Cronica literară

unghiului, ale punctului etc. sînt supuse polemicii, ca entități neîndestulătoare. Cum neîndestulător e, în alt plan, cuvîntul însuși. Euclid e certat. Și așa cum geometriei acestuia i-a urmat una neeuclidiană, și cuvîntului îl succede necuvîntul. Care e, conc.omitent, și negație și complement, și rădăcină ultimă și expresie a unui univers ascunzînd universuri încă ireprezentabile. Structurilor forate în direcția relevării esenței e- ’sențelor, Nichita Stănescu le adaugă, consecutiv, pe acelea ale limbajului și ale metalimbajului.Chestiunea devenise acută Încă în Oul și sfera, unde cuvîntul era definit ca formulare ideală a esenței, e- sența însăși. în Laus Ptolemaei și în Necuvintele, acesta, integrîndu-se în lumea fenomenală ca obiect similar celorlalte existente, tși pierde starea imaterială. Astfel perceput, e supus, la rîndu-i, desfolierii. I se izolează componentele, cu intenția de a-i surprinde e- sența, silabele, sunetele •(„locuitori ai cuvîntului") constituind un sistem de relații aidoma celui ce ființează în întregul univers. într-o asemenea 1- postază, analiza îi reliefează virtuți de o noutate lirică uimitoare, Ca

surdă literă, / o, tu, sunet glorios I // Cu tine mă lupt,/ în tine azvîrl ființa mea / ca odinioară Acheii calul troian / în Troia. //... // A, tu stafie amenințătoare, / cine ești / și ce vrei ?“ (Pean) Litera (sunetul), e oare, ultima poartă a cunoașterii ? Ultimul mod configurabil al esenței ? Dar „dincolo" ? Dincolo, pare a zice poetul, e lumea inanalizabilului, a unei realități care nu și-a găsit încă întruchiparea în cuvînt. E universul, altfel spus, al necuvintelor. Un univers viețuind și dincolo de lucruri și de cuvînt, dar șl între ele, adică între noi. Și între ceea ce cade clar sub simțuri și între ceea ce scapă atît percepției neintuitive, cît și celei strict raționale. Un întreg ciclu din Necuvintele, cel limi- nar (Luptele), transcrie e- fortul eroic de a-1 distila în situații metaforice. Dar nu numai aici, căci tentativa revine obsesiv și în alte secvențe ale plachetei.Și nu o dată cu bune rezultate estetice. în măsura în care expresia concretizează efortul creatorului ce întîm- pină dificultatea de a recompune figurativ (deci prin cuvînt) stări de spirit prin consens nonfigurative. Dar și cu rezultate discutabile,

în textele alcătuite din pure abstracțiuni.Nu încape nici o îndoială: comparat cu volumele anterioare, Necuvintele e cel mai inegal. Cronicarii i-au semnalat, de altfel, ne- împlinirile. Nu le mai repet, intenția fiind aici mai degrabă de a explica placheta și atitudinea estetică a lui Nichita Stănescu, decît de a le decanta valoric. E locul să izolez, totuși, măcar un aspect, pentru că mi se pare simptomatic. Aflat în situația de a reprezenta realități insesizabile, poetul recurge uneori, prea comod, la conceptualizarea excesivă a expresiei. Cuvîntul își pierde atunci încărcăturile afective, iar textul dă impresia unui joc noționăl gratuit. Oricum, poeziile cuprinse în volum nu sînt peste tot la înălțimea celor druă arte poetice conținute. Cu toate că intenția gnoseologică (așa cum am încercat să explic) de a aprofunda substanțele, de a cuceri noi teritorii de investigație lirică, e meritorie, iar în momentele-cheie, remarcabilă. în atari cazuri, poetul nu e înrobit conceptelor, ci preferă să confere emoției intelectuale sensibilitate vibrantă, iar ideilor corporalitate. Atunci „necuvîntul" se preface în „cuvînt", aerianul capătă forme perceptibile, metafora se încarcă de semnificații și arome : „Să ne iubim ca florile / în noi înșine / Să creștem pe ramura ./ vie a cuvîntului / Eu sînt A / petala strigării, / tu ești U / friguroasă floare / Să ne iubim ca florile / în noi înșine / ca litere singure / în interiorul cuvîntului" (Să ne Iubim ca florile) ; „Uneori vorbesc în fața ta, / ca-naintea unui zid înalt, de piatră / care se pierde leneș în nori. jj Strig toate numele lucrurilor, știute de mine vreodată. / Smulg secundele din oră / și le arăt, bătînd, / Iar sub plăcuta înfățișare a tăcerii / mărturisesc destinul planetelor. // Zidul înalt, de piatră, / deschide un ochi mare, albastru / și-apoi îl închide" (Poem). Categoric : Necuvintele numără în sumar și unicate. Sînt acele poeme în care Nichita Stănescu izbutește să rămînă credincios unuia dintre idealurile artei. A- celuia exprimat (dacă nu mă-nșeală memoria) da Paul Klee : „a reda invizibilul cu mijloacele vizibilului". A face, deci, ca „ne- ouvîntul" să devină „cuvînt".
Aurel MARTIN

t V
PROGRAMUL I

18,00— Deschiderea emisiunii — 
Mult e dulce și frumoasă — In 
cuprins : Antologie. Moment e- 
xemplar de limbă literară. Mi
hail Sadoveanu : „Nada florilor" 
— film de Comis Laurian ; Cu
rat murdar ! Pamflet despre abu
zul de neologisme în paginile re
vistelor literare. Prezintă Ste- 
cîntate la operă ? Discuție desprellan FUip ; De ce nu Înțelegem textele ______ ___

pronunția scenică. Participă artista emerită Ana Tălmăceanu șl conf. 
univ. A. I. Arbore. Prezintă conf. dr. Matilda Caragiu Marloțeanu. 18,30
— Film serial : Misterul din peșteră (VI). 19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Intermezzo muzical. 19,40 — Prim plan : luliu Pora — medic emerit. 
20,00 — Seară de teatru : „Malițioasa mea fericire" de Maliughln (I) Tra
ducere de Ira Vrabie. Regia : Letlția Popa. In distribuție : Virgil Ogășeanu, 
Sanda Toma, Irina Petrescu, Vasile Cosma, Boris Ciornei, Mihaela Murgu, 
Mihal Niculescu. 21,30 — Parada vedetelor. 21,50 — Reflector — Telefoileton 
cotidian. 22,00 — Avanpremieră. 22,25 — Telejurnalul de noapte. 22,40 — 
Cronica ideilor — Omul în realitatea șl în gîndlrea contemporană. Parti
cipă Ionel Achim, Fred Mahler, Dumitru Mazllu șl Petre Pînzaru. 23.10
— închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,00 — Concert simfonic. In program : „Tapiola" de Jean Sibelius 

Concert pentru pian și orchestră nr. 1 de Serghei Prokofiev. Interpret 
tează : Orchestra simfonică a Radloteleviziunii. Dirijor : Paavo Berglund 
(Finlanda). Solistă : Yaeko Yamană (Japonia) — Transmisiune din stu
dioul de concerte Radio. 20,55 — Astă-seară... operă și operetă. Montaj 
muzical de Marianti Banu. 21,30 — Film documentar : „Sturionii se pes
cuiesc pe furtună", producție a studiourilor „Al. Sahia" — Regia : Ion 
Bostan. 21,45 — Muzică ușoară. Recital : Jaques Hustin. 21,50 — Reflector 
— Telefoileton cotidian. 22,00 — Film serial : „Răzbunătorii" — Visuri ne
mărturisite (reluare). 22,50 — închiderea emisiunii programului II.

teatre
• Opera Română : Don Carlos — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : Castilla- 
na — 19.30 ; (sala Studio) : O fe
meie cu bani — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc 
— 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu ,Mă- 
gureanu) : Livada cu vișini — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscu
te (premieră) — 20.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala

