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OGORUL DE TOAMNA 
prima garanție 
a recoltei bogate

0 situație care impune intervenția urgentă a organelor agricole din județele 
Mehedinți și Dîmbovița: terenurile neeliberate de coceni creează me
canizatorilor greutăți chiar mai mari decît cele provocate de secetă

în industria județului Brăila
IN ZIARUL DE AZI:

PLANUL ANUAL
POATE FI ÎNDEPLINIT!
Subscriu la acest angajament

ministerele chimiei și metalurgiei ?

• EFICACITATEA ACTI
VITĂȚII POLITICE SE 
OGLINDEȘTE ÎN RE
ZULTATE ECONOMICE 
® SĂ NU NE FU
RĂM PĂLĂRIILE (foile
ton) ® TRANSPORTUL 
DE MĂRFURI PE CĂILE 
FERATE: UN NERV VI
TAL AL ECONOMIEI SU
PUS LA PREA MULTE 
ȘOCURI • ADĂPOSTURI 
CĂLDUROASE, IGIENICE 
PENTRU TOATE ANI

MALELE

Este un fapt bine cunoscut că arătura de toamnă constituie prima ga
ranție pentru obținerea unei recolte bogate în anul viitor. De aceea, efec
tuarea acestei importante lucrări reprezintă una dintre cele mai urgente sar
cini din agricultură, preocuparea de căpetenie a mecanizatorilor și coopera
torilor din brigăzile de cîmp. în această toamnă, datorită secetei prelungite, 
faptului că, în multe județe, nu a plouat de luni de zile, condițiile de 
lucru sînt grele, necesită eforturi deosebite din partea mecanizatorilor.

Datorită acestei situații, este cu atît ntai important ca peste tot să se 
acorde cea mai mare grijă pentru a crea condiții cit mai bune de muncă și 
de viață mecanizatorilor, ei fiind aceia care, în foarte mare măsură, hotă
răsc soarta recoltei. Se impune ca eforturile lor să fie sprijinite de coope
ratori în primul rînd prin crearea frontului de lucru necesar. Or, se consta
tă că pe zeci de mii de hectare terenurile nu au fost eliberate de coceni, ceea 
ce produce o dublă pagubă : terenurile respective nu pot fi arate, iar, pe de 
altă parte, cocenii se degradează, risipindu-se milioane de unități nutritive. 
Iată de ce se impune ca organele agricole, consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole și specialiștii acestor unități să nu considere — așa cum 
se întîmplă în multe locuri — treburile terminate, lăsind totul pe seama me
canizatorilor. Organele agricole județene trebuie să controleze și să_ urmă
rească îndeaproape eliberarea terenurilor de coceni și efectuarea arăturilor 
pe întreaga suprafață, să ceară conducerilor de unități să organizeze temei
nic munca pentru strîngerea, transportul și depozitarea cocenilor în cel 
mai scurt timp posibil.

' în cele 10 luni care au trecut din 
acest an, ■ majoritatea întreprinde
rilor industriale din județul Brâ
ila au înscris rezultate merituoase 
în îndeplinirea principalilor indica
tori ai planului de stat. Au fost rea
lizate peste prevederi, în aceas
tă perioadă, 
,t.îl 
C uiu, o cAdvrtiuai e uc u,u mv, 
toi, celuloză, 775 tone sodă caustică, 
1 063 tone hirtie. cantități însemnate 
de ciment, mobilă, confecții, prepa
rate din carne ș.a. Cu toate că pla
nul producției globale în industrie a 
fost îndeplinit, pe ansamblul județu
lui, în proporție de 100,1 la sută, la 
producția marfă vîndută și încasată 
situația este nesatisfăcăteare, planul 
pe 10 luni nefiind realizat cu 58 mi
lioane lei. Neîndeplinirea planului la 
acest indicator a influențat negativ 
situația economică și financiară a u- 
nor întreprinderi din județ, nivelul 
acumulărilor bănești, al beneficiilor.

Practic, din cel? 19 fabrici și uzine 
din industria republicană și locală a 
județului, 17 și-au îndeplinit in con
diții optime prevederile planului, ob- 
ținînd importante cantități ele produse 
în plus. Prin organizarea științifică a 
producției și a muncii, folosirea cu 
indici superiori a mașinilor-unelte, a 
suprafețelor de producție și a timpu
lui de lucru, prin promovarea unor, 
metode și tehnologii moderne de fa
bricație, constructorii de mașini de

Mihai NICOLAE 
prim-secretar al Comitetului 

județean Brâila al P.C.R.
385 tone construc-
45 excavatoare demetalice,

mc, 8 excavatoare de 0,5 mc, 972
la uzina „Progresul" au reușit să li
vreze peste prevederi, pînă acum, pro
duse în valoare de 6,6 milioane lei, 
iar cei de la Șantierul naval Brăila, 
în valoare de 3,8 milioane lei. Măsuri 
eficace au fost luate și la Combinatul 
de celuloză și hîrt.ie ; aici. Pe baza 
unor studii efectuate de conducerea 
combinatului cu sprijinul comisiei e- 
conomice și a altor specialiști, s-au 
precizat zeci de măsuri tehnice și or
ganizatorice menite să asigure buna 
funcționare a instalațiilor și încadra
rea în indicatorii tehnico-economici 
proiectați. O mare atenție s-a acordat 
stabilității personalului, pregătirii și 
ridicării calificării muncitorilor și 
tehnicienilor, care s-au dovedit esen
țiale în redresarea activității econo
mice din acest an a combinatului. Ca 
urmare, în 10 luni, colectivul din a- 
ceastă unitate a industriei chimice 
și-a depășit-planul producției globale 
cu 24.9 milioane lei, iar al producției 
marfă vîndută și încasată cu 17,2 mi-

• licane Iei. . - ’ ■ ■" '
Realizările pe ansamblul industriei

Nici teatru desuet,
nici cutezanță fără viitor

Radu BELIGAN

că mal e nevoie să 
rolul pe care Și l-a

NAȚIONALUL 
f PUNĂ STAGIUNE

Nu cred 
reamintesc 
cîștigat de-a lungul anilor Tea
trul Național în cadrul. . culturii 
noastre și nici să subliniez pre
zența sa activă în etapele de for
mare a conștiinței estetice. Tea
trul Național n-a însemnat nici
odată numai o scenă deschisă 
dramaturgiei românești, ci și o 
politică de cultură aplicată la o- 
biective precise și un program 
de educație artistică. Au existat, 
firește. în cariera sa momente de 
șovăială și dezorientare, perioa
de cînd a funcționat ca un me
canism administrativ și de fapt 
în dauna țelurilor lui. stagiuni 
cînd a intrat aproape pe de-a-n- 
tregul în umbră, dar oricît de 
aprinse ar fi imputările care I se 
pot aduce, nimeni nu contestă că 
dincolo de asemenea abateri, ex
plicabile de altfel, Teatrul Na
țional a reprezentat mereu un fe
cund factor de stabilitate și de 
impuls creator în viața noastră 
spirituală. Numeroase generații 
de cărturari și artiști s-au format 
la școala Naționalului, iar miș
carea noastră teatrală actuală s-a 
desprins practic din acest trunchi 
cu rădăcini solide în timp și 
cultură, uneori din dorința unei 
continuități mai bine înțelese, al
teori ca o reacțiune înnoitoare.

Astăzi, Teatrul Național este 
pus în condiții speciale de evo
luție, căci el iși desfășoară acti-

vitatea laolaltă cu o seamă de 
ansambluri avînd aceleași fina
lități și beneficiind de aceleași 
încurajări Care ar putea fi, în 
aceste condiții, programul său 
distinct și ce directive ar trebui 
să-și propună pentru a evita o 
posibilă inerție sau un paralelism 
păgubitor ? E o problemă asupra 
căreia am reflectat îndelung.

Privind Teatrul Național în ori
ginea și în structura sa, am a- 
juns la opinia că datoria noastră 
este de a rămîne credincioși ros
tului esențial al acestei instituții, 
cu un cuvînt de a îndeplini, în 
primul rînd, o operă de cultură.

în planul repertoriului, aceasta 
înseamnă, firește, reprezentarea 
unor titluri ilustre din drama
turgia clasică națională și univer
sală. un simț ascuțit al valorilor, 
o severitate potrivnică entuzias
mului convențional și toleranței 
reciproce în mediocritate ; și, în 
același timp, aceasta presupune 
asigurarea unei abundențe de 
produse intelectuale, o atmosferă 
de încredere — singura in care 
creația’ se poate dezvolta. Pornim 
de la convingerea că datoria 
noastră nu se rezumă la jucarea 
unor opere celebre, verificate și 
consacrate (misiune relativ 
nicioasă). Avem și obligația 
deveni o prezență activă în

județului au fost diminuate de acti
vitatea nesatisf'ăcătoare desfășurată în 
acest an de două mari întreprinderi : 
Combinatul de fibre artificiale și uzi
na „Laminorul". Aceste unități au 
consemnat o restanță, față de plan, 
de 110 milioane lei la producția glo
bală și tot atit de mare Ia producția 
marfă vîndută și încasată. Dacă la 
producția globală, prin efortul celor
lalte întreprinderi din județ, s-a putut 
compensa această nerealizare, la pro
ducția marfă vîndută și încasată, re
virimentul așteptat nu a mai fost po
sibil. La uzina „Laminorul" Brăila, 
nerealizările provin din primul tri
mestru al anului, datorită întîrzierii 
intrării în funcțiune și mersului ne
corespunzător al laminorului nr. 2, 
modernizat în vederea prelucrării oțe
lurilor aliate. Concomitent, din lipsa 
țaglelor în sortimentele și cantități
le necesare, au /apărut adeseori „go
luri" în producție. în urma interven
ției comitetului județean de partid, 
s-a intensificat sprijinul și asistența 
de specialitate din partea Ministeru
lui Industriei Metalurgice, astfel că 
s-a reușit să se soluționeze o serie 
de probleme importante Drivind pu
nerea în funcțiune a noilor instalații 
si asigurarea bazei tehnico-materiale. 
Măsurile luate au avut influențe oo- 
zitive asuora ritmului producției. Deși 
acostă, uzină np-si .va îndeplini inte
gral sarcinile de'blan'pe 1969. eâ se 
va prezenta, la sfirsitiil acestui an, 
cu o nerealizare mult diminuată..

Cu totul alta este situația de Ia 
combinatul de fibre artificiale, care 
nu se ridică încă, prin rezultatele în 
producție, la nivelul tehnicii moder
ne cu care este înzestrat. Despre de- 
ficiențe'e existente în acest combinat 
s-a vorbit adeseori ; totuși ele per
sistă. Rămînerea în urmă, existentă 
aici dună 10 luni, nu va putea fi re
cuperată și va afecta, într-o mare 
măsură, rezultatele economice pe 
ansamblul industriei județului, la 
sfîrșitul anului. Intervențiile între
prinse nu au rezolvat cea mai impor
tantă problemă a activității combina 
tului — și anume, menținerea unui 

flux tehnologic și a unei nroducții con
stante, pe baza unor rețete de fabri
cație optime și a funcționării în mod 
continuu, 'la capacitate, a tuturor in
stalațiilor și utilajelor. Deși apreciem 
sprijinul acordat, în ultima vreme, de 
forurile de resort comitetului. de di
recție al combinatului, considerăm că 
Ministerul Industriei Chimice va tre
bui să soluționeze favorabil, cit mai' 
urgent, chestiunea aprovizionării la 
timp cu materii prime, în special cu 
celuloză. în 10 luni s-au schimbat 
în combinat de circa 30 de ori re
țetele de fabricație a celofibrei — în 
defavoarea nivelului producției — în 
timp ce la întreprinderi similare din 
străinătate acest lucru se produce 
la perioade mari de timp. Nerezol-
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® Un oraș, un om din 
locuri unde fluviile 
se varsă în cer ® An
glia nu înseamnă nu
mai Londra ® Zorii 
au apărut după șase 
secole

Un raid anchetă întreprins în co
operativele agricole din județul Me
hedinți ne-a prilejuit constatarea că. 
în multe cooperative, aceste lucrări 
nu se bucură de atenția cuvenită.

Din situația existentă Ia direcția 
• agr’colă rezultă că, pînă la 21 no

iembrie, din cele 51 900 ha cit erau 
planificate, s-au efectuat arături pe 
numai 39 156 ha. în vederea impul
sionării arăturilor de toamnă, di
recția agricolă, de comun acord cu 
întreprinderile de mecanizare, a în
tocmit un 
funcție de 
tați. în 
constată 
lui de 
una din aceste zile nu s-a realizat 
viteza planificată. Și nici nu e po
sibil acest lucru din moment ce nu 
toți factorii contribuie în egală mă
sură la îndeplinirea arăturilor de 
toamnă. La I.M.A. Strehaia inginerul

grafic zilnic de lucru în 
capacitatea fiecărei uni- 
ultima perioadă, se 

o creștere a ritmu- 
lucru. Dar în nici

șef al întreprinderii, Rodion Pigulea, 
ne-a relatat următoarele : „Fără a 
ascunde lipsurile noastre, pentru că 
avem și noi destule, trebuie să spu
nem totuși că ritmul de lucru ar pu
tea fi mai intens dacă unitățile coo
peratiste ar fi eliberat terenurile de 
coceni. Aceasta a făcut ca o bună 
bucată de vreme tractoarele să stea 
sau să lucreze cu randament scăzut. 
Acum avem de executat un volum 
mare de lucrări într-o perioadă scur
tă. Aceasta pe de o parte. Iar pe de 
altă parte, stagnarea multă vreme a 
cocenilor pe teren a făcut ca pă
mântul să se întărească extrem de 
mult, ceea ce duce la scăderea ran
damentului tractoarelor. în această 
privință putem da ca exemplu nega
tiv cooperativele din Smadovița. 
Corzu, Rocșoreni si altele.

La cooperativa agricolă din Cornă- 
țel, deși trecuseră cîteva ore de la ră
săritul soarelui, președintele Nicolae

Matican nu sosise încă la sediul 
cooperativei. Pînă la începutul aces
tei săptămini din suprafața de 520 ha 
planificate pentru arături de toamnă, 
în această cooperativă nu se trăsese 
nici o brazdă. O mare parte din te
renurile pe care urmează să se exe
cute ogoare de toamnă n-au fost eli
berate de coceni. Acest aspect se în- 
tîlnește și în cooperative agricole din 
Scăpau, Valea Anilor, Recea etc. Con
siliile de conducere din unitățile 
respective neglijează lucrările de 
eliberare a terenului.

în vederea grăbirii executării o- 
goarelor s-a inițiat mișcarea trac
toarelor de la o unitate la alta. 
Deși acest lucru a început să se facă, 
se pierde mult timp cu deplasările 
tractoarelor. în ziua de 21 noiembrie 
3 tractoare de la secția a 12-a 
I.M.A. Filiași, de la cooperativa a- 
gricolă Butoiești, trebuiau să se de
plaseze dintr-o brigadă de cîmp în 
alta, distanță de circa 6 km. De
plasarea nefiind organizată din 
vreme s-a făcut în cursul zilei, 
pierzîndu-se cea mai mare parte 
din timpul bun de lucru. Ajungind 
la sediul brigăzii, tractoriștii n-au 
găsit pe nimeni să-i îndrume unde 
să are.

în ziua de 20 noiembrie, ritmul de 
lucru la efectuarea arăturilor a a- 
juns la 1897 ha față de 1975 ha pla
nificat pe județ. I.M.A. Gogoșu a 
reușit chiar să depășească ritmul 
stabilit cu 30 ha. Ce dovedește a- 
ceasta ? Că atunci cînd se muncește 
cu tragere de inimă, cînt totul e or
ganizat așa cum trebuie, și rezulta
tele sînt pozitive. Exemplul e edifi-

Nistor ȚUICU 
Constantin CĂPRARU 
corespondenții „Scînteil'
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Excelenței Sale Domnului CHARLES HELOU
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Cu prilejul sărbătorii naționale a Libanului, am deosebită plăcere 

să vă adresez, Excelență, în numele poporului român și al meu perso
nal, calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și pros
peritate pentru poporul libanez.

îmi exprim speranța că relațiile româno-libaneze se vor dezvolta 
continuu în interesul reciproc și al păcii în lume.