Magheru) : Cînd luna e albastră 
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „M“ — 20.
9 Teatrul Mic : Ofițerul recru- 
tor — 20.
9 Teatrul Giulești : Pe 40 m. lun
gime de undă — 19,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 9,30.
e Teatrul evreiesc de stat : Dl- 
buk — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17 ; (sala clin str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.
0 Teatrul ,,C. Tănase" (sala Sa
voy) : Birlic — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
® Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Doamna de la 
Maxim — 19,30.
9 Circul de stat : Ritmurile are
nei — 16 : 19,30.
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restituie cate a valoros, per- fost un

te și probleme care nu sînt sesizabile dacă privești din afară tabloul destul de sărac al „duminicii culturale târgoviștene". A trebuit și trebuie încă biruită o anume lipsă de interes față de activitățile cultural-artistice, iar participarea largă la unele manifestări, cum a fost aceea de la Mînăstirea Dealului, este de bun augur. Perfecționarea, modernizarea formelor de activitate — impuse de însăși dinamica vieții — o atenție mai susținută acordată comunicativității, caracterului viu și interesant al diferitelor expuneri joacă aici un rol esențial.— Am văzut, la Tîrgoviște, foarte mulți tineri, orașul însuși trăiește o nouă tinerețe. Cum credeți că poate răspunde activitatea cultural-educa- tivă acestei condiții specifice, preocupărilor generației care se ridică aoum ?— Nu cred că • posibil să facem totul dlntr-odată — consideră prof. Mircea Georgescu. Trebuie să ne o- oupăm cu atenție de fertilizarea terenului pe care vor încolți semințele culturii. Și socot că nu numai instituțiile culturale, dar și organizațiile de tineret ar trebui să se ocupe mai Îndeaproape dc problemele acestea, foarte delicate, ale formării într-un spirit de cultură a noi! generații, ale educației patriotice, cetățenești, ale dezvoltării interesului pentru literatură și artă Aș vrea să observ că ele tși concentrează atenția asupra școlilor. întreprinderilor — unde există o activitate organizată — și se ocupă mai puțin de organizarea timpului liber și chiar de o anumită categorie de tineri care își irosește vremea Intr-un mod nu întotdeauna lăudabil. E un aspect specific nu numai ora

șului nostFU. Cred că, In genere, pe iîngă îmbunătățirile de substanță, de conținut, se face simțită și necesitatea unui aport mai mare al intelectualității. în mod paradoxal, există diplomat! universitari care se mențin, cumva, în afara acestor preocupări — nu numai în sensul contribuției lor creatoare, de concepție și de promovare a activității spirituale a orașului, dar chiar în privința participării lor, ca auditori sau ca spectatori, la manifestările care au loc aici"...Este adevărat că activitatea Casei de cultură nu este entuziasmantă, că impunătorul club al petroliștilor m-a întîmpinat, duminică, cu ușile ferecate (era programat aici doar un spectacol cinematografic), că mulți tîrgovișteni se plîng de nerespecta- rea programelor culturale anunțate, că ar dori mai multe spectacole teatrale bune ș.a.m.d. Problemele vieții spirituale ale orașului sînt însă mult mai complexe. Rezolvarea lor implică saltul de la planificarea unor’ „acțiuni" și „manifestări" la o preocupare permanentă, de perspectivă, corespunzătoare dezvoltării generale a acestui centru de județ Există condiții și forțe locale care pot asigure această revigorare, există și o prețioasă experiență pozitivă, noile construcții prevăd spații noi pentru desfășurarea vieții artistice și cultural-educative a TîrgOviștei. Rămîne doar ca spiritul de inițiativă și pasiunea intelectuală să-și spună cuvîntul, pentru ca într-o viitoare duminică tabloul cultural al orașului să nu mai distoneze cu realizările obținute în domeniul construcției economice și ou tradițiile care constituie un legitim și stimulativ titlu de mândrie al acestui oraș.
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librării
Dintre volumele apâ-țpt^ ,!n luna octombrie la Editura p'en- tru literatură amintim : /’
9 „Hronica romanilor", de Gheorghe Șincai, tomul al doilea dintr-o ediție cu frumoasă ținută grafică apărută sub îngrijirea lui Florea Fugariu. Lucrarea istoriografică cuprinde și o minuțioasă „scară" (indiee de nume și locuri) redactată de istoricul transilvănean, precum și note explicative și comentarii erudite și utile, ale lui Manole Neagoe.
9 Eforturile de valorificare a moștenirii culturale se concretizează într-un amplu volum antologic din creația lui Zaharia Bîrsan. Cartea sonalitatea celui un dramaturgctitor al teatrului românesc din Transilvania, un poet și memorialist cu sensibilitate proaspătă. Selecția textelor și prefața este realizată de C. Simio- nescu, iar stabilirea textului și bibliografia aparțin Aurorei Pîrvu. Pe Iîngă versuri, povestiri, evocări', memorii teatrale, volumul cuprinde dramele „Trandafirii roșii" — și „Se face ziuă"
9 Un eveniment editorial II constituie apariția primelor trei volume din ampla frescă socială a țării noastre intitulată „Rădăcinile sînt amare" de Zaharia Stancu intitulate : „Vulpea" „Frigul", „Roza" și care sînt reunite sub titlul „Vîntul și ploaia". Cîteva fragmente ale acestui roman au apărut In pagina literară a ziarului tjostru.• Alte cărți de proză contemporană : Mircea Ciobanu : „Epistole", un nou roman al lui Ni- colae Țic, intitulat „Scamatorul" și „Zeii obosiți", romanul tânărului prozator Corneliu nache.e Dintre volumele de apărute amintim Ovidiu „Dor ars", A. I. Zăinescu quiem într-un cimitir de mașini", în colecția „Albatros" apare noua carte a Florenței Albu — „Poeme"• în colecția „Luceafărul" debutează trei poeți : Haide Victor „Baladă lucrurilor pierdute" Elena Cătălina Prangati : „Miza pe lumină" —, Ana Mîșlea, „Fructul apei" și un prozator, Victor Timofte, cu o suită de nuvele intitulate „îmbarcarea pentru Cythera".Din litera tura.universală au a- părut în „Biblioteca pentru toți" romanele : „Regele cărbune" de Upton Sinclair, și romanele lui Franqois Mauriac „Genitrix „Misterul Frontenac".
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Cronica zilei

(Urmare din pag. I)

te în fabricație — autocamionul de 
5 tone cu caroserie lungă, auto
tractorul cu semiremorcă de mare 
capacitate și alte variante de auto
vehicule.

La standul de prezentare, primul 
ministru congolez, urcînd la vola
nul unui autocamion SR-132 de 3 
tone cu dublă tracțiune, a verificat 
personal performanțele mașinii, 
felicitînd pe constructori pentru 
calitatea camioanelor românești.

Următorul popas a fost făcut la 
una din marile unități agricole din 
județ — întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer din apropierea Bra
șovului. După o scurtă informare 
asupra profilului celor 10 ferme ale 
întreprinderii, care își desfășoară 
activitatea pe circa 6 000 ha, oas
peții congolezi, însoțiți de directo
rul unității, ing. Ion Toma, au vi
zitat sectorul zootehnic, unde li 
s-au prezentat cele mai valoroase 
rezultate obținute în producția de 
lapte. Tot la Prejmer, oaspeților 
le-au fost înfățișate crescătoriile 
de nurci și de păstrăvi ale între
prinderii agricole de stat.

Premierul congolez și celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
și-au încheiat vizita în municipiul

Numirea reprezentantului 
permanent al României 

pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite si instituțiile» 1 

specializate ale O.N.U. 
din GenevaPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Ion Datcu a fost numit în funcția de reprezentant permanent al Republicii Socialiste România pe lingă Oficiul Națiunilor Unite și instituțiile specializate ale O.N.U. din Geneva, cu gradul diplomatic de ambasador extraordinar și plenipotențiar, în locul tovarășului Nicolae Ecobescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar, care 

a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)