NICOLAE ceaușescu
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

'j1 b -
' Sffi

ii» Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit vineri dimineața delegația Con
ferinței Federale a Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, condusă de Liubcio 
Arsov, vicepreședinte al Conferin
ței Federale, care, la invitația Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, face o vizită pen-

tru schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, a 
participat Vasile Potop, secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.
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Prin darea în 
exploatare, îna. 
inte de termen, 
a celui de-al 
doilea furnal de 
1 700 mc (în fo
tografie), 
rurgiștii 
țeni au 
condiții să reali
zeze 80 000 tone 
de fontă peste 
prevederile pla

nului anual
Foto :

Gh. Vințilă semnificații9

U.C.D
E 0 PĂRTICICĂ DE SOARE,
UN REZERVOR DE VITAMINE!
Cir „SOARE" ASIMILAȚI

Acum cîteva zile, m-am tre
zit, pe birou; cu o invitație : 
„Sînteți rugat să luați parte la 
expoziția cu vînzare și degus
tare care va avea loc azi... la 
orele... la magazinul „Mărul 
de aur".

O expoziție de degustare a 
merelor ?

— Da. De ce vă mirați ? — 
îmi răspunde responsabilul 
magazinului. Magazinul nostru 
iși propune să vă prezinte 
multiplele înfățișări ale măru
lui în consumul alimentar.

Curenți de arome din toate 
colțurile localului ne incită tot 
mai mult curiozitatea. Gustăm, 
mai intii, merele crude : acri- 
șoare, dulci, foarte dulci, fie
care cu aroma și gustul lui. în 
continuare, ne ospătăm cu un 
fel de salată din mere cură
țate și stropite cu rom și co
niac. apoi vine rîndul merelor 
coapte ușor și al celor răs-

coapte. Miezul fraged și cald 
se topește în gură ca o fragă. 
In următorul sector al expo
ziției — cel al preparatelor cu
linare — din nou o mulțime de 
bunătăți : pasăre și carne cu 
mere, mere umplute cu brinză, 
budincă de orez și mere, clă
tite și omletă cu mere, salată 
cu mere. O bogăție de prepa
rate la care nici nu te-ai 
gîndi... Ultimul sector al ex
poziției ne oferă posibilitatea 
de a ne potoli setea tot cu 
preparate din mere. Ni se o- 
feră aici un „extract de măr“, 
băutură acidulată și aromată ; 
degustăm, din aceeași familie, 
„prin preparație", aromă de 
mere, suc de mere pasteurizat, 
suc de mere limpede, suc de 
mere tulbure... Dar în sticla a- 
ceea mai mare, ce o fi ? în loc 
de răspuns, sîntem invitați să 
gustăm. E un vin dulce-acri- 
șor, nu prea alcoolizat — să

tot bei : „cidru", făcut tot din 
mere. Un întreg meniu, 
de la primul la ultimul 
fel, o varietate de preparate 
care ar putea fi incluse în ali
mentația Oricărei familii.

★

Dar să lăsăm la o parte do
meniul fanteziei — sperăm că 
cititorii și-au dat seama că 
este vorba de o expoziție ima
ginară — și să purtăm o dis
cuție concretă, practică, despre 
măr și valoarea lui nutritivă, 
despre modul in care acest 
fruct valoros ar putea fi mai 
bine folosit in alimentația în
tregii populații.

— Ne-am imaginat, tovarășe 
profesor — ne adresăm profe
sorului doctor docent îancu 
Gonțea, șeful catedrei de ali
mentație de la I.M.F. Bucu
rești — o expoziție de degus-

CORESPONDENȚA
DIN BONN DE LA M. MO ARCAȘ

PE ZI?
tare a merelor și preparatelor 
din mere cu 1001 de produse.

— O imaginație care a.r tre
bui să devină realitate — ne 
declară profesorul. Dacă 
vă referiți Ia fructe în ge
neral, între care mărul o- 
cupă la ora actuală, ca în tot 
cursul iernii și al primăverii, 
locul de frunte, este neîndoiel
nic că prezența lui în hrana 
omului reprezintă un factor de 
promovare a unei alimentații 
raționale și, ca atare, de men
ținere a sănătății. Mărul este 
o excelentă sursă de vitamina 
C, întrucît furnizează organis
mului întreaga cantitate con
ținută (5—15 miligrame la 
sută).

Indiferent de varietatea sau 
gustul lor (acre ori dulci), în

Constantin PRIESCU

La începutul acestei 
săptămini La Mainz s-au 
desfășurat lucrările ce
lui de-al 17-lea Congres 
federal al Uniunii Creș- 
tin-Democrate, ținut în 
condițiile în care, pen
tru prima dată după o 
perioadă de guvernare 
de 20 de ani, creștin- 
democrații se află în 
opoziție. Președinte al 
uniunii a fost reales, 
după cum se știe, Kie- 
singer.

Așa cum se apreciază 
aici, la Bonn, raportul 
prezentat de președin
tele partidului a nemul
țumit pe mulți dintre 
membrii de rînd ai par
tidului,, care se așteptau 
la prezentarea unor 
idei mai noi, mai con
structive.

Intr-un comentariu 
transmis miercuri de 
televiziunea vest-ger- 
mană se sublinia, de 
altfel, că „pe planul po
liticii interne, Kiesinger 
nu a venit să spună 
absolut nimic nou. El 
s-a mulțumit doar să 
caute să demonstreze 
că de fapt... creștin-de- 
mocrații nu au pierdut 
alegerile". In domeniul

politicii externe, rapor
tul a deschis un foo 
concentric împotriva 
tendințelor de orientare 
ale noului cabinet fede
ral, reflectate în decla
rația guvernamentală 
din 28 septembrie a lui 
Brandt și, în primul 
rînd, recunoașterea e- 
xistenței celor două 
state germane și preco
nizarea unei noi po
litici inter-germane. 
Apreciind că acest 
lucru va atrage după 
sirie recunoașterea în 
lanț, a R.D.G. de nu
meroase țări, ceea ce, 
chipurile, ar „pune în 
pericol relațiile R.F.G. 
cu vecinii și aliații oc
cidentali", Kiesinger s-a 
postat pe vechile pozi
ții _ conservatoare, în
chistate, care au carac
terizat pînă acum poli
tica creștin-democrați- lor.

Pe de altă parte, fos
tul cancelar s-a decla
rat, de asemenea, ostil 
oricărei reforme funda
mentale în ce priveșta

(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a Il-a)
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Micii 
gospodari

Pentru înfrumusețarea satu
lui, consiliul popular al co
munei Grăniceri (Arad) a ini
țiat, în această toamnă, o acțiu
ne de plantare a unei dumbrăvi, 
pe malul pîrîului Buduri. Ele
vii școlii generale din localita
te n-au vrut să rămînă mai pre
jos, oferindu-se să planteze 
1,2 hectare, adică aproape ju
mătate din suprafața dumbră
vii. Membrii cercului de geo
grafie au făcut schița terenu
lui, matematicienii au calculat 
numărul de arbori necesari, na- 
turaliștii au ales cele mai potri
vite specii și, cu toții, s-au a- 
pucat de lucru. Roadele s-au 
văzut de îndată. Micii și harni
cii gospodari au plantat pînă 
acum 650 puieți de cătină roșie, 
400 de plopi și numeroși puieți 
de salcie și arțari — toți obținuți 
din pepiniera școlii. Un exem
plu și pentru alte școli.

Aventură
în munți

*

Excursiile studenților sint bine
venite. Destină și stimulează ca
pacitatea de efort intelectual. Se 
dă, însă, toată atenția organiză
rii excursiilor ? Participanții sint 
instruiți. înainte de ascensiunea 
in munți ? Un grup de studenți 
din București (facultatea de fi
zică) a suit pe platoul Bucegi- 
lor. Imprudenți, Adriana Băiașu, 
Andrei Ionescu, Corneliu Cos- 
tescu și Sorin Snirci au coborit, 
în teniși (!) un versant rezervat 
numai pentru alpiniști. Prinzîn- 
du-i o zăpadă viscolită, ei n-au 
mai putut ieși. Spre miezul nop
ții, cabanierul Gheorghe Bordea 
a aflat de soarta disperată a 
grupului. A fost mobilizată echi
pa SALVAMONT. La 3. diminea
ța, grupul de alpiniști condus de 
Jon Pușcaș și Gheorghe Jitaru 
reperează mai intîi fata, a- 
proape înghețată și rănită la 
cap. La cîteva zeci de metri mai 
departe sint găsiți și ceilalți 
tineri, căzuți în toropeala pre
mergătoare înghețului. La ora 5, 
salvații și salvatorii ajung la ca
bana Caraiman, unde răniților li 
se dau primele îngrijiri medi
cale. Și astfel, imprudența — care 
putea să-i coste viața — s-a 
sfirșit. totuși, cu bine.

„Satan4‘ 
în culpă

1 Zilele trecute, judecătoria sec
torului 4 din Capitală a solu
ționat cauza privind pe Va’er 
Sîmboan (strada Stubei 27), ilu
zionist cunoscut sub numele de 
„Satan“. Colindînd diverse tîr- 
guri și bîlciuri din țară, el a 
reușit să achiziționeze, în scurt 
timp, următoarele bunuri : un 
autoturism Fiat 1 300, un altul 
Opel Record teren de casă, mo
bilă, etc., etc. Se vede însă că, la 
mijloc, tot era o... scamatorie. 
Dovadă ? Analizîndu-i venituri
le, comisia pentru contro'ul a- 
verilor dobîndite în mod ilicit 
a stabilit că inculpatul nu jus
tifica proveniența unei impor
tante sume. Luînd act, tribuna
lul l-a sancționat cu plata im
pozitului legal pentru suma de 
66 837 lei. Prin urmare, este bun 
de plată. Cu alte cuvinte, pînă 
la urmă pe „Satan“ l-a văzut, 
totuși, Sfîntul !

Beția
9

la volan?
Alaltăieri seara s-a produs un 

grav accident de circulație. Au
toduba 21 DB—458, a schelei de 
extracție Moreni, care transpor
ta 6 muncitori de la o sondă din 
Potigrafu, coborînd panta .spre 
podul de la rafinăria Brazi, a 
întîlnit, venind din sens opus, un 
autobuz. Mergînd cu viteză ex
cesivă, șoferul autodubei, Ion 
Dan, aflat sub influența alcoolu
lui, nu a mai putut lua virajul 
corect, tamponindu-se cu auto
buzul. Autoduba s-a rostogolit de 
cîteva ori, rezervorul de benzi
nă a explodat și autovehiculul 
a luat foc. N-a . mai putut fi 
stins. Patru muncitori au dis
părut în flăcări, iar șoferul și 
încă o persoană din cabină au 
fost internați la spital, cu ar
suri grave. La fața locului s-a 
deschis o anchetă. Dar cele pa
tru vieți pierdute — cine le 
mai poate recupera ?

!

| Cu dreptatea
în buzunar

Dreptul cetățeanului, la noi, 
este — și trebuie să fie — real 
și concret. Cînd o judecătorie 
îșl pronunță hotârîrea, ea tre
buie s-o și aplice. Altminteri 
rămîne literă moartă iar drep
tul omului — iluzoriu. Scriem 
acestea, avînd dinainte docu
mente care atestă o inadmisi
bilă tărăgănare în aplicarea 
unei hotărîri judecătorești. 
Deși a cîștigat procesul și în 
instanța de fond și în recurs, 
Gheorghe Ionescu (str. Doamna 
Ghica Tei 21) nu poate intra în 
spațiul locativ pentru care are 
repartiție, pe motiv că cei ce 
dețin în prezent, ilegal, spa
țiul respectiv, se opun. Și ast
fel, cetățeanul stă de cîteva luni 
cu., dreptatea de partea lui și 
cu ordonanța prezidențială (de 
evacuare) în buzunar 1 Judecă
toria sectorului 2 întîrzie să-și 
trimită, la fața locului, execu
torii. Și nu-i singurul caz. Spe
răm într-o atitudine mai fermă 
din partea forurilor de resort.

Rubricâ redactată de t 
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID 
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EFICACITATEA ACTIVITĂȚII
POLITICE SE OGLINDEȘTE

ÎN REZULTATE ECONOMICE
Controlul îndeplinirii 
hotărîrilor—cale certă 

pentru întărirea disciplinei

Exigența partinică— 
imbold spre 

realizări superioare

Să /w ne furam
pălăriile

Dezvoltarea flotei noastre mariti
me a făcut să crească într-un ritm 
accelerat volumul lucrărilor de re
parații și întreținere a navelor. De 
aci însemnătatea sarcinilor care re
vin atelierului de lăcătușerie, al 
Șantierului naval din Constanța.

Meritul principal al recentei adu
nări generale pentru darea de sea
mă a organizației de bază a atelie
rului constă în aceea că — evitînd 
orice tendință de automulțumire ce 
ar fi putut fi determinată de faptul 
că, în primele trei trimestre ale a- 
nului, planul de producție a fost în
deplinit integral, iar toate comen
zile au fost onorate la termen — a 
pus accentul pe creșterea continuă 
a rolului organizației de partid ca 
factor dinamizator al efortului co
lectivului pentru perfecționarea ac
tivității economice, astfel încît toate 
sarcinile de producție pe anul în curs 
să fie îndeplinite și să se creeze con
diții pentru realizarea ritmică a sar
cinilor de plan încă din primele zile 
ale anului 1970.

— Pînă la sfîrșitul anului — spu
nea tehnicianul Neagu Pașcu — mai 
avem de realizat o producție de cir
ca 40 milioane lei. Trebuie să livrăm 
la export primul cargou de 1920 tone. 
In 1970 vom construi și livra 4 ase
menea nave. Aceasta impune efor
turi perseverente pentru organizarea 
superioară a producției și. totodată, 
situează pe primul plan a) preocupă
rilor noastre măsuri hotărîte pentru 
ridicarea calificării și specializarea 
oamenilor, întărirea disciplinei în 
muncă. înlăturarea fluctuației lată 
domenii în care se simte nevoia u- 
nei intervenții mai energice, mai e- 
ficiente a organizației de partid.

• Intervențiile altor membri de par
tid au contribuit la precizarea prin
cipalelor deficiențe care se cer în'- 
lăturate. < i

— Am vorbit In multe dlii adUnăc 
n!e organizației noastre de bază des
pre organizarea științifică a produc
ției și a muncii — a spus lăcătușul 
Nicolae Marcu. Este timpul ca mă
surile preconizate să se materialize
ze, să depășească faza intențiilor și 
a studiilor. Or, trebuie s-o spunem 
deschis, în procesul de producție din 
atelierul nostru nu s-au schimbat 
prea multe de un an încoace. Sin
cronizarea lucrărilor dintre lăcătuși 
și strungari rămîne încă un dezide
rat, documentația pentru unele piese 
și repere este adesea incompletă, 
lansarea în fabricație nu urmărește 
întotdeauna fluxul optim al opera
țiunilor.de montaj. Toate aceste „bî.j- 
bîieli" irosesc timpul de lucru, in
fluențează negativ productivitatea 
muncii, calitatea lucrărilor.

In cursul dezbaterilor au fost a- 
duse critici îndreptățite conducerii 
atelierului, a secției și biroului .orga
nizației de bază pentru neglijarea 
măsurilor ce se impuneau pentru ri

dicarea calificării și specializarea 
oamenilor, corespunzător sarcinilor 
complexe impuse de planul de pro
ducție.

— Avem foarte mulți tineri — spu
nea lăcătușul Traian Ungureanu — 
care, deși au trecut prin școlile pro
fesionale, nu știu să citească docu
mentația tehnică de execuție a unor 
piese. Din această cauză se produc 
multe rebuturi, se irosesc materiale. 
La toate acestea se mai adaugă aba
terile de la disciplina în producție, 
numărul destul de mare de absențe 
nemotivate, fluctuația muncitorilor. 
Ar fi trebuit ca organizația de par
tid să nu se mulțumească doar să 
„constate" aceste stări de lucruri.

Tesătoria șl filatura sînt conside
rate, și pe bună dreptate, secțiile 
de bază ale Fabricii de postav „Pro- 
letarul" din Bacău. Recentele adu
nări pentru dări de seamă ale orga
nizațiilor de partid de aici au oferit 
prilejul unor ample dezbateri pe 
problemele majore ale producției. A- 
tît dările de seamă prezentate, cit și 
discuțiile au scos în evidență aportul 
efectiv al celor două organizații la 
perfecționarea procesului de produc
ție, valorificarea rezervelor interne, 
într-un cuvînt ridicarea pe trepte 
tot mal înalte a întregii activități 
economice a întreprinderii. Rea
lizarea în primele 9 luni ale 
anului a unei producții glo
bale suplimentare în valoare de

Adunări de dări de seamă 

ale organizațiilor de partid

— Eu consider — a subliniat 
lăcătușul Vasile Peniu — că birou] 
organizației de bază, toți comuniștii 
au datoria să adopte o poziție fer
mă, combativă, față de orice încăl
care a disciplinei muncii, să inten
sifice munca politico-educativă în 
scopul cultivării unei opinii de masă 
împotriva oricăror abateri în acest 
domeniu

Mai mulți membri de partid, prin
tre care Paraschiva Ciocan, Ion 
Ovreuță, Năstase Ncdclcu și alții, au 
formulat observații critice vizînd 
stilul de muncă al biroului .organiza-. 
ției de bpză. S-a arătat că de multe 
ori fogtul secretar al organizației 'de 
bază, Nicolae Barbu, acționa de unul 
singur, substitiiindu-se biroului or
ganizației de bază Insuficienta aten
ție acordată învâțămintului de partid, 
muncii politico-educative de masă, 
informării politice, a îngreunat obți
nerea unor rezultate pe măsura ce
rințelor în domeniul dezvoltării con
științei socialiste a salariaților.

întreaga desfășurare a adunării 
pentru dare de seamă a arătat că or
ganizația de bază din atelierul de 
lăcătușerie are depline posibilități 
de a asigura o îmbunătățire substan
țială a muncii de partid. Esențialul 
este însă ca observațiile și criticile 
făcute în cadrul discuțiilor, concre
tizate fn hotârîrea adunării genera
le, să determine desfășurarea unei 
activități perseverente pentru per
fecționarea stilului și metodelor de 
muncă ale organizației de bază.

2,3 milioane lei, obținerea peste plan 
a 45 000 m p țesături și 10 700 kg. 
fire, sporirea productivității muncii 
cu 1.6 la sută față de plan sînt ci
fre care confirmă spiritul de răspun
dere cu care comuniștii, muncitorii 
din aceste secții militează pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor par
tidului nostru. Din dezbateri a reieșit 
că în ultimul an cele două organi
zații au pus în centrul preocupărilor 
probleme de bază ale producției

Dînd dovadă de spirit critic și 
exigență, comuniștii din cele două 
organizații nu s-au mulțumit să trea
că în revistă succesele dobîndite. ci 
au scos la iveală cu curai și obiec
tivitate lipsurile din activitatea pro- , 
ductivă. au analizat cauzele acestora, 
au reliefăt o seamă de rezerve in
terne, propunînd măsuri concrete 
pentru punerea lor în valoare. Țesă
toarele Elena Sîrbu și Elena Cucu, 
ajutorul de maistru Gheorghe Stoica 
au arătat că zilnic în secție un mare 
număr de războaie nu lucrează. Și 
aceasta, fie din cauza reparațiilor 
necorespunzătoare, fie din cauza unor 
manifestări de indisciplină în pro
ducție în adunare au fost aspru cri
ticați membrii de partid care lipsesc 
nemotivat de la lucru, încalcă disci
plina tehnologică, dau produse de 
slabă calitate. „Dacă toate mașinile 
ar lucra din plin, iar timpul de lu
cru ar fi folosit la maximum — a 
spus țesătoarea Măndița Toia — am 
putea realiza în plus în fiecare lună 
cel puțin încă 5 000 m p de postav", 
în mod întreptățit s-a propus ca bi
roul organizației de bază să urmă
rească cu mai multă consecvență 
modul fn care se traduc în viață 
hotărîrile adoptate în legătură cu în
tărirea disciplinei, folosirea inte

grală a timpului de lucru și a par
cului de mașini.

O deosebită atenție a fost acordată 
în discuții folosirii judicioase a ma
teriilor prime și materialelor. Am 
reținut în legătură cu aceasta, cu
vintele muncitorului Ion Cozma :

— Cu toate că secția noastră a în
registrat pînă acum economii în va
loare de circa 800 000 lei. în unele 
locuri de muncă se face încă multă 
risipă. în atelierul de preparație se 
produc bobine, șpuluri și canete ne
uniforme, iar în țesătorie urzeala 
nu se țese pînă la capăt, firele de 
bătătură nu se prelucrează complet, 
se aruncă deșeuri prin toate colțu
rile, în loc să fie redate procesului 
de producție.

Această problemă a preocupat și 
pe comuniștii din filatură. Muncitoa
rea Ioana Pavel, ajutorii de maiștri 
Vasile Mîrza și Ion Chiru au sem
nalat că, atît la selfactoare,. cît și 
la ringuri se face încă risipă de 
materie primă, ceea ce a dus la ma
jorarea cheltuielilor de producție, la 
obținerea unor articole nerentabile. 
Pe bună dreptate, participantii la 
discuții au cerut birourilor organi
zațiilor de bază să ajute conduce
rile secțiilor respective în luarea 
unor măsuri hotărîre pentru înlătu
rarea oricărei risipe.

Aproape că nu a fost vorbitor care 
să nu se refere în cuvîntul său la 
calitatea produselor. Tehnicianul Ion 
Blănaru, lăcătușul Nicolae Popovici, 
țesătoarea Dorina Epure au subli
niat că. în perioada la care se referă 
dările de seamă din cele două secții, 
birourile organizațiilor de bază au 
analizat de mai multe ori proble
mele îmbunătățirii calității produse
lor. Cu toate acestea. îndeosebi în 
ultima vreme, calitatea unor fire și 
țesături a scăzut.

— Este drept, refuzurile nu sînt 
prea mari — a spus bobinatoarea 
Rodica Amăriuței — dar în atelierul 
de preparație al tesătoriei unde lu
crez se produc destule bobine 
și șpuluri de mărimi necorespunză- 
toare, fire răsucite heuniform si în
fășurate invers pe țevi, care afectează 
calitatea țesăturilor. Noi am sesizat 
în repetate rînduri biroul organ’zat’ei 
de bază despre această stare de lu
cruri. dar situația s-a schimbat prea 
puțin. Consider că trebuie luate mă
suri energice pentru întărirea contro
lului tehnic de calitate.

în cadrul adunării a fost reliefată 
necesitatea intensificării muncii poli
tico-educative pentru crearea unei o- 
pinii de masă combative față de cei 
care dau produse de calitate necores
punzătoare.

Din cuvîntul tuturor particlpanților 
la cele două adunări ale organizații
lor de bază din țesătorie și filatură 
s-a desprins hotârîrea fermă a comu
niștilor de a-și îmbunătăți continuu 
munca, de a depune toate eforturile 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de plan, pentru transpunerea în 
viată a hotărîrilor adoptate de cel 
de-al X-lea Congres al partidului.

Aveam. In planul 
meu decadal să vizitez 
și o întreprindere de 
prefabricate. Sorții au 
căzut pe „Granitul". 
De ce ? Aflasem că 
„Granitul" e fruntaș 
pe ramură, stă bine cu 
planul și, mai ales, are' 
perspective să stea și 
mai bine cu el.

M-a intimpinat 
m-a întovărășit prin 
întreprindere tovară
șul Ichim, secretarul 
comitetului de partid 
(directorul era ocupat). 
Era atît de fericit în
soțitorul, cînd eu, vi
zitatorul, priveam su- 
rizător ordinea din in
cinta fabricii și mai a- 
les alinierea tuburilor, 
incit nici n-a auzit 
prima mea întrebare :

— Vă rog să repe
tați...

(Urmare din pag. I)

mere predomină mili-echiva- 
Ientii alcalini, adică bazele 
(potasiu, calciu, magneziu etc); 
prin această însușire, ele con
tribuie în mai mare măsură 
decît legumele la contracararea 
efectului exercitat de surplusul 
mili-echivalențilnr acizi (fos
for, clor suit etc) existenți în 
produsele de origină animală 
și în toate derivatele de ce
reale. Adică, prin acțiunea lor 
alcalinizantă, împiedică ten
dința spre acidoză, provoca
toare de diverse tulburări, 
în comparație cu cartoful, 
mărul furnizează organis
mului de 2—3 ori mai mul
te săruri minerale alca
line, ceea ce este deosebit de 
important mai cu seamă pen
tru alimentația din timpul 
iernii Prin sărăcia lor în celu
loză. dar mai ales prin bogă
ția în peotine — indiferent de 
forma în care sînt consumate 
— merele măresc eliminarea 
colesterolului și reprezintă un 
adevărat remediu pentru nor
malizarea tranzitului intesti
nal. Consumate ca atare la fi
nele mesei, prin consistenta 
lor, ele alcătuiesc un adevărat 
detergent pentru dinți, cu rol 
deosebit de importarțt în pre
venirea cariei dentare.

Profesorul Gonțea numea 
mărul „soarele sănătății". Spre 
satisfacția noastră, a tuturor, 
sîntem fiii unei țări care se nu
mără printre cele-mai bogate 
în fructe din Europa.

— Dar în cp privește con
sumul pe locuitor ?

— Producția de mere are la 
noi, pe plănui consumului - 
observă inginerul Andrei Gher- 
ghei, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
legume și fructe — un cores
pondent invers. România, 
care e denumită, pe bună drep
tate, o „țară a fructelor", avea 
în urmă cu numai doi ani un 
consum de mere pe locuitor 
mai mic decît Anglia. Suedia. 
Olanda și Danemarca — țări

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii'

care importă mari cantități de 
mere

Am solicitat mai multor spe
cialiști să explice acest para, 
dox. Rezumăm pe scurt opinia 
lor .

Roda Vișinescu, asistentă 
universitară, specialistă în nu
triție la I.M.F.-București : „In
suficienta cunoaștere în fami
lie a științei alimentației are 
drept consecință un consum 
redus de fructe, deși acestea 
sînt foarte necesare organis
mului. O altă explicație con-

tamilie — a științei alimenta
ției și, în primul rînd, a ne
cesității alimentației cu fructe 
ca o condiție a fortificării or
ganismului (la toate vîrstele șt 
în primul rînd la copii). s 
menținerii sănătății

Industria și comerțul — 
așa cum afirma unul din in
terlocutorii noștri — rămîn 
însă principalii „educatori 
practici". Psihologia cumpă
rătorului este arhicunoscută : 
el cumpără dacă găsește, dar 
depinde ce i se oîeră și cum. 
Am constatat, ajunși la acest

duse pe care le prelucrează și 
le oferă în prezent consumului 
Ministerul Industriei Alimen
tare (celelalte trei sînt tradi
ționale : compot, marmeladă și 
marcuri, care se folosesc tot 
pentru marmeladă). Se găsesc 
amintitele preparate? „Nu 
prea — afirmă reprezentanții 
M.I.A. — deoarece comerțul nu 
le popularizează șl au o des
facere lentă" Comerțul, la 
rîndul lui. spune : „Am luat 
tot ce ne-a oferit indus
tria și am cerut, chiar can
tități suplimentare".

Nu am dus pma la capăt —
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ia mine ca la o „Da
cia—1 300". Inițialele a- 
mintite le văzusem pe 
tuburile in cauză. Mi 
s-au dat explicații. Tu
bul care are pe el-: 
„C.O." înseamnă că e 
ovalizat; cel cu „R.“, 
bineînțeles — rebut; 
„T.C." este verificat, 
dar cu unele probleme 
și „C.T.C.—3“ — bune. 
„Citisem" toate tuburi
le pe lingă care trecu
sem și numărasem 
prea puține cu 
„C.T.C.—3". D-aia în
trebam eu la început 
de elicopter. Cum poți 
să scoți un tub bun 
dintre sute de ne
bune. fără elicopter ? 

Ajunși in biroul li
vrări am închis ochii și 
am zis :

— 1236... 1111... 1056...
— Ce-i cu cifrele as

tea? ,— m-a întrebat 
tovarășul Dumitrescu. '

— Am vizitat de cu- 
rînd T.C.I.F.-2 din 

nu. Constanța. Cu aceste

și

— Întreprinderea 
dumneavoastră este 
dotată și cu un elicop
ter ?

— Deocamdată 
De ce mă întrebați ?

— Să zicem că eu, a- 
cum, nu am venit în 
vizită, ci să cumpăr o 
sută de tuburi siome 0 
1 500. Cum mă ser
viți ?

— Prompt. Vi le fa
cem imediat.

— Dar aveți in stoc 
3 015 bucăți tuburi din 
cele de care am ne
voie. Toată curtea e 
plină. De ce să mi le 
faceți imediat, cind ele 
există ?

Din privirile însoți
torului am dedus că 
visa și el un elicopter, 
pentru a mă servi 
prompt. Ca să-l pun și 
mai mult pe gînduri, 
l-am întrebat :

— Din stocul ăsta de 
3 015 tuburi poți 
onorezi comanda 
diat ?

A chemat pe 
rășul Nicolae Dumi
trescu, șeful serviciu
lui livrări.

— Tovarășe Dumi
trescu, am zis eu, te 
rog să-mi alegi și 
să-mi trimiți urgent, a- 
casă. 100 tuburi sio
me 0 1 500. Niște tu
buri așa, pe cinste.

Șeful livrărilor 
uitat la însoțitor, 
uitat la mine și, of- 
tînd, a întrebat :

— Chiar trebuie

să-mi 
ime-

tova-

s-a 
s-a

să ?...
( ,,-ț. Da, .Trebuie, să-mi 
alegi''din stocul ăsta 
niște tuburi fără pro
bleme. Adică niște tu
buri fără defecte, ne- 
ovalizate... Urgent !

Tovarășul Dumitres
cu a inghețat. Parcă 
i-aș fi cerut să mear
gă pe sirmă, să înghi
tă săbii, ori să 
seze polul nord 
necăptușit. Și 
motive ! Dacă 
neam să fiu servit pe 
loc, Dumitrescu cred că 
și dezerta. Mi s-a fă
cut milă de el și 
zis :

— Liniștește-te, 
Dumitrescule, am 
mit. N-am ce face cu 
tuburile. Nu sint per
soană juridică. Pentru 
că te-ai liniștit, fii 
drăguț și explică-mi și 
mie ce înseamnă 
„C.O.", „R.". „T.C." și 
„C.T.C.—3".

Amîndoi

traver- 
in slip 

avea 
susți-

i-am

nene
glu-

uitatGheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

melor și stocat sub această 
formă, pentru a fi dat în 
consum în perioada cînd nu 
există fructe proaspete ; poate 
fi fermentat, obținindu-se ci
dru 1 (vin de mere) : poate fi 
prelucrat sub forma unei bău
turi — „Calvados" — echiva
lentă cu coniacul. Mărul — 
specialiștii știu bine acest lu
cru — se numără printre puți
nele fructe care pot fi valori
ficate total pe cale industri
ală. Deocamdată insă, indus
tria noastră îl valorifică doar 
parțial

stă, fără îndoială, și în - faptul 
că marii consumatori colectivi 
— cantinele, restaurantele, pa
tiseriile (și nu i-am numit pe 
toți) — servesc foarte rar mă
rul la masă alcătuiesc prea 
puține rețete și meniuri pe 
bază de fructe, în special de 
mere".

Dr. Alina Marghidan, labo
rant la Institutul de cercetări 
pent.ru legume și fructe : „In
dustria oferă foarte puține — 
inadmisibil de puține — pro
duse din fructe".

Oorindu-ne și numai la a- 
ceste cauze — deși mai sînt și 
altele — tot ne putem tace o 
imagine asupra factorilor care 
contribuie, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, la apari
ția paradoxului amintit A- 
ceastă situație impune, fără 
îndoială, necesitatea unei pro
pagări prin forme multiple — 
emisiuni la radio și televi
ziune, articole în presă și în 
publicațiile de specialitate 
convorbiri ale medicilor în

capitol, că aici se află „nodul 
gordian" al., mărului.

Nu ne propunem să facem 
„teoria prezentării" mărfii O 
știe toată lumea, o știu — 
presupunem, in orice caz — și 
organizatorii comerțului cu 
fructe O marfă bine prezen
tată e pe jumătate vîndută 
Cum sînt însă oferite fructele 
în piețe și magazine, în con
dițiile unei recolte neobișnuit 
de bogate și variate cum a 
fost cea de anul acesta ? în 
multe cazuri ele sînt prezen
tate de parcă ar fi așezate cu 
lopata sau furca murdare, 
lovite, aruncate ca pietroaiele

Industria, la rîndul ei, preia 
această ștafetă a .degradării" 
fizionomiei fructelor și-i a- 
daugă „specificul" ei într-un 
fel, face totul ca produsele 
din fructe, în special din mere, 
să treacă cît mai neobservate 
pe piață Ați auzit că există — 
și dacă da, ați consumat pină 
acum ? — suc de mere pasteu
rizat. suc de mere concentrat, 
cremă de mere ? Ei bine, aces
tea sînt trei din cele șase pro-

deoarece nu constituia obi
ectul articolului nostru — cer
cetarea pentru a afla căruia 
dintre cei doi parteneri îi 
revine răspunderea acestei 
situații Să rămînem, deo
camdată, in sfera producției. 
Ne. întrebăm . cum este posi
bil ca într-o țară în care „pă- 
mintul e plin de mere", in
dustria să aibă doar un „no
menclator" de 6 (șase) pro
duse prelucrate ?