SPORT
HANDBALUL REINTRĂ ÎN ACTUALITATE„TROFEUL CARPAȚI"
e UH MEVMJT CAMPIONAT MONDIAL LA CLUJ

O 0 REPETIȚIE GENERALA PENTRU C.M. LA TIMIȘOARAîntre 15 și 26 noiembrie, țara noastră va găzdui una din competițiile sportive devenite tradiționale : „TROFEUL CARPAȚI" la handbal în 7, feminin și masculin. Anul acesta, întrecerea — binecunoscută și apreciată și peste hotare — se va bucura de un caracter special : își dispută a X-a sa ediție. Momentul este marcat de o participare valoroasă; adăugind un alt punct de atracție care explică marele interes cu care sînt așteptate meciurile la Cluj (feminine) și Timișoara (masculine), cele două orașe — înzestrate cu moderne săli — cărora le-a revenit cinstea să găzduiască „TROFEUL CARPAȚI", ale cărui prime ediții s-au desfășurat sub titulatura de „Cupa orașului București".întrecerea reprezentativelor feminine poate fi considerată drept un adevărat campionat mondial. în- tr-adevăr, la ea iau parte echipe din 7 țări (România, cu două formații) socotite printre fruntașele handbalului mondial. Ele sînt împărțite în două grupe:Grupa A : ROMÂNIA, IUGOSLAVIA, CEHOSLOVACIA, POLONIA.Grupa B : U.R.S.S., R.D. GERMANĂ, UNGARIA, ROMÂNIA tineret.Meciurile din cadrul acestor două grupe vor avea loc în zilele de 15, 16 și 17 noiembrie, iar finalele (între e- chipele clasate pe același loc în grupe) la 19 noiembrie.Lotul nostru reprezentativ, care se pregătește la Cluj, cuprinde următoa^ rele jucătoare : Irina Climovschi și Lucreția Anca, portari ; Simona Ar- ghir, Aneta Schramko, Constanța Hie, Rozalia Soos, Petruța Băicoianu, Emilia Neghină, Elena Dobirceanu, Magda Micloș, Emilia Munteanu, Maria Magyari, Aurelia Costandache, Natalia Matache, Iulia Nedelcu și Tereza Secheli.La Timișoara, trei zile mai ttrziu, adică la 22 noiembrie, vor fi inaugurate jocurile masculine ale competiției. Și aici își vor măsura forțele reprezentative cu prestigiu în handbalul internațional, printre care vice- campioana ultimului campionat mondial, Danemarca. Participarea echipelor din 7 țări dă întrecerii un caracter de repetiție generală în vederea campionatului mondial din februarle- martie 1970, din Franța. Cele opt e- chipe sînt împărțite, de asemenea, în două grupe :Grupa A : DANEMARCA, FRANȚA, UNGARIA, ROMÂNIA AGrupa B : SUEDIA, IUGOSLAVIA, POLONIA, ROMÂNIA B. , 

și județul Brașov printr-un scurt 
popas la Poiana Brașov.

La Hotelul international din Po
iana Brașov, președintele consiliu
lui popular județean, Constantin 
Cîrțînă, a oferit un dejun în onoa
rea primului ministru, Alfred 
Raoul.

Au luat parte persoanele oficia
le congoleze care îl însoțesc pe 
premier, membrii suitei permanen
te române atașate pe lîngă primul 
ministru congolez, reprezentanți ai 
organelor locale de stat, conducă
tori de mari întreprinderi din mu
nicipiul Brașov.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, președintele consiliului popular 
județean și premierul congolez au 
toastat pentru dezvoltarea colabo
rării și cooperării bilaterale, în in
teresul ambelor popoare, pentru a- 
sigurarea și consolidarea păcii în 
lumea întreagă.

Pe tot parcursul străbătut, lo
cuitorii municipiului și județului 
Brașov au făcut primului ministru 
al Republicii Congo (Brazzaville) o 
primire călduroasă.

în cursul după -amiezii, premie
rul congolez și celelalte persoane 
care îl însoțesc s-au înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

PRIMIRE LA MINISTERUL

AFACERILOR EXTERNE
Corneliu Mănescu, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit la 12 
noiembrie pe Anton Vratușa, loc
țiitor al secretarului de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, care, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, în cursul căreia s-a expri
mat satisfacția celor două părți 
față de dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor româno-iugoslave șl s-a 
efectuat un schimb de păreri util

Jocurile sînt programate la 22, 23 și 24 noiembrie (în grupe) șl la 26 noiembrie (finalele între clasatele’ pe același loo în grupe).Din lotul primei noastre echipe naționale fac parte ; Penu, Orban și Dincă — portari ; Oțelea, Goran, Sa- mungi, Gațu, Gunesch, Lieu, Marinescu, Moldovan, Popescu, Chicid, Coasă, Birtalan, Bota, Dumitru și Gruia.Pentru echipele noastre, „TROFEUL CARPAȚI" reprezintă un prilej foarte util de verificare a potențialului lor în vederea viitoarelor în- tîlniri internaționale șl în special, la băieți, pentru campionatul mondial din Franța. Pînă atunci însă, echipa națională A, masculină, va susține alte cîteva meciuri amicale : cu Elveția la 9 și 11 decembrie, în Elveția, apoi în R.D. Germană (14 decembrie) și Cehoslovacia (17—19 decembrie). în acest timp, reprezentativa feminină va evolua în R.F. a Germaniei (5 șl 7 decembrie) și R.D. Germană (10—12 decembrie).

Grecii au jucat la Lucerna
ZURICH, 12 (prin telex). — Ieri, echipa Greciei a jucat cu F. C. Lucerna, formație care activează în divizia secundă, în Elveția. Vremea a fost foarte răcoroasă, iar terenul alunecos. Dacă mai adăugăm la aceste „impedimente" și calitatea scăzută a jocului, avem o imagine aproape completă a ceea ce le-a fost dat să vadă celor peste 2 300 de spectatori.în prima repriză, cînd Lucerna « prezentat o formație completă, reprezentativa Greciei n-a reușit să se impună. Mai mult, am putea spune că superiori au fost fotbaliștii din Lucerna și un scor de 3—0 în favoarea lor ar fi fost normal, Muller și Winieger avînd bune ocazii de a Înscrie. Grecii au șutat periculos doar o singură dată prin Sideris. A atras atenția faptul că majoritatea acțiunilor echipei oaspe s-au purtat pe partea dreaptă (Koudaș).După pauză, aspectul jocului s-a schimbat, dar acest lucru s-a datorat antrenorului echipei din Lucerna,

Răspunzînd vizitei făcute în pri
măvară în țara noastră de Jan 
Neumann, președintele Comisiei 
cehoslovace pentru energia atomi
că, miercuri dimineața acad. Ho- 
ria Hulubei, președintele Comite
tului pentru energia nucleară, a 
plecat la Praga, împreună cu un 
grup de specialiști.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
conducerii Comitetului pentru 
energia nucleară, precum și Anton 
Kamenicky, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. S. Ceho
slovace la București, și membri al 
ambasadei.

★

O delegație a Comitetului foști
lor deținuți antifasciști din Româ
nia, condusă de Nicolae Guină, 
președintele comitetului, a plecat 
în Italia, pentru a participa la lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al Federației internaționale a re- 
zistenților, ce va avea loc la Vene
ția între 14 și 16 noiembrie a.c.

★

Președinta Consiliului Național 
al Femeilor, prof. ing. Suzana Gâ- 
dea, a plecat miercuri spre Tehe
ran în fruntea unei delegații de 
femei, pentru o vizită de prietenie 
în Iran, la invitația doamnei Fa- 
rideh Diba, vicepreședintă a Orga
nizației femeilor din Iran, mama 
Majestății Sale Imperiale Farah.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezente Mia Groza, 
vicepreședintă, și alte membre ale 
Comitetului executiv al C.N.F.

Au fost de față S. H. V. Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București, cu soția, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

în probleme internaționale de 
interes comun.

La primire au mai participat: 
din partea română — George 
Macbvescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
George Marin, director în M.A.E., 
iar din partea iugoslavă — Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, și Djuro 
Nincici, consilier al secretarului 
de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

în aceeași zi, oaspetele iugoslav 
a părăsit țara noastră'/’îriîfreptîn- 
du-se spre patrie.

(Agerpres)

Ieri, in competițiile 
europene de fotbalJucînd pe teren propriu in turul II al „Cupei campionilor europeni", echipa Spartak Trnava a învins cu scorul de 1—0 pe Galatasaray Istanbul.Alte rezultate din . „C.C.E." : Dinamo Kiev—Fiorentina 1—2 (0—1) ; A.C. Milan—Feyenoord (Olanda)1— 0 (1—0) ; Vorwărts Berlin (R.D. Germană) — Steaua Roșie Belgrad2— 1 (1—1).Echipa Levski—Spartak Sofia a întrecut cu scorul de 4—0 (2—0) formația St. Gali, într-un meci pentru „Cupa cupelor" la fotbal.Alte rezultate din aceeași competiție : A.S. Roma—Eindhoven (Olanda) 1—0 (0—0) j F.C. Magdeburg(R. D. Germană) — Academica Coimbra (Portugalia) 1—0 (1—0) ; Gornic Zabrze—Glasgow Rangers 3—1 (2—0)Ieri, la Rostock, în „Cupa europeană a tîrgurilor", echipa locală Hansa (R. D. Germană) a învins cu scorul de 2—1 (0—1) cunoscuta formație italiană Internazionale Milano.în cadrul aceleiași competiții, Vitoria Setubal (Portugalia) a dispus cu1— 0 (1—0) de Liverpool, Iar Cari Zeiss Jena (R.D G.) a întrecut cu2— 0 (0—0) formația Cagliari, lidera campionatului italian.