— Voi Încerca să prezint 
In ansamblu — ne declară ing 
Ion Marinescu, șef de secție la 
Institutul de cercetări alimen
tare — posibilitățile de prelu
crare industrială a merelor. 
O primă cale, folosită în ță
rile producătoare de fructe, 
este valorificarea sub formă 
de sucuri Cantitățile de suc 
pe care le produce industria 
noastră sînt însă, din păcate, 
foarte mici și într-o gamă re- 
strinsă. In prelucrarea in
dustrială a merelor, sucul 
este reacția care declanșează 
întregul lanț : el poate fi dat 
în consum prin îmbuteliere și 
pasteurizare : poate fi con
centrat cu recuperarea aro-

Ce spune Ministerul Indus
triei Alimentare ?

— într-o recentă ședință de 
colegiu a ministerului nostru 
— ne asigură tov. ing. Iulian 
Petrescu, directorul tehnic al 
Direcției de conserve — s-a 
hotărît întocmirea unor studii 
tehnico-economice pentru va
lorificarea rațională a merelor 
pe zone și județe. Pe baza a- 
cestor studii, vor fi achizițio
nate și amplasate fabrici spe
ciale, care să asigure o valori
ficare complexă a fructelor — 
de la sucuri pînă la pectine.

Nu este cazul să intrăm aici 
într-o analiză de amănunt, dar 
se impune o întrebare, pe 
care o adresăm, in primul rînd, 
conducerii și specialiștilor Mi
nisterului Industriei Alimen
tare ; este rațional ca una din 
uriașele bogății ale țării — 
fructele — să fie atit de rudi
mentar valorificată ? în al doi
lea rînd, cum este posibil că 
din investițiile de zeci și sute 
de milioane de lei, puse la dis-, 
poziția industriei alimentare în

foileton
de Nicufă

TÂNASE

numere vi s-au trimis 
niște telegrame, 
sosit ?

— Au
- Ce
- Să 

delegați 
stata, împreună cu ei, 
defecțiuni la 69 de tu
buri 
care

V-au

sosit. 
scrie in 
trimitem 
pentru a

ele ? 
niște 
con-

siome 0 1500 pe 
le-am livrat...
Tovarășe secre- 

trec des pe aici, 
Vergului, și, fără 
mea, îmi arunc

tar, 
prin 
voia 
privirile și prin ogra
da dv. Niște produse 
de-astea 
în curte și acum < 
ani, și anul trecut, ,, 
văd și acum. De ce 
le-ați produs, dacă 
aveți beneficiari ?

— Avem contracte, 
tovarășe, dar cu li
vrări mai îndepărtate
— Am înțeles. -, Cînd. 

planul începe să „scir- 
țîie",.r> băgați în Itâțfkji 
piese de tonaj mal 
mare Faceți piese de 
tonaj mai mare, le de
pozitați in curte, pînă 
la livrare ele încep să 
se deterioreze... Dar ce 
contează ? Stați bine 
cu planul înainte de 
a veni pe la dv., am 
trecut și prin gara Ti
tan Am aflat niște 
lucruri triste.

— De pildă !
— De pildă, sosesc 

pe adresa dv. „n" va
goane cu ciment. „Ti
tanul" vi le aduce pe 
linia dv. de garaj. Con
statați că nu aveți 
unde să descărcați ci
mentul și rugați depo
zitul l A.C. să-l pri
mească el. Se face 
manevră cu vagoanele, 
uneori nu-l primește 
nici l.A.C.-ul. ori între 
timp ați găsit spațiu

le-am văzut 
doi 

. le

nu

de descărcare, plătiți 
altă manevră a va
goanelor...

— Nu întotdeauna se 
intimplă povestea asta 
din cauza noastră. Fur
nizorii, uneori, uită să 
ne trimită marfă. Noi 
dăm din colț in colț, 
împrumutăm materie 
primă de la vecini și 
pe urmă ne trezim cu 
„pogoane" de va
goane..

— Am mai aflat că 
s-au rătăcit pe aici pe 
la dv. trei vagoane cu 
păcură. Unul a stat 
nedescărcat 17 zile. Al
tul 11, iar „mezinul" 9. 
Cine plătește locația 
pentru ele ? Că... Un 
moment !

— Ce s-a intimplat?
— Tovarășe Dumi

trescu, de unde te cu
nosc eu pe 
Unde te-am mai 
tilnit 7

— Adineaori, 
curtea fabricii.

— Nu. Altundeva... 
Mi-am adus aminte ! 
Dumneata ești proce
soman ? ,

— Păcatele mele.,.
— Te-am văzut 

patru sau cinci ori 
Tribunal.

— A, da. Mie și 
încă vreo cîțiva colegi 
ni s-au imputat aproa
pe 20 000 de lei pen
tru niște, locații. Ne 
judecăm cu întreprin
derea care știe că o să 
piardă procesul. Chiar 
procurorul, care are 
datoria să acuze, ne-a 
dat dreptate...

— Am înțeles. Dacă 
pierde procesul intre- -i 
prinderea, pagubele i ’ 
trec pe costuri. Și ' >' \ 
mai are ce spune con
trolul. Există o aco
perire

La plecare, m-am o- 
prit pentru cîteva clipe 
în poartă și m-am ui
tat prin curtea între
prinderii. Ce curățenie, 
ce aliniere : O fanfară 
lipsea.

Cind era să mă urc 
In mașină, m-a acostat 
un cetățean în pu
foaică :

— Tovarășe, am ș’ 
eu ceva pe suflet. A- 
cu a doi ani. în intre-

a 
ci-

d-ta ? 
în-

In
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vagonul a avut prelată. .1
— Să plătească cei 1

i

î 
î 
î 
ț 
i

mă

prinderea noastră 
sosit un vagon cu 
ment.

— Și cu ce sînt 
vinovat ?

r— După doi ani
trezesc cu o imputație 
de o mie Și ceva de lei. 
C.F.R.-ul susține că va
gonul ăla a avut și pre
lată. Eu dovedesc cu 
acte că n-a avut.

— Dacă dovedești...
— Eu dovedesc, dai 

niște tovarăși din con
ducere au semnat o mi
nțită cu C.F.R.-ul fără 
să mă intrebe pe mine, 
pr.n care recunosc că.

care au semnat. Și 
dacă nu vor, judeca- 
ți-vă ! Și după 'aia. 
treceți și prelata 
costuri.

De ce ne furăm pă
lăriile ? Știu că direc- 
to-ii fabricilor de pă
lării vor fi îngrijorați 
că nu-și fac planul. 
Nu-i nimic ! Reprofi
lăm aceste fabrici pe 
sorcove. Că de sorcovit, 
avem ce sorcovi.

pe

decursul ultimilor an.i — din 
care unele, cum bine se știe, 
nu și-au găsit o întrebuințare 
deplină, cu adevărat eficien
tă — nu s-a găsit o părticică cît 
de mică pentru a fi desti
nată sectorului de valo
rificare a fructelor? Deși 
este vorba nu de un lucru mic, 
nu de un lucru oarecare, ci de 
posibilitatea de a crea, din re
sursele pe care ni le oferă cu 
atîta dărnicie natura, produse 
pentru o bună alimentație a 
populației și, totodată, impor
tante disponibilități pentru ex
port. Reprezentanții direcției 
conservelor ne-au asigurat că 
se vor face studii (în 1970), că 
se conturează proiecte de vii
tor. Desigur, este bine că se 
gîndește în perspectivă, că lu
crurile tind să evolueze pozi
tiv. Totuși, noi am fi bucuroși 
dacă am putea face cunoscute 
opiniei publice intenții ceva 
mai apropiate ale forurilor 
de specialitate, rezultatele u- 
nei analize atente a moda
lităților de a valorifica 
fructele mai mult și mai 
bine in actualele condiții și 
cu actualele capacități de 
producție. Formulăm un ase
menea deziderat pornind de la 
un considerent fundamental : 
cu plantațiile care se fac, cu 
măsurile ce se iau pentru creș
terea productivității livezilor, 
este de așteptat ca în următorii 
ani să avem recolte cel puțin 
la nivelul anului acesta, dacă 
nu chiar mai mari. Și atunci, 
este rațional să lăsăm să se iro
sească asemenea valori, gin- 
dind numai la marile investi
ții ale viitorului, fără a încer
ca să punem in evidentă dis
ponibilitățile pe care le avem ?

Am continuat ancheta Și la 
consumatorii colectivi — res
pectiv in restaurante și pati
serii. Avem suficiente temeiuri 
să spunem că nici aici mărul 
nu se simte peste tot „ca la el 
acasă". în mai multe restau
rant” și patiserii vizitate 
(Athenee Palace, Ambasador,

@ ® m
Cișmigiu, Orizont, pensiunile 
Bulevard, Grădinița și Sim
plon ; patiseria din Piața Am- 
zei, braseria Unic), am consta
tat că alimentația noastră pu
blică a descoperit, în sfîrșit, 
virtuțile mărului ca desert. în 
patiserii, bufete și braserii 
(Piața Amzei. Facultății), a- 
ceastă descoperire nu s-a 
făcut încă. încît nu am găsit, 
așa cum ar fi fost firesc, fruc
tiere pline pe mesele acestor 
localuri, deși nimeni n-ar putea 
spune con. ret din ce motiv. 
Pensiunile insă — spre meri
tul lor — au făcut un pas îna
inte : au introdus consumul de 
mere și sub forma preparatelor 
culinare O inițiativă lăudabilă 
— și o numim așa pentru că 
n-a venit pe baza vreunui or
din scris de Ia minister — am 
întîlnit la restaurantul pensiune 
Simplon (responsabil Mihai 
Bichea). Aici se servește zil
nic o mare varietate de mîn- 
căruri și dulciuri preparate cu 
mere. Dacă lucrurile se vor o- 
pri, în restaurante și patiserii, 
la a servi un măr-două la 
masă, și nu va exista un efort 
de gindire conjugat al tuturor 
factorilor responsabili pen
tru a introduce în consum 
o mare diversitate de preparate 
din mere, creîndu-se în acest 
sens deprinderi constante, în
seamnă că alimentația publică 
nu a înțeles pe deplin una din 
îndatoririle ei importante — 
aceea de a face o adevărată o- 
peră de sănătate publică.

Ancheta noastră ar necesita 
și alte concluzii. Asupra unora 
din ele vom reveni. Dar una 
ne stă in mod deosebit la 
inimă : cind vom.fi invitați to
tuși cu adevărat — atît noi, 
consumatorii, cît, mai ales, cei 
care se întreabă : „ce-am pu
tea face din mere ?“ — într-un 
magazin-etalon, care să de
monstreze pe viu ce bogăție de 
prej>arate ne poate sta la înde- 
mînă prin valorificarea fruc
telor ?. Așteptăm neîntîrziat o 
astfel de invitație.

opera%25c8%259biunilor.de
pent.ru
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TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE CAILE FERATE
UN NERV VITAL
AL ECONOMIEI
SUPUS LA PREA
MULTE ȘOCURI
în timpul scurt care a mai rămas 

pînă la sfîrșitul acestui an are loc o 
concentrare maximă a eforturilor tu
turor colectivelor de întreprinderi 
industriale, de șantiere de construcții, 
în vederea realizării integrale a pla
nului de stat și a angajamentelor. 
Același „vîrf" de activitate se con
stată și în sistemul circulator al eco
nomiei naționale — în transporturile 
pe calea ferată, chemat să asigure, 

a ma- 
a pro- 
unități

circulația rapidă și promptă 
teriilor prime, a materialelor, 
duselor finite între diferite 
și zone ale țării.

Realmente, Departamentul 
ferate din Ministerul Transporturilor 
primește, în această perioadă, mii de 
cereri exprese : „Vagoane, ne trebuie 
vagoane, dați-ne cit mai multe va
goane". Acum, mai mult decît ori- 
cîrtd, se impune îndeplinirea urmă
toarelor imperati- 
v >: eliminarea ori- 
câtu. timpi morți 
in mișcarea va
goanelor de mar
fă, atît pe liniile , 
de transport ale. 
regionalelor de 
cale ferată, cit și 
pe cele din dota
rea unităților in
dustrialei o co
laborare perfectă 
intre regionalele 
de cale ferată și 
întreprinderile în
cărcătoare sau 
deScărcătoare; fo
losirea cit mai ra
țională a parcului 
de vagoane. Toate 
acestea în ve-j 
derea satisface
rii cerințelor de 
transport ale eco
nomiei naționale.

Cum contribuie 
Întreprinderile , in-, 
dusțrlâle la rea
lizarea acestor 
imperative ? Dar 
calea ferată ? Iată 
două întrebări dc 
care ne-au condus investigațiile în 
cadrul analizei transportului de măr- 
furi pe raza de activitate a Regiona
lei dc cale ferată Cluj ; această re
gională integrează în ' perimetrul ei 
deservirea unor întreprinderi indus
triale însemnate din județele Cluj, 
Maramureș, Bihor. Satu Mare și al
tele.

După cum se știe, fiecare regiona
lă de cale ferată are un plan de 
transport. El nu este însă „bătut în 
cuie" 1 cînd întreprinderile industria
le solicită vagoane peste prevederi, 
regionalele vin în intîmpinarea aces
tor cereri cu regularitate. Tovarășii 
de la căile ferate chibzuiesc, anali
zează și, pînă' la urmă, cum-necum 
găsesc și vagoane. Peste 500 000 tone 
de mărfuri s-au transportat astfel 
suplimentar în trimestrul III al anu
lui în regionala Cluj. Și totul ,s-ar 
putea desfășura în bună ordine, dacă 
nu ar interveni indisciplina de plan.

Să vedem despre ce este vorba. 
Tov. ing. Ioan Donea, director tehnic 
la Regionala C.F.R. Cluj, ne spunea 
că unele întreprinderi industriale 
și-au făcut o regulă din ceea ce le
gea prevede ca excepție : adică, exa
gerează cu anularea (în termene le
gale) a transporturilor planificate, 
schimbă prea des rutele de deplasa
re1 a vagoanelor, chit că plătesc pe
nalizări. Din tonajul total al planului 
de transport pe trimestrul III. de pil
dă, s-a anulat, din această cauză, 
efectuarea unui transport de peste 
70 000 tone mărfuri. „Jocul de-a co
menzile" duce la creșterea timpului 
de staționare a vagoanelor, obligă ca
lea ferată la eforturi suplimentare 
pentru a muta vagoanele de pe o li
nie pe alta, ceea ce necesită timp, 
pentru a forma noi trenuri de marl- 
fa, ceea ce iar costă, în ambele ca
zuri, -zeci și zeci de ore. Ce deter
mină oare aceste unități economice 
să procedeze astfel ? Iată cîteva ca
zuri :

— Noi sîntem niște simpli execu- 
tanți. Facem ce spune forul de re
sort. (Ministerul Minelor, n.n.). La 
începutul lunii octombrie, de la mi
nister ni s-a spus : „Veți livra zil
nic, cu prioritate, 1 300 tone cărbune 
pentru întreprinderea „Combusti
bilul" din Capitală în stația Bucu- 
rești-Triaj. Penalizarea pentru schim
barea destinației o suportă „Combus
tibilul". Răspundeți de neexecutare" 
Și am procedat în consecință, ce să 
facem. Sigur că în acest fel am în
curcat și încurcăm calea ferată, (toy. 
ing. Eugen Bădău, director economic 
al Combinatului cărbunelui din O- 
radea).

Vagoanele își schimbă, deci, desti
nația și își sporesc timpul de stațio
nare prin gările de formare _ a tre
nurilor pentru că 'in beneficiar sau 
altul nu și-a calculat cu atenție ne
cesarul de marfă. E drept, ei au ob
ținut aprobarea pentru suplimentarea 
acestui necesar, dar nu trag învăță
mintele cuvenite Penalizarea pentru 
schimbarea destinației vagoanelor o 
suportă întreprinderea ca atare, și 
nu acel funcționar neprevăzător, care 
a greșit. Mai gravă -este situația a- 
tunci cînd anulările de vagoane se 
fac fără înștiințarea prealabilă a re
gionalei, cînd vagoanele sosesc chiar 
în gara beneficiarului, iar conducăto
rii trenurilor sînt anunțați scurt și 
cuprinzător : „Nu mai avem nevoie 
de ele". Vagoanele se întorc de unde 
au plecat sau, în cel mai bun caz, 
sînt remanevrate. în ambele situații 
*e pierde un timp considerabil, zeci

căilor

9
și sute de ore-vagon se consumă. în 
„gol" — și totul se ia de la capăt : 
Căutări, formări de noi trenuri, pe 
noi rute. Fabrica de ciment din Tur
da, Centrala minereurilor de fier și 
nemetalifere dip Cluj și Combina
tul cărbunelui clin Oradea sînt din 
nou în fruntea listei celor care gene
rează mari neajunsuri traficului nor
mal al vagoanelor de mărfuri.

Dar și calea ferată are lipsurile ei. 
Investigațiile întreprinse au arătat 
că o mai bună organizare a activi
tății Regionalei C.F.R. Cluj ar putea 
determina scăderea duratei de par
curs a vagoanelor și creșterea vitezei 
loi- de circulație, bineînțeles, în limi
tele admise ; ar putea determina, de 
asemenea, o mai rațională și ritmică 
sosire,a vagoanelor în stațiile de des
cărcare sau încărcare. Consecințele 
negative ale acestei neritmicități în

goanele cerute Ce se întîmpla, însă, 
în fabrică, în timpul cînd se conce- 

’■ ‘șa ? Nici mai mult, nici 
. 70 de vagoane pline cu 
zahăr așteptau, nebăgate 
de nimeni, să fie descăr- 

3 noiembrie, numărul va- 
nedescărcate la rampă se 
120. Și nu era prima dată

ANCHETA ÎNTREPRINSĂ LA REGIONALA

C.F.R. CLUJ EVIDENȚIAZĂ CĂ:
9

9 ACUM, MAI MULT CA ORICÎND, SE IMPUNE ELIMINA 
REA ORICĂROR TIMPI MORTI ÎN CIRCULAȚIA VAGOA 
NELOR DE MARFĂ
„JOCUL DE-A COMENZILE" PROVOACĂ ANULAREA UNOR 
TRANSPORTURI DE PESTE 70 000 TONE MĂRFURI 
IMOBILIZĂRILE PERSISTĂ ÎNTRUCÎT DAUNELE 
SUPORTĂ DIN BUZUNARUL STATULUI
MANEVRAREA Șl DIRIJAREA VAGOANELOR SE FAC

Mț fi . •MOD DEFECTUOS

mare actualitate sosirea vagoanelor le probează, de 
pildă, cazul Exploatării miniere Voe- 
vozi din județul Bihor, unde stocu
rile de lignit < depozitate pe sol, 
in așteptarea vagoanelor, repre
zentau în perioada 1—10 noiembrie 
a.c. dublul și. uneori, aproape tri
plul valorilor normale. Valori ase
mănătoare au insum it și stocurile de 
la Exploatarea minieră Sălaj .și Bra- 
tea, din același judpț. Cărbunele 
bătut de ploaie și de vini, se depre
cia cu fiecare zi care trecea, . De
sigur, aceste neajunsuri din activi
tatea regionalei C.F R. Cluj pot li 
înlăturate grabnic 'de către factorii 
în drept. Cu o condiție : între orga
nele C.F.R. și 'întreprinderi să existe, 
după cum spuneam, o colaborare per
fectă în procesul utilizării vagoane
lor.

Ce practici neeconomice și acte de 
neglijență am depistat ? In ziua de 2 
noiembrie, pe adresa 
de mișcare din Oradea a sosit, 
partea 
calitate, 
„Dacă 
nele cu 
voiți să 
ție foarte gravă, deci Așa a consi
derat-o și ing. Octavian Benea, șeful 
Regulatorului. Și s-a acționat în con
secință, adică s-au trimis urgent va-

Regulatorului 
din 

fabricii de zahăr din lo- 
o telegramă alarmantă : 

nu ne trimiteți vagoa- 
sfeclă de zahăr vom fi ne- 
oprim producția". O situa-

puse depei 
mai puțin, 
sfeclă ele 
în seamă i 
cate. La 
goanelor 
ridica la 
cînd fabrica proceda astfel, cînd nu 
se știe ce are. ce nu are și ce-i tre
buie. Datorită acestui fapt, peste 100 
de vagoane au intrat în inactivitate, 
în loc să plece pe direcția Satu 
Mare, să fie folosite potrivit cerin
țelor.

Oare conducerea acestei unități din 
industria alimentară — care tole
rează imobilizarea multor vagoane 
— ca și alte întreprinderi aflate în 
situația ei (Fabrica de cărămidă din 
Satu Mare sau întreprinderea de ma

teriale pentru fi
nisaj din Turda) 
nu știu că plata 
locațiilor către 
calea ferată nu 
scuză neajunsuri
le. nu rezolvă 
problema folosirii 
raționale a parcu
lui de vagoane și 
nu acoperă dau
nele aduce ccor.c 
miei

în
cale
goanele cie marfă 
trebuie dirijate o- 
perativ pc rutele 
solicitate de în
treprinderile in
dustriale. Se pro
cedează. totdea
una; in acest mod? 
Sâ analizăm o 
scurtă situație, sta- 
..tistică. La regio
nală.', de' cale le- 
rată. Cluj. in sea
ră zilei de 9 no
iembrie erau res
tante la încărcare, 
față de pian, circa . 

intrucît se aprecia 
același moment, 

insă, numai pe traseele Regulatorului 
de mișcare din Oradea exista un 
parc dc 3 945 de vagoane, dintre care 
2 300 de vagoane doar în 4 stații din 
complexul de cale ferată Oradea. 
Celelalte vagoane se aflau pe liniile 
unora dintre celelalte 50 de stații al11 
regulatorului. Dacă precizăm că 
norma de parc pe regulator este in
tre 3 200—3 300 de vagoane, se relevă 
clar o concluzie : peste 600 de va
goane erau imobilizate datorită ori 
unei manevrări necorespunzătoare a 
lor la formarea trenurilor, ori unei 
puteri limitate de manevrare a re
gulatorului ; în nici un caz, nu re
zista în fața realității justificarea că 
lipsesc vagoanele...

Din aceste investigații se desprinde 
necesitatea unei intervenții operative 
și energice in cel puțin 3 direcții : a) 
respectarea fermă a planurilor 
și programelor de transport; b) 
așezarea locațiilor pe baze rea
liste, care să nu permită tolerarea 
și persistența unor neajunsuri inter
ne in folosirea vagoanelor și care să 
inlesnească recuperarea lor de la 
cei vinovați direct sau indirect ; c) 
raționalizarea manevrării vagoanelor 
pe liniile și în stațiile de cale fe
rată.

dau- 
„use econo- 

naționale ? 
stațiile dc 
ferată, va-
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3 0U0 de vagoane, 
că ele lipsesc. în

Dan POPESCU

Anotimpul friguros constituie un serios exa
men al spiritului de prevedere, îndeosebi 
pentru cei care lucrează în sectorul zooteh
nic. Acum, cîncl iarna bate la ușă, se 
constată că unele organe agricole centrale și 
județene, consilii de conducere ale cooperati
velor agricole nu an tras concluziile firești 
din anii trecuți cînd procentul de mortali
tate a fost foarte ridicat din cauză că nu au 
fost asigurate condițiile necesare de ier- 
nare.

Din discuțiile avute cu- ing. Toraa Olaru, 
directorul Direcției agricole Teleorman, cu 
specialiștii acestei direcții s-a conturat con
cluzia că în cooperativele agricole e- 
xistă toate posibilitățile pentru asigura
rea numărului de purcei și a bazei furajere 
necesare măririi producției de carne. A- 
nalizînd însă în mod concret stadiul pre
gătirilor pentru iarnă, a) construcțiilor noi. 
al reparațiilor la adăposturi, rezultă că si
tuația este departe de a răspunde cerințelor 
în materie de creștere 
dintre noile construcții 
zootehnic se mai află 
încă în diferite faze de 
execuție, 
cele 66 
îngrășătorii pentru 
porcine au fost termi
nate numai 30, alte 15 
se află în lucru, iar la 
21 nici n-a fost săpa
tă fundația. De aseme
nea, din 14 hale pen 
tru păsări, pot fi folo
site, deocamdată, doar 
8. Celelalte nu sint 
gata sau n-au fost în
cepute.

Nici în ce privește 
adăpostirea oilor si
tuația nu este mai 
bună. Pînă acum au 
fost terminate doar 14 
din cele 29 de saivane 
planificate. 8 dintre 
ele sint în curs de exe
cuție, iar pentru cele
lalte nu s-a mișcat un 
deget. Un simplu cal
cul ar fi suficient pen
tru a arăta organelor 
agricole centrale și ju
dețene că intemperiile 
vor prinde fără adă
post 500 taurine și pes
te 4 000 porcine din 
care aproape 2 800 
scroafe.

în aceste condiții 
sînt justificate asigu
rările primite din par
tea organelor agricole 
privind . 
mărului de animale și 
îndeosebi de purcei, 
din producția proprie 
a cooperativelor ? Fi
rește, nu putem crede 
că animalele vor ră- 
mîne neadăpostite. Dai 
se vor crea aglome
rări, pe spații de ca
zare insuficiente. în 
medii propice apari-

: ției bolilor.
De’ce se tergiver

sează realizarea noilor 
construcții zootehnice 
și repararea celor 
vechi ? Iată răspunsul 
tov Marin Drăgan, 
o,rjm-șecretar al Co
mitetului județean .. de., 
partidi Teleorman I.i 

„Pentru că din ce;
4 090 mc de material 
lemnos necesar atît la 
construcțiile noi cit și 
ia repararea celor e- 
xistente mi s-a primit 
pînă acum decît foarte puțin. Ajungem intr-o 
astfel de situație datorită lipsei de corelare 
între cerințe și posibilități. Pînă acum unii . 
planificau iar alții trebuiau să asigure 
materialele și să execute lucrările res
pective Organele agricole stabileau cit 
și ce trebuie construit, prea des fără 
să aibă în vedere posibilitățile exis; 
lente, iar consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole îș! însușeau aceste sar
cini chiar și atunci cînd erau convinse că 
nu le vor putea realiza Nici unul, nici altul 
dintre acești factori nu urmăreau însă în. ce 
măsură se îndeplinesc planurile respective. 
Dacă în prezent există o situație cu totul ne- 
satisl'ăvătoare la construcțiile zootehnice, a- 
ceasta se datorează în cea mai mare parte 
modului- defectuos în care s-a lucrat piuă 
acum Dar. cu toate că am încercat o ieșire 
din starea de apatie, de toleranță, care cu
prinde uneori nu numai consiliile de condu
cere ale unor cooperative, ci mai ales orga
nele noastre agricole și forurile lor tutelare, 
mai mult decît atît n-am putut face. Dacă la 
alte grupe de materiale resursele locale au 
suplinit sau pot umple goluri, la lemn, nu. 
Consider că Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii trebuie să ia de urgență măsuri pen
tru a descurca „ghemul" construcțiilor zoo
tehnice. al tuturor construcțiilor din coopera
tive. De asemenea, este nevoie de o concep-

a animalelor. Multe 
destinate sectorului

Astfel, din 
maternități și 

pentru

realizarea nu-

Adăposturi
călduroase,

igienice
pentru
toate

animalele
Va fi îndeplinită 
in bune condiții 

>

această sarcină
in județul 

Telearman?

ție unitară despre ce și cum construim in 
cooperative".

Intr-adevăr, situația întîlnită pe teren con
firmă aceste aprecieri. Dar nu este mai puțin 
adevărat că nici materialele de construcție 
existente nu sînt folosite în mod judicios. în 
primul rînd se constată o mare risipă nu 
numai de materiale, ci și de fonduri și forță 
de muncă din cauză că, in sectorul zootehnic 
al cooperativelor agricole, fiecare construiește 
după cum i se pare că ar fi mai bine, fără 
a se asigura asistența tehnică corespunzătoa
re. La cooperativa agricolă din Lița 
o hală de păsări cit un hangar imens 
suferă modificări pentru a deveni în- 
grășătorie de porci. Este o construcție 
mult prea „monumentală" pentru desti
nația actuală și mult prea scumpă. Re- 
amenajarea ei a înghițit in acest an toate 
fondurile necesare unei maternități de 
scroafe, ale cărei lucrări, după cum ne spune 
președintele cooperativei, Florea Mustățea, 
au fost abandonate. O situație asemănătoare 
intilnim la cooperativa din Furculești, unde 

o nouă îngrășătorie de 
porci poate fi confun
dată, de afară, cu un 
foarte mare grajd de 
taurine.

De ce se fac astfel 
de construcții 1 Pentru 
că, așa cum am amin
tit, nimeni nu se ocu
pă cu competență de 
acest sector al coope
rativelor agricole. Sin
gurul „specialist" în 
construcții de la uniu
nea cooperatistă jude
țeană, Grigore Bebe- 
șel, este inginer de 
drumuri și poduri. Este 
cazul să amintim că, 
în cadrul uniunii jude
țene a cooperativelor 
agricole, „specialistul" 
care se ocupă de pro
blemele modernizării 
zootehniei este... ingi
ner hortiviticol. Nici 
specialiștii Ministeru
lui Agriculturii și Sil
viculturii, ' sau ai U- 
niunii Naționale a Co
operativelor Agricole 
nu s-au interesat de 
modul cum se constru
iește și dacă se con
struiește la un nivel 
corespunzător în coo
perativele agricole din 
Teleorman.

Care sînt consecințe
le acestor anomalii ? 
în iarna trecută, coo
perativele agricole din 
județ au înregistrat 
13 500 de cazuri de 
mortalități la purcei. 
Ing. Constantin Popes
cu, de ia direcția agri
colă, ne-a asigurat că 
cifra respectivă se în
cadrează în pierderile 
normale. Cum se poa
te admite această op
tică, cînd 
pierderilor 
80 la sută 
numai 
poate intra în discuție 
„procentul admis",? 
Tocmai de aceea este 
de. netolerat lipsa di- 
preocupare pentru pre
gătirea maternităților 
de scroafe și a celor
lalte construcții zoo
tehnice.

i urgente sarcini actuale 
reparațiilor la adăposturile 

existențe, punerea lor la punct, pînă în cele 
mai mici amănunte Se impune activizarea 
echipelor de construcții din cooperative, ast
fel ca reparațiile să fie efeotuate cit mai ur
gent. Pentru că numărul de meseriași, se știe, 
este mic, un ajutor din partea celorlalți coo
peratori care au cam încheiat munca în 
cîmp ar fi cit se poate de util. Pentru ter
minarea construcțiilor noi vor trebui folosite 
o parte din materialele procurate in alte sco
puri, intricit. neasigurarea adăposturilor pen
tru animale poate avea urmări negative asu
pra zootehniei județului. Deși frigul și-a făcut 
apariția, la cooperativele agricole din Lița, 
Crîngu, Scrioastea și Furculești maternitățile 
de scroafe aproape că au mai multe geamuri 
sparte decît întregi.

în, nici una dintre aceste unități nu se.face 
simțită prezența inginerilor zootehniști sau 
a medicilor veterinari de circumscripție. 
La cooperativ» -din Furculești, după 
cum ne-au spus brigadiera Gherghina 
Dușman și contabilul șef, Florea Li- 
țeanu, nu se respectă regulile elementare de 
furajare a animalelor. Datorită carențelor în 
alimentație și microclimatului necorespunză
tor, cazurile de îmbolnăvire sînt frecvente 

• Situația actuală impune luarea unor măsuri 
grabnice pentru terminarea în cel mai scurt 
timp posibil a construcțiilor începute și repa
rarea celor existente.

Alexandru BRAD

SXS

din totalul 
de purcei 
se datoresc 

frigului, mai

Una dintre cele mai 
este efectuarea
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CONTRASTE

tras

învățăminte
în acest an, nu

meroase șantiere de 
construcții de locuințe 
au întîmpinat greu
tăți din cauza lipsei 
de forță de muncă. 
Antidotul putea fi 
găsit, stătea la înde- 
mîna lor, a construc
torilor : industriali
zarea construcțiilor. 
Numai că acestei me
tode moderne în con
strucții nu i s-a a- 
cordat, peste tot, im
portanța cuvenită. Pen
tru anul care vine 
se pare că s-au 
tras niște învăță
minte prețioase: în 
realizarea zecilor de 
mii de apartamente, 
în 1970 se va trece 
hotărît. la aplica
rea metodelor in
dustriale în construc
ții. între acestea un 
prim loo îl ocupă ele
mente prefabricate din 
beton. Pentru spori
rea volumului de 
prefabricate, unităților 
existente li se vor a- 
dăuga noi capacități

de producție. Astfel, 
vor intra în funcțiune, 
încă din acest an, trei 
noi poligoane la Bucu
rești, Constanța și O- 
radea. în 1970 vor în
cepe să producă alte 
17 poligoane la Giur
giu, Slobozia, Alexan
dria, Turnu Severin, 
Rîmnicu Vîlcea, Bis
trița și în alte locali
tăți. Totodată în jude
țele cu mai vechi tra
diții industriale vor fi 
organizate ateliere 
speciale în cadrul in
dustriei locale, care 
vor produce o serie de 
aparataje și confecții 
metalice, necesare 
construcției de locu
ințe. S-a prevăzut, de 
asemenea, sporirea do
tării întreprinderilor 
și șantierelor de con
strucții cu noi dispo
zitive și utilaje de 
mică mecanizare și 
mecanizare. Foarte 
bine ! Totul e să se 
persevereze și să se 
depășească stadiul de 
intenție.