★Reprezentanții federațiilor de fotbal din Cehoslovacia și Ungaria, întruniți la Bratislava, au căzut de acord ca meciul de baraj dintre selecționatele celor două țări (p'cntru calificarea tn turneul final gl campionatului mondial) să se dispute la 3 decembrie. Localitatea (neutră) nu a fost încă fixată. Delegația cehoslovacă propune un oraș din Franța, iar cea maghiară o localitate din Italia.

' care a trimis pe teren nu mai. puțin de 4 rezerve, printre care și portarul. în aceste condiții, fotbaliștii greci au înscris de patru ori prin Sideris, Papaioanou (2), și Spyridon.în prima repriză, echipa greacă s-a apărat în linie, iar în repriza a doua cu libero (Spyridon). Apărarea ră- mîne punctul său cel mai slab și atacuri concepute cu iscusință și rapiditate au cele mai bune șanse de reușită. Cei mai buni dintre jucătorii greci au fost Ikonomopoulos, Sideris (după pauză) Papaioanou și Elef- terakis. Grecia a jucat tn următoarea formație : Ikonomopoulos — Plessas, Kamaras, Scourpis, Gaitazis — Sera- fis, Domazos — Koudas. Sideris. Papaioanou, DedesDupă pauză au mai jucat : Spyridon (libero), Kamaras (ca vîrf central retras). Haitas, Elefterakis (mijlocaș) și Botinos (aripă stingă)
Kurl ALLGOEWER 
de la „SPORT" ZURICH

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI 
A DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 

DE PRIETENIE SOVIETO ROMÂNĂ

întoarcerea de la Moscova 
a președintelui Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Emil Drăgănescu a pri
mit miercuri dimineața delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusă de A. M. Jdanov, 
adjunct al ministrului petrolului al 
U.R.S.S., care a participat la ma
nifestările organizate în țara noas
tră cu prilejul aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

*
Miercuri dimineață a părăsit Ca

pitala delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
A. M. Jdanov, adjunct al minis
trului petrolului al U.R.S.S., care, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a participat la manifes
tările prilejuite de aniversarea 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie,

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost salutată de 

încheierea „Zilelor

Manifestările cultural-artistice din cadrul „Zilelor culturii sovietice" s-au încheiat miercuri seara cu un spectacol susținut de ansamblul artistic al Casei de cultură a tineretului din Leningrad.La spectacol au asistat Mihail Ro- șianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, și alte persoane ofi- ciâle, oameni de artă și cultură, un numeros public.Erau prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.Luînd cuvîntuls înainte de spectacol, artista emerită Dina Cocea, vi- cepreședintă a Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale șl muzicale (A.T.M.), a subliniat că prestigioasele manifestări cultural- artistice ce au avut loc cu prilejul „Zilelor culturii sovietice" vor contribui la continua dezvoltare a legă-
Plecarea la Moscova a unei delegații 

de activiști ai P.C.R.
Miercuri dimineața a plecat la 

Moscova o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
at P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., 
va face o vizită de schimb de ex
periență în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Bă

Sosirea în Capitală 
a unei delegații de activiști 

ai P. C. din Cehoslovacia
Miercuri a sosit în Capitală o 

delegație de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de dr. Ja
romir Obzina, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de .tovarășii

Era ultima zi a Tîrgului internațional al tehnicii, care a avut loc la Belgrad. în marea hală a expoziției, unde pînă atunci mulțimea vizitatorilor admirase mașini-unelte sosite din numeroase țări, s-a desfășurat întrecerea dintre cei mai buni muncitori strungari ai întreprinderilor capitalei iugoslave. De dimineață pînă seara, în fața unei comisii speciale, concurenții au trecut un dublu examen : atît în ce privește măiestria lor în strunjirea metalelor, cît și în domeniul cunoștințelor teoretice necesare meseriei lor.Am asistat și anul trecut la o astfel de manifestare, devenită tradițională, precum și la întîlnirea dintre strungarii din întreaga țară, care a avut loc în luna octombrie la Novi Sad. Caracteristicile acestor întreceri au fost comune — și anume dorința participanților de a se perfecționa, de a se autodepăși. îmi amintesc și dificultatea în care s-a găsit comisia concursului de la Novi Sad pentru a alege pe cel mai bun dintre strungarii din tară. Același lucru s-a petrecut și în marea hală a Tîrgului din Belgrad, unde s-a încheiat concursul strungarilor din capitală. în cele din urmă, comisia a acordat locul întîi tînărului Dușan Miloșevici de la centrul școlar al întreprinderii „Zmaj". Ca strungar, el a fost poate la fel de bun ca și alți 6—7 concurenți ; i-a depășit însă la examenul teoretic. Acest cetățean, în vîrstă de 24 de ani, și-a terminat școala medie tehnic? și a- cum este student la Facultatea de tehnică industrială — cursurile fără frecvență.De fiecare dată, concursurile sînt urmate de discuții între concurenți, la care pot asista și participa toți cei interesați ; au loc apoi demonstrații practice — veritabile schimburi de experiență — flecare dorind să arate ce știe mai bine. Lozinca ce a dominat concursul ? „Cel mai bun poate învăța pe alții, dar are și de învățat de la alții".Cîștigătorul întrecerii de anul a- cesta. care a concurat pe un strung produs de întreprinderea „Potisie" din Ada, arăta că între strungar și strung trebuie să se creeze un fel te „afinitate", de Înțelegere. De obicei — arăta el — strungarul caută să „stoarcă" totul din strung, să-1 oblige la un randament maxim. Acest lucru este pozitiv și adevărat, dar tot atît de adevărat este că și strungul poate „emite" asemenea pretenții, cerînd în primul rînd de la cel care-1 mî- nuiește o bună îngrijire și o bună cunoaștere a mecanismului său.De fată la concurs «e afla și inginerul șef al fabricii „Potisie" care,

La convorbirea care a avut loc, 
desfășurată într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, a participat 
Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General A.R.L.U.S.

A fost prezent A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)
★

tovarășii Mihail Roșianu, președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S., 
Gheorghe Pacoste, adjunct al mi
nistrului petrolului, Ion Moraru, 
vicepreședinte al C.S.C.A., și Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., membri în Biroul Con
siliului General A.R.L.U.S, de acti
viști ai A.R.L.U.S.

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

culturii sovietice"
turilor dintre oamenii de cultură și artă din cele două țări, la întărirea prieteniei dintre poporul român și popoarele sovietice.Răspunzînd, artista emerită a R.S.F.S. Ruse, Tatiana Smîga, prim-solistă a Teatrului de operetă din Moscova, membră a delegației culturale din U.R.S.S. care ne-a vizitat țara cu prilejul „Zilelor culturii sovietice", a exprimat mulțumiri pentru primirea călduroasă făcută oamenilor de artă sovietici, pentru posibilitatea ce le-ă fost oferită de a cunoaște bogata viață culturală a României. „Zilele culturii sovietice" — a spus ea — au constituit o nouă expresie a prieteniei dintre popoarele noastre.Tinerii artiști leningrădeni au Interpretat apoi cu multă măiestrie un bogat program de cînteee și dansuri populare sovietice aplaudate îndelung de public.La sfîrșit, artiștilor le-au fost oferite flori. (Agerpres)

neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășul Dumitru Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Constantin Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Gheor
ghe Roșu, șef de sector la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Anton Kame
nicky, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R. S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres)

în treacăt fie spus, și-a făcut o bună reclamă, deoarece pe strungurile purtînd marca acestei fabrici s-au obținut cele mai bune rezultate. Chiar în zilele tîrgului, întreprinderea din Ada a încheiat un contract cu firma americană „Summit Machin Tools Co.“ pentru livrarea în anii următori a 1 500 de strunguri în valoare de 3,5 milioane dolari. în prezent — arăta inginerul șef — această
R. S. F. IUGOSLAVIA

Formarea cadrelor 

de specialiști— 

preocupare permanentă
CORESPONDENȚA DIN BELGRAD DE LA N. PLOPEANV

întreprindere voivodină produce cît« 80 de strunguri diferite pe lună, ur- mînd ca peste doi ani, cînd se termină lucrările de reconstrucție și modernizare, producția să crească la 120 de strunguri pe lună. Atunci, printre salariații întreprinderii nu va exista nici unul fără școală medie tehnică, iar proporția inginerilor și muncitorilor întreprinderii va ti de 1 la 4.Dar nu numai strungarii au prilejul lă se întreacă în cadrul unor asemenea concursuri. Există o varietate largă de Întreceri. De exemplu, la Bitolia s-a desfășurat întrecerea tinerilor tractoriști din republica Macedonia în concurs s-au aflat cel mai buni elevi din 10 școli agricole și de la două școli de calificare a muncitorilor în conducerea mașinilor agricole. Primul loc a revenit lui Tode Stoianovski. de la Școala medie agricolă din Kavadar care, prin cantitatea și calitatea arăturilor efectuate 
cu un tractor de 35 C.P., i-a depășit

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, 
care a participat la ședința grupei 
de lucru pentru problemele coordo
nării planurilor din cadrul C.A.E.R. 
de la Moscova, s-a înapoiat, 
miercuri seara, în Capitală.