®De ce călătoresc

peștii pe uscat
Pentru 

lacurilor, 
chiar a cursurilor 
apă se folosește puiet 
de pește. Puietul, la 
rîndul lui, este produs 
în diferite pepiniere. 
Pînă aci, toate bune și 
la ’ocul lor. Numai că 
ouietUÎ nil este folosit 
oentru pobularea băl- nieră piscicolă de 350 
ții dă' alături 'dedă1- eu- -----
rece pepiniera a- 
parține altui sector 
decît cel care deține 
balta sau lacul. Din 
această cauză, bieții 
peștișori fac drumpri 
mari pe uscat, mulți 
dintre ei dîndu-și ob
ștescul sfîrșit în bu
toaie pe parcursul 
transportului. De la 
Călărași, din pepiniera

■ I.A.S. se trimite puiet 
ta Iași, deși pe lingă

populare» 
bălților și 

de
Dunăre există multe 
bălți care rămîn ne- 
poDulate. în același 
timp, M.I.A., pentru 
bălțile de la Călărași 
aduce puiet tocmai din 
Banat. La Brăila se a- 
duce puiet de pește 
din Deltă cu toate că 
la Galați este o pepi-
ba, dar câte aparține 
de I.A.S. pe cînd fon
dul piscicol care tre
buie populat este al 
M.I.A. Cunoscînd cite 
transporturi trebuie să 
facă peștii, n-ar fi to
tuși rău dacă s-ar face 
o încrucișare cu nis
caiva zburătoare. Poa
te noua specie s-ar 
realiza mai repede de- 
cît colaborarea în ca
drul sectorului pisci
col.

® & purcel la două

scroafe

(Urmare din pag. I)
-------------------------------4--------------------------------

vate încă sînt și problemele privind 
întreținerea exigentă a instalațiilor 
și utilajelor și procurarea pieselor de 
schimb din țară și import, asupra că
rora trebuie să se îndrepte toate e- 
torturile cadrelor din combinat, din 
centrala industrială și din ministerul 
de resort.

Desigur, membrii comitetului ju
dețean de partid și ai comisiei eco
nomice urmăresc permanent îmbu
nătățirea stilului de muncă al comi
tetului de direcție al combinatului 
și al organizației de partid, lichida
rea fluctuației de personal și perfec
ționarea calificării acestuia, crearea 
condițiilor materiale necesare pentru 
ca, începind cu 1970, combinatul să-și 
poată realiza in mod corespunzător 
sarcinile de plan. Aceasta presupune 
însă necesitatea ca Ministerul Indus
triei Chimice și alte organe econo
mice centrale să asigure aplicarea in
tegrală a măsurilor preconizate pînă 
acum. Perioada de studiere, de cer
cetare a neajunsurilor se prelungește 
prea mult. ~ 
bilite cu exactitate posibi 
potențialul de producție al 
binatului 
ca acest 
lorificat din plin — mai ales că aici, 
în momentul de față, se execută lu
crări pentru extinderea capacităților 
de producție.

Așa stînd lucrurile, se poate totuși 
estima că dispunem de toate posibi
litățile ca planul anual, la principalii 
indicatori, să fie realizat. La unii in
dicatori există chiar condiții certe nu 
numai pentru îndeplinirea angaja
mentelor asumate la începutul anu
lui pe ansamblul județului, dar 
și pentru depășirea lor. Bună
oară, planul la producția pentru ex
port a fost depășit, pe 10 luni, cu 
26 milioane lei, față de 12,6 milioa
ne lei cit prevedea angajamentul a- 
nual. îndrumarea atentă a organiza
țiilor de bază și a comitetelor de di
recție din întreprinderi, mobilizarea

Trebuie examinate și sta- 
isibilitățile, 

1 com- 
și trebuie făcut totul 

potențial să fie va-

efectivă a cadrelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni pentru folosirea 
completă a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru au per
mis ca, în luna octombrie și în pri
ma .parte a lunii noiembrie, activi
tatea productivă să se desfășoare în- 
tr-un ritm mai intens față de pe
rioadele anterioare. Cu rezultate deo
sebit de bune s-au soldat măsurile

tare ș.a. — au reușit să fructifice 
posibilitățile mari ce le au in aceste 
domenii și să realizeze în întregime 
plusul de producție pe seama crește
rii productivității muncii. Dar, pe an
samblul industriei județului, aceste 
rezultate bune au fost mult dimi
nuate de neajunsurile ce persistă, în 
anumite unități, in utilizarea forței 
de muncă. în afară de situația cu

Planul anual
poate fi îndeplinit

aplicate în unitățile Combinatului 
pentru industria alimentară, care, in 
luna octombrie și în decada I a 
lunii noiembrie, au realizat o pro
ducție suplimentară de 18,5 milioa
ne lei. în aceeași perioadă, la Com
binatul de celuloză și hîrtie s-au li
vrat produse peste plan in valoare 
de 2,4 milioahe lei. îmbucurător este 
și faptul că la uzina „Laminorul" 
s-a recuperat, în acest răstimp, > o 
producție globală de 3,1 milioane lei 

, din nerealizările anterioare, ceea ce 
echivalează cu circa 580 tone de la
minate.

Se cuvine relevat că peste 75 la 
sută din sporul de producție planificat 
pe 1969 în industria județului tre
buie realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Este o sarcină de 
mare însemnătate, a cărei îndeplinire 
necesită intervenții directe în vede
rea perfecționării organizării pro
ducției și a muncii, folosirii complete 
a fondului de timp întăririi discipli
nei la locul de muncă. Multe colec
tive de întreprinderi — combinatul 
de celuloză și hîrtie, fabrica de con
fecții, combinatul industriei alimen-

noscută de Ia combinatul de fibre ar
tificiale și uzina „Laminorul", unde 
productivitatea muncii n-a atins ni
velul prevăzut datorită nerealizării 
planului producției globale, sînt uni
tăți care lucrează cu un număr mai 
mare de salariați decît cel planificat. 
Bineînțeles, in dauna productivității 
muncii. Așa s-a întîmplat pînă acum 
la Complexul pentru industrializarea 
lemnului și la întreprinderea de in
dustrie locală nr. 1. Biroul comite
tului județean de partid a cerut co
mitetelor de direcție și organizațiilor 
de partid din aceste unități să aplice 
măsuri energice pentru organizarea 
judicioasă a locurilor de muncă și 
mecanizarea operațiilor efectuate 
manual, astfel incit cu aceiași oa
meni, cu aceleași suprafețe produc
tive și utilaje, să se realizeze pro
ducții mai ridicate.

în majoritatea întreprinderilor, 
fondul de timp este insuficient folo
sit, un volum de aproape 5 la sută 
din timpul de lucru fiind irosit dato
rită învoirilor, absențelor nemotivate, 
stagnărilor din lipsă de materiale și 
energie. Preocuparea pentru o stric-

Cooperatorii din Va
lea Rimnicului, jude
țul Buzău, sînt în mă
sură să-și împărtă
șească din „Valoroasa 
lor experiență". în 
creșterea porcilor. Ei 
pot explica, de exem
plu, ce metode au a- 
plicat de au reușit să 
obțină un purcel ■ la 
două scroafe. Iată 
faptele. în această 
cooperativă s-a propus 
ca în primul semestru 
al acestui an, de la 
cele 59 de scroafe să 
se obțină 295 de pur
cei, ceea ce revine 5 
purcei în medie pe 
scroafă. Este un plan

modest, care poate fi 
realizat cu ușurință 
de fiecare gospodar. 
După ce s-au stabilit 
sarcinile, 
a făcut
mun cu 
membrii, consiliul 
conducere.
tul? Din 
scroafe au 
se pare că
94 de purcei. Se pare, 
deoarece evidența este 
total neclară. (Ca și 
activitatea întregului 
sector). Cert este un 
singur lucru, că su
praviețuiesc, adică su
praviețuiau la data 
verificării, 17 purcei.

dezordinea 
front co- 

specialiștii și 
i. consiliului de 

Rezulta- 
cele 59 de 
fătat 35, și 
au rezultat

re
de 
al

tă disciplină în producție și în mun
că, ca și pentru promovarea consec
ventă a cuceririlor progresului știin
ței și tehnicii, a metodelor noi de or
ganizare și conducere a producției, 
constituie, din acest motiv, o compo
nentă primordială a activității orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
cadrelor din fabrici și uzine, cunos
cut fiind că numai astfel vor putea 
să se înscrie în sarcinile stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului 
privind creșterea productivității mun
cii. Rezerve importante, care vor fi 
și mai deplin puse in valoare, există 
in județul nostru și in domeniul 
ducerii cheltuielilor materiale 
producție și a prețului de cost, 
creșterii rentabilității produselor.

Săptâmînile care au rămas pînă Ia 
sfîrșitul anului reprezintă pentru co
lectivele din întreprinderile județu
lui nostru nu numai o etapă de mun
că intensă pentru recuperarea restan
țelor și asigurarea realizării planu
lui anual, ci și o perioadă de impul
sionare a măsurilor pregătitoare pen
tru producția din 1970. Trebuie spus 
că în prezent multe din propunerile 
formulate, cu prilejul adunărilor ge
nerale ale salariaților din unități au 
fost rezolvate, ori sînt în curs de so
luționare. Intr-un stadiu avansat se 
află nominalizarea și contractarea 
producției, definitivarea tehnologiilor 
la noile produse, asigurarea stocuri
lor' normate de materii prime și ma
teriale, ca și a documentațiilor teh
nice și de execuție, a amplasamente
lor pentru noile lucrări de investiții.. 
La aceasta a contribuit, după păre
rea noastră, modul operativ in care 
ministerele și alte organe economice 
centrale au urmărit și rezolvat pro
blemele ce depășeau posibilitățile în
treprinderilor. Socotim că și în vii
tor este necesar acest sprijin, în spe
cial pentru Combinatul de fibre arti
ficiale. .uzina „Progresul", Șantierul 
naval și Combinatul de celuloză și 
hîrtie ale căror sarcini de plan pe 
1970 sînt mult sporite față de acest 
an.

® Prețul rabatului

la calitate
Intreprinderile din 

județul Alba au primit 
din partea beneficiari
lor lor, in primele 10 
luni ale acestui an, 172 
reclamații prin care a- 
eeștia refuză plata u- 
nor produse în valoare 
de 5,1 milioane lei, 
executate la un nivel 
calitativ necorespun
zător. în fruntea listei 
se află fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" 
Alba Iulia, care a pri
mit din partea benefi
ciarilor săi 12 refuzuri 
de plată a unor produ
se necorespunzătoare 
în valoare de 1,387 mi
lioane lei. Locul se
cund îl ocupă Fabrica 
de produse refractare 
din Alba Iulia cu 
44 refuzuri de pla
tă a unor loturi de că
rămizi refractare in

valoare de un 
lei. Locul III îl 
Complexul de 
trializare a lemnului 
din Blaj care a primit 
16 refuzuri de plată a 
unor produse, în va
loare de 590 000 lei. Ce 
e de făcut ? Comite
tele de direcție din a- 
ceste întreprinderi tre
buie să analizeze cu 
toată seriozitatea cau
zele acestor stări de 
lucruri și să nu per
mită ieșirea pe poarta 
fabricii a unor produ
se de slabă calitate, 
îmbunătățirea calității 
produselor presupune 
măsuri... de calitate, 
presupune o răspunde
re certă pentru bunu
rile produse, dar, din 
cauza calității, nevan
dabile.

milion 
deține 
indus-
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Nu se poate închipui Siberia fără 
ceruri vaste și imensități de tăcere, 
vid gigantic de iarbă peste care a- 
tîrnă, din loc în loc, ca niște uriașe 
stoluri de păsări negre, între cer și 
linia impecabil dreaptă a orizontului, 
pădurile. Așa cum nu se poate închi
pui Nordul fără fiorduri, Germania 
fără lacuri cu lebede, Spania fără 
cîntecul andaluz.

Dar Siberia mai înseamnă și alt
ceva.

Păstrez, dintr-o recentă călătorie 
pe aceste pămînturi, amintirea unui 
oraș și a unui om. Puțin, poate, 
pentru a sugera Siberia, pen
tru a evoca Un ansamblu care în
seamnă, de fapt, un continent, o în
tindere de pămînt de șase ori mai 
mare ca Franța. Dar o coapsă de 
marmoră atinsă de dalta lui Phidias 
îți poate desena întreagă nu numai 
statuia, ci și Elada. E apanajul uncr 
anumite civilizații, definind perime
tre spirituale unice, de a-și păstra 
intactă puterea de sugestie, impu- 
nînd pînă , și fragmentul ca marcă 
și ca simbol.

Mai întâi, orașul. Pentru cine vine 
pentru prima oară aici, Novosibirs- 
kul, inima Siberiei oocidentale. 
poate părea, în primele zile, 
cel puțin derutant. E un oraș „făcut", 
comandat, un gigantic arbore cu 
crengi de beton transplantat par
că într-o singură noapte, nu un 
arbore viu, crescut în timp, cu poli
cromii și unghere tainice, cu acel a- 
mestec de lumini și umbre care se 
numește, de regulă, istorie. Istoria 
n-a creat aici cartiere adiacente, su
prapuse ca niște straturi, fiecare cu 
ștampila altui ev. Dacă treci de pe 
o stradă pe alta, dintr-un cvartal de 
blocuri intr-altul, dintr-un raion cu 
sute de mii de locuitori într-alt raion 
cu sute de mii de locuitori, pașii fă- 
cuți n-au fost decît o iluzie ; timpul 
și spațiul se suprapun și se confun
dă ; ești în același loc, pe aceeași gi
gantică scenă turnantă, în același gi
gantic decor de blocuri moderne (4,
6 și 8 etaje) multiplicate amețitor la 
infinit. Totul e nou, totul aparține u- 
nei singure epoci, care e cea a pre
zentului. Oraș bărbătesc și sever, ră
sărit peste noapte în Sahara taigalei, 
fără nici o favoare a naturii, numai 
din voința neînduplecată a omului de 
a stăpîni acest colț de lume.

O unică favoare, totuși : Obi. Flu
viul taie orașul în două, imens, co
pleșitor, cu ape bogate, grase și gre
le ca niște uleiuri. Dar e un fluviu 
„siberian" (siberian în cea mai lite
rară accepție !), întunecat, grav, mut, 
solitar. Nimic din agitația laborioasă 
și colorată a porturilor europene, în 
care fiecare porțiune a apelor între
ține o nouă iluzie, o chemare sau un 
miraj. Fluviul vine de undeva, din 
orizonturi incerte, din cer sau din 
ierburile taigalei, uriaș, grandios, so
litar și tăcut, pierzîndu-se fantoma
tic în orizonturile estompate, fără li
nie precisă, ale ierburilor negre-ro- 
șietice ce se confundă cu cerul. Sen
zație acută de vid continuu, ca și 
cum n-ai fi pe marginea unei ape, 
ci a unui deșert de nisip. O piatră 
azvîrlitâ în valuri nu trezește nici 
un ecou, nici o muzică, nici măcar 
o vagă reverberare de tonuri în grl- 
urile întunecate, grele și somnolen
te ; parcă ai aruncat o piatră într-un 
abis. Împotriva acestui vid s-a n - 
dicat, cu o îndărătnicie orgolioasă și 
optimistă, orașul.

Cînd; se spune despre Novosibirsk 
că a răsărit „peste noapte", nu este 
deloc o metaforă. Dintr-un tîrg înte
meiat în 1896 — tîrg cu vechi case 
rusești încheiate din bîrne, case care 
se mai văd și azi, oferind ochiului 
cîte o abatere visătoare spre peisaje 
desprinse parcă din Gogol — s-a 
născut acest colos de prefabricate, 
al 5-lea oraș ca mărime din U.R.S.S. 
„Drumul e dezolant : nimic altceva 
decît zăpada și cerul", scria Lenin, 
într-o sourtă escală la Novosibirsk, 
pe drumurile exilului în Siberia. 
Orașul avea 8 000 de locuitori. 
Moscovei l-au trebuit 750 de ani ca să 
atingă 1 milion de locuitori, New 
York-ului 200, Detroit-ului 200 și două 
decenii ; Novosibirsk a depășit un 
milion de locuitori în mai puțin de
7 decenii și este astăzi unul dintre 
cele mai redutabile centre ale indus
triei sovietice.