SESIUNEA COMISIEI MIXTE GUMAWAEE 
DE COLABORARE ECONOMICĂ

INTRE ROMÂNIA SI R. 0. GERMANĂ
BERLIN 12 — CorespondentulAgerpres Șt. Deju transmite : între 10 și 12 noiembrie 1969. a avut loc la Berlin sesiunea a 3-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România a fost condusă de Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar delegația guvernamentală a R.D. Germane de dr. K. Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Comisia mixtă guvernamentală a examinat modul de îndeplinire a recomandărilor adoptate anterior privind dezvoltarea relațiilor economice și a stabilit măsuri referitoare la lărgirea colaborării și cooperării e- conomice și tehnico-științifice între Republica Socialistă România și R.D. Germană în perioada următoare.Comisia mixtă guvernamentală a constatat că, în perioada care a trecut de la cea de-a 2-a sesiune a sa, relațiile economice dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană s-au dezvoltat și adîncit, an de an, ceea ce s-a reflectat în creșterea continuă a schimburilor comerciale dintre cele două țări și în realizarea de acțiuni concrete de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică.Examinînd posibilitățile de dezvoltare a colaborării dintre Republica Socialistă România și R.D. Germană, comisia, mixtă guvernamentală, pornind de la recomandările sesiunii a 23-a C.A.E.R., a stabilit măsuri de lărgire a colaborării, cooperării și livrărilor reciproce în domeniile industriei chimice, industriei metalurgice, industriei construcțiilor, construcției de mașini-unelte, construcțiilor navale, materialului rulant și altor mijloace de transport, electrotehnicii, electronicii, mecanicii fine și opticii, precum și tn alte domenii de interes reciproc.Comisia mixtă guvernamentală a acordat, în cursul lucrărilor sale, o atenție deosebită problemelor dezvol

Adunare comemorativă
Gheorghe AsachiIn aula festivă a Institutului politehnic din Iași, institut ce poartă numele lui Gheorghe Asachi, a a- vut loc miercuri după-amiază o a- dunare comemorativă consacrată împlinirii unui secol de la moartea marelui cărturar umanist și scriitor român.La adunare au participat Miu Do- brescu, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., președintele Consiliului popular județean Iași, a- cademicieni, cadre didactice, cercetători științifici, alți oameni de artă, știință și cultură, studenți. Cu acest prilej, acad. Cristofor Simionescu, 

pe toți ceilalți concurenți. Primii trei clasați au căpătat dreptul de a participa la ooncursul tractoriștilor fruntași din toate republicile ■ iugoslave. La concursul de 1a Bitolia au participat 120 de tineri, cîte doi pe un tractor. După încheierea întrecerii a urmat o consfătuire la care au fost prezenți și reprezentanții fabricilor de tractoare „I.M.T." — Belgrad, „Djuro Dakici" — Titograd și „Trak

tor" — Bielovar. Tractoriștii, dintre care cel mai „vîrstnic" abia împlinise 21 de ani, au făcut nenumărate propuneri de perfecționare a unor mecanisme ale tractoarelor, propuneri considerate de specialiști ca foarte utile. Un tractorist avea chiar pregătită schița unei instalații de manevrare a plugului, potrivit unei concepții proprii.Sint și altfel de întreceri, indirecte, la care concurenții nu stau fată în față, ci se află la mari depărtări. 6înt așa-zisele concursuri „prin corespondență". Astfel, de exemplu, există o întrecere între constructorii de locuințe. Toți se conduc după lozinca „mai repede, mai frumos mai bine", dar rezultatele sînt diferite de la un șantier la altul. în funcție de organizarea muncii și de metodele folosite. După încheierea unei perioade de un an reprezentanții tuturor întreprinderilor de construcții, ai principalilor benefi
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La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și I. S. Ilin, minis
tru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la Bucureștii, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

tării colaborării, cooperării și specializării în domeniul construcțiilor de mașini, îndeosebi șsupra acelor instalații, agregate, și utilaje, care corespund necesităților în perspectivă ale celor două țări și celui mai înalt nivel tehnic și a stabilit măsuri privind încheierea de contracte de lungă durată.în timpul sesiunii, părțile au efectuat un schimb de păreri în legătură cu mersul lucrărilor de coordonare a planurilor de dezvoltare a e- conomiilor naționale ale celor două țări pe perioada 1971—1975, precum și în ceea ce privește continuarea și finalizarea acestei activități.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Protocolul sesiunii a 3-a a comisiei î) mixte guvernamentale a fost semnat de Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii, Socialiste România, și de dr. K. Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane.Cu prilejul prezenței sale în R.D. Germană, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Mihai Marinescu, a vizitat centrul de construcții de mașini grele din Magdeburg.
★Cu ocazia celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică între Republica Socialistă România, și Republica Democrată Germană și a prezenței la Berlin a delegației guvernamentale a Republicii Socialiste România, condusă de vicepreședintele Consiliului de Miniștri M. Marinescu, ambasadorul țării noastre în R.D.G., Nicolae Ghenea, a oferit în seara zilei de 12 noiembrie un cocteil în saloanele ambasadei.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au participat dr. K. Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G., și alte personalități ale vieții economice și politice din R.D.G., precum și delegația guvernamentală română.

rectorul Institutului politehnic ieșean, președintele filialei locale a Academiei, a vorbit despre viața șl opera lui Asachi, întemeietor al în- vățămîntului in limba română, unul dintre fondatorii Academiei Mihăi- lene, și inițiator al gazetei „Albina Românească", precursor și animator al științelor inginerești.în încheierea manifestării s-a dat citire decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România prin care Bibliotecii publice de stat a municipiului Iași 1 s-a atribuit denumirea „Gheorghe Asachi".
(Agerpres)

ciari, ai fabricilor de materiale de construcții se întîlnesc în cadrul unei consfătuiri generale pe țară. Primii își prezintă rezultatele muncii, ceilalți fac observații critice, iar ultimii înregistrează viitoarele cerința de materiale de construcții. în funcție de care își orientează planurile de producție. S-a întîmplat de multe ori ca fabricile producătoare de materiale de construcții să vină cu mostre de noi produse pe care să le recomande constructorilor.în ce privește rezultatele înregistrate în construcția de locuințe, anul trecut, pe primul loc s-a situat întreprinderea „Stavbar", care a înălțat un bloc de cinci etaje în numai patru luni. Ing. Boris Maier, directorul întreprinderii, arăta că la baza succeselor stau anumite elemente, cum sînt cea mai modernă organizare a muncii, specializarea brigăzilor pe fiecare operație de lucru și altele. Ca urmare a scurtării timpului de construcție, întreprinderea a izbutit să reducă simțitor prețul de oost.Rezultate bune a obținut de asemenea întreprinderea „Trna trava", care a introdus spiritul întrecerii chiar între brigăzi. Echipele de te- rasieri, zidari, betoniști, tîmplari au un plan de lucru de lungă durată. Practic, ei știu ce fel de operații trebuie să execute pe timp de un an. Planificarea riguroasă, „la minut", economisește mult timp brigăzilor. Cu o săptămînă înainte de deschiderea unui nou front de lucru, brigada trimite pe șantierul respectiv un reprezentant al său care se preocupă de problemele de organizare șl aprovizionare, astfel îneît nici o clipă să nu se piardă.Concursurile și întrecerile la nivel provincial, republican sau federal în diferite domenii angajează mii de oameni.Am stat de vorbă cu unul dintre organizatorii concursului pentru cel mai bun strungar din Belgrad. în- trebîndu-1 care este scopul unor asemenea întreceri, dînsul ne-a declarat : „Sînt multi tineri, ca și vîrst- nici, dornici să se afirme și pentru ei cadrul întreprinderii devine de multe ori prea „strimt". Pe deasupra acestei tendințe firești, a fiecărui om al muncii îndrăgostit de profesia sa, stă interesul comun al întregii noastre societăți socialiste de a organiza un schimb util de experiență Intre cei ce muncesc în aceeași ramură. de a perfecționa munca, de a munci mal bine șl mal cu folos. Do la un an la altul, numărul șl pregătirea concurenților crește, ceea ca ne îndreptățește să spunem că și în acest fel contribuim la ridicarea productivității muncii, factor hotărîtor al creșterii producției sociale".
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Accentuarea disensiunilor 
din cadrul partidului 

de guvernămint
De la Atlantic pină 

la Pacific și da la în
volburata Niagara la 
însorita Californie, mi
lioane de tineri rein- 
cep azi șirul manifes
tațiilor din cadrul ce
lui de-al doilea mora
toriu pentru Vietnam 
sub lozinca: „Retra- 
geți imediat toate tru
pele din Vietnam, pu
neți capăt războiului 
nejust și lăsați po
porul vietnamez să-și 
hotărască singur des- 
tinete".

La chemarea comi
tetului național al mo- 
ratpriului pentru Viet
nam și a organizații
lor pacifiste din în
treaga țară, mii de lă
cașuri de învățământ 
vor rămâne joi, vineri 
șl simbătă cu porțile 
închise, elevii și stu
denții urmînd a lua 
parte la manifestații, 
demonstrații, marșuri, 
mitinguri și întruniri 
pentru a-și exprima 
protestul împotriva 
tergiversărilor admi
nistrației, precum și 
hotărîrea îor fermă de 
a nu înceta lupta îm
potriva vărsărilor de 
singe pînă cind nu va 
triumfa pacea pe me
leagurile Vietnamului.

„Amploarea mani
festațiilor care vor ti
vea loc nu poate fi 
încă apreciată — a 
declarat un membru 
al comitetului de of 
ganizare. Numărul 
nostru însă va crește 
zi de zi și lună de 
lună. Tineretul, care 
este tirît în acest mă
cel, împotriva voinței 
sale, nu mai vrea să 
ducă în tăcere povara 
războiului. El are 
dreptul să-și spună 
răspicat cuvîntul".

Deziluziile și decep
țiile opiniei publice a- 
mericane după ce re- 
aent Casa Albă a pre

cizat politica noii ad
ministrații în proble
ma războiului din 
Vietnam, spulberând 
prin intențiile anunța
te speranțele într-o so
luționate imediată a 
acestui conflict, au 
sporit considerabil rîn- 
durile partizanilor pă
cii din Statele Unite. 
Astfel, potrivit ulti
mului sondaj între
prins de agenția de 
specialitate „Harris", 
în rîndurile opiniei pu
blice americane, ■ 81 la
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sută din cei chestio
nați au răspuns afir
mativ la întrebarea 
dacă problemele ridi
cate de demonstranți 
trebuie sau nu să fie 
luate în considerație 
și să-și găsească răs
punsul. Totodată, ma
rea majoritate a celor 
chestionați și-au de
clarat adeziunea la 
ideea că „războiul nu 
poate fi apărat din 
punct de vedere mo
ral și că Statele Uni
te au comis marea 
greșeală că au inter
venit în Vietnam".

Manifestațiile care 
încep azi vor culmina 
simbătă după-amiază 
cu un impunător mi
ting de masă, planifi
cat a avea loc pe cim- 
pia din jurul Obelis
cului Washington din 
capitala țării. Tot aici, 
incepind de azi, orele 
18, se va desfășura 
„Marșul împotriva 
marții" care va avea 
ca punct de plecare 
cimitirul național Ar
lington și se va în
cheia simbătă dimi
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Bazele relațiilo 
sovieto-turce au 
în perioada cînd 
tului sovietic se 
tinăra republică 
dusă de Kemal i 
războiului rece re. 
două țări au cunc 
flcultăți, dar în 
ca urmare a efort 
ambele părți, au 
semne evidente 
a legăturilor rec 
reluate vizitele r 
rite nivele, s-au 
comerciale bilati 
trei ani, de exen 
de mărfuri sovie 
cut de aproape < 

într-o corespc 
kara, „Pravda" s; 
unor dificultăți < 
lațiile sovieto-ti 
tățesc treptat. C
au posibilități 
tive favorabile 
domeniile politic 
tural. „Relațiile • 
tate ale Turciei 
vietică, scrie 
intereselor naț 
două state, caui 
tul Apropiat și

Ziarele soviet 
brie, publicînd 
a președintelui 
că acesta s-a p 
rațiile sale pot 
dezvoltării relai 
șl bună vecină • . 
și U.R.S.S.; el< 
sovietici salut< 
exprimîndu-și î 
contribui la d r r ; 
departe a relațiilor sovieto-turce, 
în spiritul prieteniei și bunei ve
cinătăți.

MOSCOVA 12 — Corespondentul Agerpres, Ir. Duță transmite : Dr. Nguyfen Huu Tho, președintele Prezidiului Comitetului Central al F.N.E. șl președintele Consiliului consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, aflat într-o vizită în U.R.S.S., a acordat ziarului „Izvestia" un interviu, în care a menționat printre altele : „în prezent, trei genuri de arme ale forțelor populare de eliberare acționează în mod independent în Vietnamul de sud. Acțiunile intense ale patrioților dovedesc că inițiativa se află în mod ferm în mîinile lor. Forțele armate populare de eliberare au demonstrat încă o dată priceperea și capacitatea lor de a ataca în orice punct și în orice moment. Aceste lovituri au dezmințit zvonurile despre așa-numita „acalmie", lansate intens de propaganda americană și marionetele de la Saigon, care, prin aceasta, au încercat să camufleze înfrîngerile grele suferite pe fronturile din Vietnamul de eud“.In același timp, Nguyen Huu Tho a arătat că în zonele eliberate „Se continuă în prezent procesul de perfecționare a organelor locale ale puterii populare revoluționare. Au fost instaurate comitete populare revoluționare de eliberare în 95 la sută din provincii, 59 la sută din județe și 51 

neața la palatul con
greselor de la Capito- 
liu. La marș vor par
ticipa 45 000 de tineri, 
fiecare purtînd pe 
piept o diagonală cu 
numele unui american 
mort in Vietnam sau 
numele unui sat viet
namez distrus sau pir- 
jolit de război. 8 se
natori, 47 de membri 
ai Camerei reprezen
tanților și 8 guverna
tori de state au decla
rat că se alătură de
monstranților. In nu
meroase orașe clopo

tele vor bate continuu 
in timpul celor trei 
zile ale moratoriului, 
în memoria victimelor 
războiului. In fața a 
numeroase obiective 
militare și posturi de 
recrutare se vor orga
niza pichete șl de
monstrații de pro
test.

După cum s-a anun
țat, guvernul american 
a interzis demonstran
ților să mărșăluiască 
pe bulevardul central 
Pennsylvania, unde se 
află situate Casa Albă 
și principalele minis
tere, declarlnd că din 
cei 200 000 de tineri a- 
nunțați pentru acest 
marș, va permite ac
cesul pe acest bu
levard doar la... 100. In 
același timp, forțele de 
poliție din Washing- 
ton au fost întărite cu 
peste 30 000 de mili
tari și dotate cu nu
meroase camioane șl 
dube, motociclete, 
măști de gaze, grena
de lacrimogene.

Comitetul de organi
zare a moratoriului a 
declarat, însă, că in
diferent de aceste mă
suri destinate să inti
mideze, vocea tinere
tului american, care 
cere să se pună capăt 
acestui război nedrept 
se va face auzită cu 
toată puterea.

la sută din sate. Este tradus în viață programul politic al patrioților, țăranii primesc pămînt, devin adevărații stăpîni ai satelor lor. în regiunile eliberate, sporește producția agricolă și industrială, se acordă mare atenție problemelor învățămîntului public, ocrotirii sănătății, culturii și nivelului de trai. Toate acestea aduc o importantă contribuție la îmbunătățirea standardului de trai al populației, întărind astfel forțele rezistenței populare.în orașe și județe crește rezistența față de agresori. Tot mai mulți oameni din rîndul populației orășenești se ridică la luptă împotriva cotropitorilor. Printre ei există chiar și persoane care, deocamdată, fac parte din administrația civilă a marionetelor, sau fac serviciu în armata saigoneză. C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud și Uniunea forțelor naționale democratice și iubitoare de pace din Vietnam mențin contacte și duc acțiuni comune cu diferite organizații și grupări politice aflate în țară, cît și în străinătate". Nguyen Huu Tho a apreciat că succesele repurtate de armata și poporul din Vietnamul de sud în domeniile militar, politic și diplomatic au creat condiții excepționale pentru victoria deplină și definitivă în lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea patriei.