Centru de mașini-unelte grele, de 
mari prese hidraulice, de generatoa
re hidroelectrice și. turbogeneratoare 
de mare putere, de mașini electrice 
de proporții, de cuptoare de topit 
oțel, de mașini agricole etc., livrate 
în întreaga Siberie, în întreaga țara 
și în alte 40 de țări ale lumii. Novo- 
sibirskul este opera revoluției și, mai 
ales, a anilor de după război. în 
1965, spun statisticile, producția in
dustrială a orașului era de 26 de ori 
mai mare ca în 1940 ; în 1968, de 36 
de ori. Romanul acestui oraș e la

fel de dinamic ca și tinerețea sa, e 
un șir compact de momente pline de 
tensiune, de explozii care suprimă e- 
tapele și ierarhiile clasice ale creș
terii, modificînd de la o clipă la 
alta relațiile din întregul tablou.

Novosibirsk — o emblemă a ritmu
rilor revoluției. O imagine a Sibe
riei și a oamenilor ei.

Stau de vorbă, la Uzina de lamina
te a orașului, cu Vladimir Ostronov, 
șeful secției de automatizare, venit 
aici 1« sfîrșitul războiului, la vîrsta 
de 13 ani, în căutare de lucru. Bio
grafie simplă ca o definiție, emana
ție directă a ritmurilor de care vor
beam. Se califică muncitor, apoi teh
nician, apoi uzina îl trimite la fa
cultate. Este pus să conducă această 
secție complicat^, lucrează cu mode
le matematice și mașini electronice,

pe Obi, se spune că a trecut la so
cialism direct de la regimul tribal.

Seara, cînd Vladimir mă invită la 
el acasă, să-i cunosc soția și copiii, 
încep să înțeleg, chiar dacă nu pri
zez pe de-a-ntregul, austeritatea a- 
partamentului cu mobile simple și 
multe cărți și fără nici o floare la 
geam. Toate casele de pe stradă, din 
raion, din oraș, sînt la fel, fațadele 
n-au nici o culoare, nici un surîs de 
flori pe balcoane. Flori se văd doar 
la geamurile vechilor izbe de lemn, 
dar aici, în blocurile cu 4, 6 și 8 e- 
taje, n-au trăit părinții și strămoșii 
locatarilor, nu există trecutul cu re
veriile lui, ci doar viitorul spre care 
se gonește sever, îndîrjit, bărbătește.

90 .la sută din populația Novosibirs- 
kului o constituie acești pionieri, a- 
cești tineri bărbați cu fețe aspre,
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are la dispoziție o armată de ingi
neri, veniți în uzină în ultimii ani. 
Oameni diferiți, diferențe de tempe
ramente, de pregătire profesională, 
unii au venit din facultățile Mosco
vei sau Leningradului, alții din al
tele, tinere, din locuri și cu profe
sori necunoscuți ; în sfirșit, „unii au 
venit ca să vină, alții au venit ca să 
stea". Peste toți, Vladimir Ostronov, 
cu sarcina de a-i conduce, de a-i per
fecționa, de a realiza împreună cu 
ei operații complexe de automatiza
re a proceselor tehnologice. Pedago
gia. arta modelării oamenilor, se poa
te face din mers; știința, însă trebuie 
învățată. Vladimir Ostronov se a- 
pucă de învățat și învață și azi, în
tr-o competiție strînsă cu aparatele 

' care vin în uzină și care uneori îl 
domină, sufocat deseori de cerințele 
tehnicii și producției, victorios, însă, 
pînă la urmă. Lucrează strîns cu oa
menii de știință de la Universitatea 
din Novosibirsk, învață de la ei, și. în 
același timp, îi ajută. Savantul teh
nician de azi, provenit din muncito
rul de altădată, vine în ajutorul sa
vantului teoret'cian. al universitaru
lui, al academicianului, și aceasta esie. 
poate, cea mai mare victorie a lui 
Vlad:mir. Nu asupra tînărului care 
venise să caute de lucru la sfîrșitul 
războiului, ci asupra inginerului în
suși, a inginerului oarecare care fu
sese acum cîțiva ani.

Noțiunea do „savant-tehnician", a- 
tribuită lui Vladimir Ostronov. ca și 
multor altora dintre specialiștii No- 
vos’birskului, necesită, poate, o ex
plicație mai amănunțită. Nu a sen
sului ei, ușor descifrabil, ci a valorii 
pe care o capătă în peisajul siberian. 
Lupta pentru valoarea care se chea
mă creație, pentru cei ce cred în- 
tr-însa, e infinit mai grea aici ca 
în alte părți, fie și numai pentru mo
tiv! că oamenii acestor locuri au 
trebuit să ia totul de la început, să 
fie, fiecare, in spațiul în care se 
mișcă, un pionier, elev și propriul 
său profesor în același timp. Cînd 
Vladimir Os+ronov a venit la Novo
sibirsk, biblioteca tehnică a uzinei 
încăpea într-un raft. Azi. el și alți 10 
specialiști din uzină sînt decretați 
„savanți-tehnicieni". Cîte eforturi 
le-au trebuit pentru asta ? Unul din 
cei 10 e siberian, face parte din na
ționalitatea Kantîșilor. Despre aceas
tă naționalitate, care trăiește undeva,

arse de soare și vînturi, veniți din 
toate părțile U.R.S.S. Tinerii ingineri 
pe care-i conduce Vladimir Ostronov 
fac parte din acei peste 700 000 de 
oameni care s-au deplasat spre ori
zonturile Orientului în anii 1956— 
1960, ca răspuns la apelul P.C.U.S. și 
al statului sovietic : un număr și mai 
mare au venit, în aceeași perioadă, 
ca și în anii următori, în mod indi
vidual, punînd între ei și locul de 
baștină praguri de mii și m’i de ki
lometri. Și au luat, ca și Ostronov 
totul de la început, într-un teritoriu 
și într-o lume necunoscută, cu o na
tură aspră, străină, ostilă, care res-

pinge orice veleitate de voluptate sau 
reverie. Aerul taigalei e opac și sum
bru, fără transparențe și fără dul
ceață, apele nu cîntă și n-au culori. 
Oamenii n.u și-au pus flori în bal
coane, fiindcă blocurile de 4, 6 și 8 
etaje nu le amintesc copilăria; și 
fiindcă n-au timp, fiindcă trebuie să 
facă o mie și unul de lucruri, să mo
bileze cu orașe și fabrici un vid de 
ierburi de șase ori mai mare ca 
Franța; și fiindcă luptătorul care 
acceptă, în plină luptă, ideea plăcerii, 
poate risca să se prăbușească.

Novosibirskul nu.este, însă, un oraș 
trist. In afară de uzine și blocuri mai 
există și 6 teatre, o filarmonică, o or
chestră simfonică, un cor popular 
siberian, 54 de cluburi și case de 
cultură, 6 parcuri de cultură și o- 
dihnă, numeroase cinematografe și 
biblioteci. Lupta cu timpul, care do
mină viața și atmosfera orașului, cu
noaște aici nu abateri, ci simple tre
ceri prin niște filtre. Intr-o sală de 
expoziție din centrul orașului am ad
mirat un perete de desene înfățișînd, 
în tuș negru și roșu, peisaje și scene 
de viață din ținuturile de miazănoap
te ale Siberiei, de pe același țărm 
al lui 
ne, cu 
uzine 
toate 
toate 
care acoperă, complică și derivează 
natura aspră a acestor locuri. Natura, 
însă, în aceste desene, nu se vedea, 
era doar un spațiu neutru, o pată de 
alb sau de gri, pe care se profila u- 
nicul interes al desenatorului : pre
zentul și viitorul acestor locuri. Au
torul desenelor nu e un profesionist, 
ci un om de știință, cunoscut pentru 
contribuțiile sale la obținerea plas
mei la temperaturi ridicate : profe
sorul universitar Roald S'agdeev, de
canul Facultății de fizică din Novo
sibirsk, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., ve
nit aici din Tartaria. Locuiește în 
același cvartal în care stă și Vladi
mir Ostronov, care , mi-a arătat, din 
stradă, ferestrele apartamentului său. 
Acolo, sus, în hirdaie de lemn vopsit, 
luceau niște flori. Poate că într-o 
bună zi Roald Sagdeev va picta și 
natura Siberiei.

Seara, la aeroport, am fost însoțit 
de Vladimir Ostronov și de fiul său 
cel mai mic, un băiețel cu ochi 
negri și veseli, care ne scăpa mereu 
din mină, alergînd în toate părțile. 
Intre aeroport și oraș e o vastă cîm- 
pie plană, pustie. In zarea ei. lumi
nile Novosibirskului, micșorate de 
depărtare, zugrăveau un peisaj-nas- 
tel, calm și idilic. O sirenă șuiera 
nostalgic pe Obi, vestind vapoare care 
vin sau pleacă, vestind că munca se 
reînnoiește fără sfîrșit, într-o cadență 
inexorabilă ca și aceea a valurilor. 
Oamenii. însă, se grăbesc, cineva îi 
ajunge din urmă, și acest cineva este 
timpul. Timpul comunist.

Am plecat luînd cu mine zîmbetul 
băiețelului cu ochi negri, care venise 
să mă conducă sau, poate, numai să 
vadă cum sosesc și cum pleacă oame
nii din Siberia, cu avioanele

Obi ; peisaje cu edificii moder- 
poduri somptuoase și cu super- 
profilate pe ceruri pustii, cu 
elementele noului timp, cu 
straturile, de nouă civilizație

Zorii au apărut
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Lenta și dramatica trezire a satului peruvian
Pierre BARTHELEMY,

publicist francez

Adie oare prin vechea țară a incașilor un vint înnoitor ? 
Încep inimile dîrzilor peruvieni să se umple de spe
ranță ?

De citeva luni, la Lima se simte un- suflu de viață nouă. 
In munți, în ciuda barierelor seculare ridicate de distan
țele mari, analfabetism și a limbilor diferite, țăranii în
cep să înțeleagă mai bine drumul pe care trebuie să-l ur
meze pentru a se ridica la o viață nouă, demnă. Clasa 
muncitoare se organizează mai bine și 
apelul comuniștilor și al sindicatelor.

Se pare că a apărut ceva nou, ceva 
viitorul țării. Ceva de natură să redea 
nitatea națională și mândria caracteristică, oamenilor li
beri. Acest ceva se numește refuz ferm față de o serie de 
imixtiuni ale imperialismului străin și hotărirea de a lupta 
pentru desființarea vechii structuri agrare, moștenite din 
epoca colonială.

Deosebit de semnificativă în acest sens este campania 
pentru naționalizarea petrolului si pentru recuperarea bo-

se mobilizează la

promițător pentru 
peruvienilor dem-

gățiilor naturale ale țării-, acțiune care se bucură de un 
larg răsunet și sprijin in rindul maselor populare. O im
portanță primordială pentru dezvoltarea țării o are de 
asemenea efectuarea reformei agrare, care vine să modi
fice însăși structura de pină acum a satului peruvian scu
fundat in feudalism in plin secol XX. Reforma agrară 
este concepută ca o acțiune totală și radicală. Totală, de
oarece se aplică in întreaga țară. Radicală, pentru că pre
vede abolirea latifundiului, care reprezintă nu numai un 
element de nedreptate socială, ci și un obstacol esențial 
in dezvoltarea economică independentă a țării. Comple
tată de un „cod al apelor", care, punînd capăt abuzurilor 
marilor proprietari, oferă posibilitatea tuturor celor care 
lucrează pămîntul să beneficieze de apă pentru irigații, 
reforma agrară este deja în curs de aplicare. Marile pro
prietăți au început să fie confiscate și împărțite țărani
lor.

Adevăratele dimensiuni ale acestei reforme se pot în
țelege însă numai făcind nemijlocit cunoștință cu reali
tatea satului peruvian.

...Călătorind de-a lungul 
rîului Santa, care dă viață 
întregii văi prin care trece, 
întîlnești satul Yungav, re
numit pentru tîrgul de aci. 
In fiecare zi, în zori, vin la 
tîrg indieni — în special 
femei — din toate colțurile 
regiunii, îmbrăcați în costu
mele lor tradiționale, viu 
colorate. Se cumpără le
gume și fructe, dar și colo- 
ranți de nuanțe minunate. . 
Aceste vopsele închise în 
mici ulcele vor înviora ma
terialele țesute manual în 
casă. Uneori, indienii merg 
trei zile pe jos pentru a 
vinde sau a cumpăra cîteva 
duble de porumb, două-trei.. 
păsări. Trăiesc într-un sis
tem total autarhic, în care 
timpul nu înseamnă nimic, 
și în care noțiunea de viață 
și de moarte e cu totul alta 
decît a noastră De fiecare 
dată cînd l-am întrebat pe

capul unei familii cîți co
pii are mi-a răspuns înglo- 
bînd în aceeași cifră și co
piii care trăiau și pe cei 
care muriseră din pricina 
mizeriei, a lipsei de ele
mentară asistență sanitară.

Urcînd de la Yungay pe 
drumul care duce spre par
cul național Huscaran, am 
întîlnit-o pe Monica.

Cozile ei negre încadrau 
o față destul de lată, cu 
pomeții ușor proeminenți. 
Pe cap purta o pălărie ie 
fetru, cu boruri mari, asi
metrice. Ochii ei, la fel de 
negri ca și părul, au în
ceput să arunce priviri ma
lițioase deîndată ce și-a 
dat seama că ne-a atras ă- 
tenția. Era desigur pentru 
prima oară că un „gringo" 
vorbea ceva mai mult eu 
ea. Prietena mea Monita 
avea vreo 8 ani. După ce 
mi-a prezentat pe micul 
Filipe, unu! din numeroșii 
ei frați, mi-a explicat că 
întreaga ziulică se joacă pe 
cîmp

— Din cînd în cînd văd 
de ode. și caprele noastre...

— Cite sînt ?
— Păi... trei oi și patru- 

capre.
Monica reflectă cîteva 

cline pentru a înțelege în
trebările mele, apoi îmi 
explică :

— Jos, uitați-1. e tata...
Lucrează pentru stăpinul 

feudal al regiunii. „El S.- 
nor Angeles" Acesta i-a 
permis, ..din generozitate" 
tatălui Monicăi să locu
iască împreună cu familia 
sa pe pămîntul lui, ...dar 
cu condiția ca să lucreze 
gratuit mai multe zile pe 
săptămînă pentru domnia 
sa.

Nimeni nu găsește că a- 
cest sistem este anormal, 
căci este practicat de șase 
sute de . ani și apoi nu se 
cunoaște alt mod de viață.

Monica m-a invitat să 
vizitez... cum aș putea s-o 
denumesc ? casa lor ? locul 
in care locuiau ? Era o co
cioabă mizerabilă, în formă 
de colibă, sau mai degrabă 
două colibe pe marginea 
potecii sprijinite una de 
alta.

Baza o constituie un ci
lindru de cinci-șase metri 
diametru și înalt de circa 
un metru și jumătate. A 
fost construit din noroi us-

cat la soare. Deasupra un 
acoperiș de paie și lut. în 
imediata apropiere, un fel 
de acoperiș in pantă, spriji
nit de doi stilpi, protejează 
de ploaie săraca recoltă a 
familiei. Interiorul este clin 
pămînt bătucit. Pe margini, 
ceva ce aduce a paturi. 
Masă nu există. Se mănîn- 
că pe jos, printre găini \ și 
purcei. Fumul focului de 
vreascuri iese prin acoperiș. 
Apa se află la distanță, la 
capătul potecii.

Mama lui Monica și a 
lui Filipe, o indiană foarte 
frumoasă, cu ochi străluci
tori, poartă in brațe o altă 
fetiță. E greu să-i dai o 
vîrstă acestei femei imbă- 
trînite prematur. Așteaptă 
al șaptelea copil. Soțul lu
crează pămîntul cu un plug 
de lemn tras de doi boi ; un 
sol bogat, dar plin de pie
tre de toate mărimile. In 
mijlocul fiecărei tarlale se 
află o grămadă de pietre, 
care devine tot mai mare 
din generație în generație.

îmbrăcat cu o cămașă al
bastră. pantaloni negri,.des
culț Cesar ' ’ .'

...brațul sting un bici 
pentru 
fără
Vinele brațelor sale se um
flă sub pielea de culoare 
închisă, purtând sîngele 
dens al acestui ponor care 
trăiește pe înă!ț'mi.

Se cere un efort mare 
pentru a înfige plugul în 
pămîntul aspru. Mici perle 
de sudoare țîșnesc pe frun
tea lui Cesar. îl țjrivesc în
delung 
dele 
propii, 
printre 
oprește 
minerul 
lui, își 
plină de

■ această pauză ______
bligatorie. Ia țigara pe care 
i-o întind, o aprinde de la 
chibritul meu, trage fumul 
în piept ca unul care nu e 
obișnuit să fumeze. Ne a- 
șezăm amîndoi. încep să-i 
pun întrebări.