NEW YORK 12 — Cores
pondentul Agerpres, transmite: 
în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U. s-au încheiat dez
baterile privind punctul „restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.". Atît în cadrul 
dezbaterilor generale pe marginea 
acestei probleme, cît și în ședin
țele rezervate explicării votului 
delegațiilor, reprezentanții statelor 
care au sprijinit necesitatea de a 
se pune capăt imediat acestei in
justiții comisă față de R. P. Chi
neză, țară fondatoare a O.N.U. și 
membru permanent al Consiliului 
de Securitate, au adus numeroase 
argumente de ordin juridic, poli
tic și moral în sprijinul cererii 
lor. S-a subliniat cu o deosebită 
tărie faptul că orice abordare rea
listă a marilor probleme ale lumii 
contemporane și soluționarea lor 
eficientă și viabilă reclamă parti
ciparea acestui mare stat socia
list. Numeroase delegații au ară
tat că întărirea O.N.U., care s-a 
dovedit a fi o preocupare majoră 
a statelor membre în acest ajun 
de sărbătorire a 25 de ani de la 
crearea organizației necesită pre
zența R. P. Chineze la O.N.U. în 
conformitate cu prevederile Car
tei și cu principiile dreptului in
ternațional.

Dezbaterile au evidențiat faptul 
că menținerea de 20 de ani a a- 
cestei situații anacronice în acti
vitatea Națiunilor Unite, care îi 
știrbește prestigiul și autoritatea, 
se datorează unor interese unila
terale care nu au nimic comun cu 
adevăratele interese ale popoare
lor reprezentate în organizație. 
S.U.A., împreună cu un grup de 
țări, printre care Spania, Filipine, 
Haiti, Nicaragua, Paraguay, Gabon

VIZITA DELEGAȚIEI 
MILITARE ROMANE 

ÎN AUSTRIAVIENA 12. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Delegația militară română, condusă de ministrul forțelor armate, general-colonel Ion loniță, care vizitează Austria la invitația ministrului federal al apărării, Georg Prader, s-a deplasat marți după-amiază șl miercuri la Innsbruck și Salzburg și a asistat la un exercițiu tactic pe oîmpul de manevre Lizum. Șeful guvernului landului Tirol, Eduard Wallnofer, a oferit o masă in cinstea oaspeților români. Delegația militară română a fost însoțită fn timpul acestei deplasări de ministrul Georg Prader și de ofițeri superiori ai armatei austriece.Miercuri seara, însărcinatul eu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România la Viena, Dionisie Bircea, a oferit, în saloanele ambasadei, o recepție. Au fost prezenți ministrul apărării, Geprg Prader, Bruno Pittermann, președintele grupului parlamentar al Partidului socialist austriac, ofițeri superiori ai armatei austriece, ambasadori și atașați militari străini acreditați • La Viena, personalități ale vieții publice austriece. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. 

și altele, au introdus în dezbateri 
un proiect de rezoluție menit să 
împiedice restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

Luînd cuvîntul pentru a explica 
votul României în această proble
mă, ambasadorul Gh. Diaconescu 
a arătat că proiectul de rezoluție 
american echivalează cu perpetua
rea unei injustiții față de marele 
stat chinez, servește unele inte
rese unilaterale care contravin 
flagrant cu cele ale organizației 
și tinde să amîne ziua inevita
bilă în care reprezentanții auten
tici ai poporului chinez își vor o- 
cupa locul ce li se cuvine în ca
drul O.N.U. Vorbitorul a relevat 
că voința suverană a poporului 
chinez este exprimată fără nici 
un fel de dubiu de guvernul R. P. 
Chineze care de 20 de ani conduce 
poporul chinez pe calea dezvol
tării, progresului social și econo
mic.

Trecîndu-se la vot, 48 de dele
gații s-au pronunțat în favoarea 
admiterii R. P. Chineze la O.N.U., 
56 împotrivă șl 21 s-au abținut. 
Astfel, proiectul de rezoluție în a- 
cest sens nu a putut fi adoptat. 
Votul dovedește însă că an de an 
tot mai puține state sînt dispuse 
să urmeze acele puteri care ac
ționează împotriva Cartei și in
tereselor vitale ale popoarelor lu-. 
mii.

Din dezbaterile asupra acestei 
probleme reiese în mod evident 
concluzia netemeiniciei poziției 
care se opune restabilirii univer
salității acestei organizații, pre
cum și faptul că O.N.U. nu-și poa
te îndeplini în mod eficient sar
cina sa esențială de salvgardare 
a păcii și securității internaționa
le, care în fond constituie rațiu
nea de a fi a acestei organizații, 
atît timp cît reprezentanții ma
relui popor chinez sînt împiedicați 
de a participa la viața șl activita
tea organizației.

Negocierile chino- 
canadiene. intr-un 
stadiu avansat 

DECLARAȚIA PREMIERULUI
TRUDEAUNEW YORK 12 (Agerpres). - Primul ministru al Canadei, Pierre Elliot Trudeau, aflat în vizită la sediul Națiunilor Unite, a declarat presei că negoeierjle chino-canadiene de la Stockholm in vederea stabilirii iș relații diplomatice între cele două țări „progresează Intr-o manieră fructuoasă și constructivă și se află într-un stadiu avansat".Primul ministru canadian a salutat, de asemenea, acordul sovieto-a- merican privind începerea negocierilor preliminare de la Helsinki pentru limitarea armamentelor strategice. Trudeau a reafirmat intenția țării sale de a reduce numărul trupelor canadiene aflate în Europa occidentală la dispoziția NATO.Referindu-se la problema vietnameză, premierul canadian a declarat că țara sa va contribui, în calitate de membru al Comisiei internaționale de control pentru Vietnam, la menținerea păcii după război — dacă tratativele în patru de la Paris vor duce la încetarea ostilităților.

TOKIO 12 — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : Președintele C.C. al Partidului Comunist din Japonia, Sanzo Nosaka, a oferit miercuri seara un dineu în o- noarea tovarășului Vasiie Vîleu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român, președinte al Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, și a soției sale.Au participat Korehito Kurahara, membru al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Japonia, Ichiro Sunama și Ryuzo Fujiwara, membri supleanți ai Prezidiului, Shigheru Suwa, membru supleant al Secretariatului C.C. al P.C.J., Toshio Narita, membru al C.C. al P.C.J., Choju Ugai, șeful Departamentului Internațional al C.C. al P.C. din Japonia.A fost, de asemenea, prezent Dumitru Dediu, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Socialiste România la Tokio.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
Poziția P. S. I. față de problemele 
economice și sociale ale ItalieiROMA 12. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Marți s-a întrunit la Roma direcțiunea Partidului Socialist Italian, care a examinat un document asupra actualei situații din țară. Documentul, elaborat de secția economică a Comitetului Central pe baza unui studiu a- profundat, urmărește să exprime cu claritate poziția P.S.I. în legătură cu diferite probleme economice și sociale. Sînt analizate probleme pri
,1 f. a Germaniei ar trebui sa recunoască caracterul 

definitiv al frontierei Oder-Neisse"
— declară primarulBONN 12 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Handelsblatt", primarul Berlinului occidental, Klaus Schiitz, a declarat că nu există un mijloc mai bun pentru guvernul de la Bonn de a dovedi politica sa realistă, decît plasarea pe o bază rezonabilă a raporturilor sale cu Polonia.El consideră că noul cancelar vest- german, Willy Brandt, ar trebui să

*
*
*
I
I

„un răuDupă negocieri apreciate ea „extrem de dificile", care s-au prelungit pînă în zorii zilei de ieri, Consiliul ministerial al Pieței comune — reunit luni și marți la Bruxelles - a ajuns la un acord asupra compensării pierderilor suferite de agricultorii vest-germani în urma revalorizării mărcii. In termenii acordului, aceste pierderi (evaluate la 1,7 miliarde de mărci) vor fi suportate, timp de 4 ani, atît de guvernul vest-german, căruia ii revine principala sarcină, cît și de „comunitatea celor șase". La sfîrșitul intervalului de 4 ani, membrii Pieței comune vor trebui să ia o nouă decizie.Compromisul de la Bruxelles urmărește să salveze principiul liberei circulații a produselor a- gricole și al prețurilor comune, socotit ca însăși rațiunea de a fi a „Europei verzi", dar care

DELHI 12 (Agerpres). — Un nou episod al conflictului care opune pe primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, președintelui Partidului Congresul Național Indian, S. Niajalm- gappa, s-a consumat miercuri prin hotărîrea a 11 din cei 21 de membri ai Comitetului Executiv al partidului de a „exclude" pe premierul Indiei din partidul de guvernămint. Rezoluția adoptată cu acest prilej cere, de asemenea, deputaților partidului să aleagă un nou lider, care s-o înlocuiască pe Indira Gandhi în fruntea guvernului indian.Această măsură, precizează observatorii politici din Delhi, nu afectează imediat calitatea de prim-ministru a Indirei Gandhi, care își poate păstra funcția, deoarece se bucură de sprijinul deputaților majorității parlamentare. Dintre cei 282 deputați ai partidului Congresului, arată corespondentul agenției France Presse, nu- 

vind gradul de folosire a forței de muncă în producție, problema sudului Italiei, politica locuințelor, relansarea programării economice (planificarea), exodul în străinătate a) capitalurilor italiene etc.Direcțiunea P.S.I. a examinat, de asemenea, poziția partidului față de apropiata conferință Ia nivel înalt a țărilor membre ale Pieței Comune, fixată pentru zilele de 1 și 2 decembrie la Haga.

Berlinului occidentalpublica o declarație, care „să angajeze R. F. a Germaniei față de integritatea și inviolabilitatea teritorială a Poloniei prin recunoașterea caracterului definitiv al frontierei O- der-Neisse". Această declarație, în o- pinia lui Schiitz, ar putea să fie făcută separat, sau inclusă într-un tratat privind renunțarea Ia folosirea forței, încheiat între cele două state.

„Cei șase

fusese puternic subminat de „accidentul monetar" vest-german. Potrivit comentatorului a- genției „France Presse", chiar dacă s-a ajuns la acest compromis, „afacerea este departe de a fi reglementată", iar a- cordul de la Bruxelles „nu dă nimănui o satisfacție deplină". Reprezentanții Italiei și Belgiei îl consideră prea avantajos pentru agricultorii vest-germani, în timp ce reprezentanții R. F. a Germaniei l-au apreciat drept insuficient, cerînd ca, pe lîngă compensații din fondul comunitar, să se acorde și unele înlesniri fiscale. „Cei șase, subliniază „A.F.P.", nu puteau a- junge la un acord definitiv". Tocmai de aceea compromisul de la Bruxelles, care evită pe moment blocarea Pieței comune agricole, este socotit „un rău mai mic". 
Gh. C.

mai 70 ar putea răspunde apelului a- dresat de cei 11 membri ai Comitetului Executiv. Trebuie amintit făptui că primul ministru, Indira Gandhi, se bucură și de sprijinul grupărilor politice de stingă și al unor deputati independenți.în același timp, corespondenții de presă atrag atenția că ultima hotă- rîre a majorității Comitetului Executiv ar putea să provoace o sciziune în Congresul Național Indian.
—;—! 

VIZITA IN U.R.S.S.
A PREȘEDINTELUI 

TURCIEI
La 12 noiembrie a sosit la Mos

cova, într-o vizită oficială, la in
vitația Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și a guvernului 
sovietic, Cevdet Sunat), președin
tele Republicii Turcia. Este prima 
vizită în Uniunea Sovietică a 
unui președinți ■' 'OfpvWrU 
Turcia.

In aceeași zi, . >
făcut vizite la K 
lai Podgornîi, pi 
diului Sovietult 
U.R.S.S., și lui 
președintele Con t' V
niștrl al U.R.S.S.

CORESPO 
DIN MO 

DE LA S.

Delegația 
guvernamentală 

a R. D. Vietnam 
la PragaPRAGA 12 (Agerpres). — Delegația guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, a sosit vineri la Praga. Pe aeroportul capitalei R. S. Cehoslovace, oaspeții vietnamezi au fost întîmpinați de V. Bilak, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Frantisek Hamouz, vicepreședinte al guvernului federal al R. S. Cehoslovace, ministru al comerțului exterior, și de alte persoane oficiale. Agenția CTK precizează că delegația vietnameză vâ avea convorbiri cu privire la colaborarea economică și tehnică întră cele două țări pe perioada 1970—1975, precum și cu privire la ajutorul pe care R. S. Cehoslovacă îl va acorda Republicii Democrate Vietnam în cursul anului viitor.STOCKHOLM 12 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson, a anunțat intenția guvernului său de a spori ajutorul ce urmează a fi acordat Republicii Democrate Vietnam cu încă 25 milioane de coroane suedeze.Ajutorul anunțat inițial însuma 200 milioane coroane (40 milioane dolari).

Lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni a conferinței F.A.O. continuă la Roma. Luînd cuvîntul în ședința de miercuri, șeful delegației Republicii Socialiste România, Nicolae Ștefan, adjunct al ministrului agri-» culturii și silviculturii, a spus : „România apreciază că F.A.O. este chemată să joace un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea agriculturii mondiale și poate constitui un prețios factor al progresului economic și social continuu al întregii lumi, cu deosebire al țărilor în curs de dezvoltare. Vorbitorul a făcut cunoscut că România intenționează să adopte inițiativa ca F.A.O. să fie prezentă, activ, anul viitor, împreună cu alte instituții specializate, la aniversarea Națiunilor Unite.

Comunicat sovieto-suda- 
H02. M°scova 3 i°st dat publicității ' comunicatul cu privire la vizita în U.R.S.S. a lui Gaafar Mohammed El Numeiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze și primul ministru al Sudanului. Relațiile dintre U.R.S.S. și Sudan, se arată în comunicat, se dezvoltă cu succes în domeniul politic, economic, comercial și cultural. în comunicat se arată că cele două părți au relevat că trebuie să fie adoptate măsuri eficiente pentru traducerea în fapt a rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 cu privire la situația din Orientul Apropiat. Părțile și-au
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exprimat, totodată, solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A. Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi și Alexei Kosîghin au acceptat invitația de a vizita Sudanul.
Todor Jîvkov, pnm-secreta/ al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit la 12 noiembrie pe Zdzislaw Tomala, membru al Prezidiului Partidului Țărănesc Unit Polonez, șeful delegației guvernamentale poloneze la cea de-a 9-a sesiune a Comisiei polono-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică, care își desfășoară lucrările în capitala Bulgariei.
Un tribunal militar spe

cial iordanian, anun*ă asenti8 Reuter, a pronunțat sentințele în procesul persoanelor acuzate de provocarea incidentelor de stradă la Amman și în alte orașe ale Iordaniei în luna noiembrie anul trecut. Nouă inculpați au fost condamnați la moarte. In legătură cu sentința pronunțată de Tribunalul militar special de la

Avionul militar american de tip „A-7 Corsair",s-a prăbușit în mare în dreptul insulei Ustica, este un tip experimental, dotat cu aparataj ultrasecret de detectare și de fotografiere — relatează A.F.P., citind surse informate din Palermo. După cum a precizat un purtător de cuvînt al forțelor maritime americane staționate la Napoli, avionul nu avea la bord bombe nucleare. Cu toate acestea, presa italiană își exprimă îngrijorarea datorită faptului că cercetările ca sa fao în largul mării sînt înconjurate de mister.Amman, agenția France Presse relatează că toți cei condamnați fac parte din organizațiile palestiniene de rezistență și în special din organizația „Falangele Victoriei".
Noul guvern turc,condus de primul ministru Suleyman Demirel, a obținut miercuri votul de încredere in Parlament asupra programului său pe următorii patru ani. în favoarea guvernului au votat 263 deputați. iar Împotriva lui 165.
Președintele Cabinetului 

de Miniștri al R.P.D. Co
reene, K'm S®n> •*  primit delegația economică guvernamentală a Republicii Arabe Siriene, condusă de Marwan Habash, ministrul industriei, 

care se află în vizită în R.P.D. Coreeană.
Ministrul apărării al 

U.R.S.S. la Havana.la Havana a sosit mareșalul Uniunii Sovietice, Andrei Greciko, ministrul a- părării al U.R.S.S., care la invitația lui Raul Castro Ruz, ministrul forțelor armate revoluționare al Cubei, va face o vizită oficială de prietenie în «■ ceastă țară.
Sesiunea C.C. al Partidu

lui Democratic din Guineea se desfășoară la Conakry'. Sînt examinate probleme referitoare la pregătirea cadrelor necesare construcției economice și culturale, precum și o serie de aspecte ale activității diplomatice » guvernului Guineei.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-309" * fost lansat miercuri în Uniunea Sovietică. La bordul său este instalat aparataj științific destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic. Agenția TASS precizează că aparatajul și sistemele de bord funcționează normal

Primul vas comercial eu propulsie atomică, „Mutsu", care se construiește 
în Japonia

H B K 13 H
în apropierea orașului

polonez Wroclaw 8 avut un grav accident rutier. Accidentul s-i soldat cu peste 30 de răniți, dintn care unul a decedat ulterior.
Autoritățile Kenyei au Iw 

tărît să ridice restricțiile d( 
circulație impuse populației di> districtul Kisumu, unde au avut lo luna trecută incidente violente într reprezentanți ai unor grupări politic rivale.