Discuția e dificilă. Locui
torii acestor meleaguri nu 
vorbesc spaniola, ci limba 
quechua, limba pe care o 
vorbeau indienii înainte de 
a fi cuceriți de spanioli. 
Grație gesturilor și bună
voinței, reușim 
înțelegem.

— Acum îți 
treaga familie.

După ce ai părăsit capi
tala Marii Britanii, îți dai 
și mai bine seama cît de 
dificilă este definirea ca
racterului și redarea far
mecului propriu al „aces
tui oraș imens așezat în 
mijlocul umezelii". Palate 
vechi, monumentale, înăl
țate în diferite etape ale 
istoriei Angliei, cu ziduri 
groase, înnegrite de ani, 
alături de construcții de 
sticlă paralelipipedice, zgî- 
rie-nori etalîndu-și sfidător 
silueta în imediata vecină
tate a șirului extrem de 
dens de căsuțe cu un etaj, 
avînd pereții cojiți, parcuri 
îmbietoare, bine întreținu
te, desfășurate pe mai 
multe hectare, iar ceva 
mai departe, cartiere supra
populate, unde copiii iau 
cunoștină cu primii arbori 
în excursii sau din cărți.

Londra este, pe bună 
dreptate, denumită „inima" 
insulelor britanice, dar 
adevărata măsură a vieții 
cotidiene a bătrînului Al
bion ți-o dă contactul cu 
realitățile provinciei. Vizita 
noastră prin țară a început 
cu „Anglia de nord-vest“, 
poposind în Bolton. oraș 
cu o populație de 160 000 
de locuitori. Aici s-a năs
cut la 1753 Samuel Cromp
ton, nume legat direct 
de introducerea bobinei 
în industria textilă. Pro
babil că mîndria local
nicilor pentru Crompton 
exprimă o parte din nos
talgia pentru vremurile de 
altădată, cînd numele de 
Bolton, dar mai ales Man
chester (situat în apropie
re), evocau industria înflo
ritoare a bumbacului in
trată în declin după răz
boi, o dată cu apariția fire
lor artificiale. Ne-au ră

— Da, senor, am văzut 
că ați fost la mine.
_— Am intîlnit-o mai în

tîi pe fiica ta, apoi ți-am 
vizitat ca-sa.

— Da, senor.
Cu multa greutate tre

buie să-i explic că nu tre
buie să-mi spună senor... 
Pentru el. toți „gring-’.A 
(americani) sînt la fel, niște 
„senores". Prenumele meu 
îl face să zîmbească.

— Cîți ani ai, Cesar 7
— Nu Știu, senor.
— Știi să citești ?
— Nu, senor.
Cesar surîde. l-ani pus o 

întrebare 
nu putea 
mic.

— Cîte 
lâ cîmp ?

— Din zori pină la apusul 
soarelui, senor.

— Spune-mi Pierre... Cît 
cîștigi pentru o zi de mun
că ?

— Nu mă plătește nimeni.
— Atunci cum reușești 

să-ți hrănești familia ?
— Am dreptul să lucre» 

două zile- pe ■ săptămînă p* 
micul ter.en de, lingă casa., 
mea ' și' a'vejțn ț'c,îțeya păsă ri, 
și niște porci.

Aș vrea să-1 întreb*' cu 
ce-și cumpără haine, dar 
pantalonii îi sînt atît de u- 
zați, îneît nu îndrăzneso 
să-i pun această întrebare. 
De fapt, cînd indienii au 
neapărată nevoie de cîțîva 
bani, vînd o găină, două.

— Ce crezi despre refor- ' 
ma agrară ? ,

Ideea de a deveni pro
prietarul terenului pe car» . 
îl lucrează ai săi de gene
rații pentru stăpînul local 
i se pare uluitoare.

Soarele a ajuns la zenit... 
11 las pe Cesar eu truda lui. 
Ne îndreptăm pe drumul 
spre coastă, la 250 km de
părtare...

Este foarte posibil ca pe 
parcurs legea agrară să se 
dovedească a fi incompletă. 
Nici aplicarea ei nu e lip
sită de dificultăți. Ea se lo
vește în prezent în special 
de opoziția, manevrele, sa
botajele și comploturile o- 
ligarhiei reacționare. Iătă 
de ce comuniștii cheamă 
masele populare să se mo
bilizeze, să impună aplica
rea ei rapidă și totală.

Fără îndoială că viața 
muncitorilor și țăranilor 
peruvieni se va schimba. 
Dar nu fără luptă.

T

iclioată. De școală 
fi vorba cînd era
ore pe zi lucrezi

totuși să ne

cunosc

acolo, pe cîmp.

minuiește cu 
lung 

a conduce — nu 
greutate — atelajul.

mele, apoi

Giganji ai electrificării pe fluviile siberiene

mas însă puternic întipă
rite în memorie impre
siile culese din diver
se contacte cu lumea 
minerilor pe care i-am 
întîlnit muncind în mina de 
la Agecroft, refâcîndu-și 
sănătatea într-un sanatoriu 
sau recreîndu-se cu fa
miliile la sfîrșit de săp
tămînă. Predominante în 
discuții au fost bineînțeles 
soarta, perspectivele căr-

ajuns în 1967 la mai puțin 
de 2 milioane tone.

De altfel, peste tot ni s-a 
vorbit despre modificările 
adinei petrecute în viața e- 
conomică postbelică, mai fl
ies ca rezultat al prăbușirii 
vastului imperiu colonial. 
Intr-adevăr, Marea Britanic 
a trebuit să rezolve pro
bleme vitale dacă ținem 
seama că își procură din 
import aproape jumătate

litățile și necesitățile post
belice în condițiile unei țări 
capitaliste, unde mai puțin 
de jumătate dintre locui
tori constituie populația âc- 
tivă, au dezechilibrat ba
lanța financiară a țării, au 
debilitat lira sterlină, au 
amputat nivelul de trai al 
oamenilor muncii.

...în continuarea vizitei 
noastre ne-am oprit în sta
țiunea balneară Blakpool,

loc, la începutul secolului, 
primul miting aviatic orga
nizat în Marea Britanie, 
după cum tot aici, la 21 
mai 1945, s-a ținut congre
sul partidului laburist, 
care a hotărît să pună ca
păt alianței cu conservato
rii inițiată la 10 mai 1940, 
cînd, după ce a înlocuit pe 
Chamberlain, W. Churchil 
a încredințat cîteva posturi 
ministeriale partidului la-

Anglia nu înseamnă 
numai Londra

însemnări de călătorie de Ștefan ANDREI

bunelui care se extrage în 
Marea Britanie de peste 
700 de ani. Schimbările in
tervenite în perioada post
belică în domeniul energe
ticii au dus la închiderea 
a numeroase mine, reducînd 
mult numărul minerilor, 
lăsînd un viitor plin de griji 
celor care azi lucrează în 
adîncuri. Pentru a înțelege 
această preocupare obse
dantă a minerilor este sem
nificativ să arăt că între 
1950 și 1967 extracția de 
cărbune a scăzut de la 201 
milioane tone la 163 milioa
ne tone, iar exportul a

din consumul de hrană al 
populației — să cumpere 
chiar și tutunul (britanicii 
cheltuiesc pe țigări mai 
mult decît pentru încălzire 
și lumină electrică) și a- 
proape toate materiile pri
me necesare industriei. A- 
dăugînd la aceasta ascuți
rea concurenței pe piața 
capitalistă, au fost luate 
măsuri de natură să asigure 
modernizarea economiei 
pentru a fi capabilă să 
furnizeze produse la uri 
înalt nivel de competitivi
tate.

Aceste modificări de a- 
daptare a structurii la xea-

situată pe coasta Mării Ir
landei, acolo unde acum 
două veacuri era o simplă 
cabană pescărească. Nisipul 
auriu, curat al plajei atrage 
numeroși turiști veniți din 
toate colțurile țării. Sta
țiunea se mîndrește cu 
superbele grădini ale Par
cului Stanley, unde printre 
altele poți admira peste 700 
de varietăți de crizanteme, 
în sere se pregătesc în 
timpul iernii milioane de 
fire de flori din diferite 
sorturi, printre care 30 000 
de boboci de trandafiri. în
soțitorul ține să ne preci
zeze că la Bolton a avut

burist. Ca urmare, la ale
gerile din 26 iulie 1945, par
tidul laburist obținea 390 
mandate iar Clement Atiee 
forma primul guvern labu
rist al țării.

In itinerarul vizitei noas
tre a fost înscris și „dis- 
triotul lacurilor", unul din
tre cele mai atrăgătoare 
colțuri ale Marii Britanii, o 
regiune a contrastelor și ex
tremelor. Printre cei mai 
înalți munți din Anglia se 
preling apele celor mai a- 
dînci lacuri de pe insula 
britanică, roca dură a mun
ților. alături de văi îneîntă- 
toare, acoperite cu covorul

multinuanțat al ierbii. Far
mecul regiunii l-am deslu
șit și mai bine după ce am 
făcut o călătorie cu un va
poraș pe apele celui mai 
mare lac din Anglia „Win
dermere", străjuit de o 
parte și de a.lta de munți. 
Prin forma sa, prin măre
ția amfiteatrului muntos, 
străpuns de văi tainice pe 
care sînt răsfirate căsuțe 
cu o arhitectură tipic en
gleză, prin splendoarea 
oglinzii de cristal a apelor 
reflectîrid culmile înălțimi
lor împădurite cu o masă 
densă de. stejari, fagi și 
mesteceni, prin peisajul 
înconjurător dominat de 
verdele ierbii sănătoase 
și prin insulițele pe care le 
cuprinde, Windermere, ca 
și întregul district, îți lasă 
o imagine de neuitat.

Despărțiți de continent 
doar prin Canalul Mînecii, 
britanicii folosesc în con
tinuare circulația pe stin
gă, nu au trecut încă Ia 
sistemul metric de măsu
rătoare, rămîn pe mai de
parte la același sistem mo
netar atît de greoi pentru 
un continental, fabrică ma
șini foarte moderne, cu 
motoare excelente, dar for
ma exterioară se deo
sebește foarte puțin de cea 
existentă înainte de război, 
în toate acestea, pecetea 
tradiționalismului se re
simte puternic.

într-o țară care acordă 
2,7 la sută din venitul na
țional total pentru cerceta
rea științifică ești tentat să 
te interesezi îndeaproape 
de desfășurarea învăță-, 
mîntului. Trebuie să spun 
că mi s-a părut ciudat că 
în Marea Britanie, atit 
școala primară, cît și școa
la secundară, concomitent 
cu școlile bazate pe fon

duri publice ori pe subven
ții acordate de stat sau de 
forurile locale, se menține 
școala particulară rezerva
tă celor înstăriți. Școala ge
nerală cuprinde aproape 
nouă milioane de copii in
tre 5—15 ani. .

Anglia universitară rămî- 
ne în primul rind legată de 
numele universităților de la 
Oxford (1249), Cambridge 
(1284), Durham (1832), Lon
dra (1837), marea majori
tate a celorlalte 40 univer
sități fiind create in seco
lul 20. Cons.ervînd o orga
nizare ce datează încă din 
Evul Mediu, universitățile

cum trage braz- 
sînuoase. Mă a- 

împiedieîndu-mă 
pietre. Cesar se 
sprijinindu-se de 
uzat al plugu- 

șterge fruntea 
sudoare, savurînd 

aproape o-

Oxford și Cambridge repre
zintă de fapt niște federa
ții de colegii autonome, cu 
conduceri alese, cu capele
le și tradițiile lor. Majori
tatea studenților locuiesc în 
colegii — clădiri cunoscute 
prin stilul lor sobru, tradi
țional, cu scări umede și 
săli de proporțiile naosului 
unei catedrale, cu gazonul 
bine îngrijit, cele două u- 
niversități păstrînd un in
comparabil prestigiu.

In timpul numeroaselor 
contacte avute cu tineri și 
vîrstnici, cu oameni de di
verse profesiuni, am întîl

nit un viu interes pentru 
cunoașterea realității din 
România, pentru viața și 
munca poporului nostru, 
am desprins satisfacția e- 
videntă pentru cursul po
zitiv al relațiilor multilate
rale dintre cele două țări, 
dorința formulată de inter
locutorii noștri pentru dez
voltarea în continuare a ra
porturilor economice, cul- 
tural-artistice și tehnico- 
științifice dintre România și 
Marca Britanic, spre binele 
prieteniei dintre cele două 
popoare, al colaborării și 
securității internaționale.

Londra x Piața Parlamentului cu renumitul palat Westminster
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Sosirea în Capitală 
a ministrului comerțului 

exterior al Uniunii Sovietice
La invitația ministrului comer

țului exterior, Cornel Burtică, vi
neri dimineața a sosit în Capitală 
ministrul comerțului exterior al U- 
niunii Sovietice, Nikolai Patolicev. 
Oaspetele este însoțit de consilieri 
și experți.

Ministrul sovietic va purta con
vorbiri în vederea încheierii pro
tocolului comercial privind schim
burile de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică pe anul 1970.

Cronica zilei

*

Cu același avion s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
ministrul Cornel Burtică, care a 
participat la lucrările Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru comerț 
exterior.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, cei doi miniștri au fost salu
tați de reprezentanți ai Ministeru
lui Comerțului Exterior și Minis
terului Afacerilor Externe, precum

*
și de A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★
în cursul după-amiezii, la Mi

nisterul Comerțului Exterior au 
avut loc convorbiri oficiale între 
ministrul Cornel Burtică și minis
trul Nikolai Patolicev.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

în cinstea omologului său so
vietic, ministrul român a oferit un 
dineu. (Agerpres)

Ambasadorul Statelor Unite la 
București, Leonard Carpenter 
Meeker, a oferit vineri un cocteil 
cu prilejul vizitei în țara noastră 
a adjunctului ministrului agricul
turii al S.U.A., Clarence Palmby.

Au participat Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii și silvicultu
rii, Nicolae Giosan, președintele A- 
cademiei de Științe Agricole și 
Silvice, și alți specialiști din agri
cultura noastră.

★
Sub auspiciile Societății de ști

ințe geologice și Institutului de pe
trol, gaze și geologie din Bucu
rești, vineri dimineața au început, 
în localul institutului, lucrările 
primului colocviu național de „Mo
dele statistice în cercetarea geo
logică". Participă academicieni, 
profesori din învățămîntul univer
sitar și tehnic superior, cercetători 
științifici din institutele Academiei

și departamentale, specialiști din 
producție.

în cuvîntul de deschidere, prof, 
dr. docent Virgil Tanovici, mem
bru corespondent al Academiei, 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat al geologiei, a subliniat că a- 
cest colocviu se înscrie în tema
tica de perspectivă a unui orga
nism științific internațional, re
cent înființat: Asociația interna
țională de statistică matematică a- 
plicată în cercetările geologice.

Lucrările continuă.
★

La invitația Ministerului învă- 
țămîntului, a sosit vineri în Ca
pitală prof. dr. Ivan T. Tolev, pro
rector al Institutului de medicină 
și farmacie din Plovdiv.

Timp de două săptămîni, oaspe
tele bulgar va vizita institute de 
medicină și farmacie, spitale și 
clinici din București și din alte 
centre universitare. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară: Vremea a fost In 

general frumoasă și a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost mai mult 
senin. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 7 grade la Cîmpeni și 18 
grade la Oravița, Băilesti, Rm. Să
rat și Vaslui. In București : Vremea 
a fost frumoasă și a continuat să se 
încălzească. Cerul a fost, mai mult

senin. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru 23, 24 și 
25 noiembrie. In țară : Vreme căl
duroasă la început, apoi în răcire, 
începind din nordul țării. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi locale 
în vestul țării. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit. Temperaturile 
vor fi cuprinse intre minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 8 
și 16 grade, local mai ridicate la în
ceputul intervalului. Ceață locală. 
In București : Vreme călduroasă la 
început, apoi în răcire. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere.

DESCHIDEREA CONFERINȚEI 
NAȚIONALE DE PSIHIATRIE

în Capitală au început vineri di
mineața lucrările Conferinței na
ționale de psihiatrie, organizată de 
Uniunea Societăților de Științe 
Medicale. Participă academicieni, 
profesori, cercetători, specialiști 
din întreaga țară, precum și oas
peți sosiți din 17 țări ale lumii.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de prof. dr. docent Constanța 
Parhon-Ștefănescu, președinta Co
mitetului de organizare a confe- 

I rinței, cei prezenți au fost salutați

de prof. dr. Eugen Mareș, adjunct 
al ministrului sănătății, prof. dr. 
Nicolae Nestorescu, președintele 
U.S.S.M., conf. dr. loan Moraru, 
vicepreședinte a! Academiei de 
Științe Medicale.

Timp de două zile vor avea loc 
dezbateri asupra psihopatiilor, stă
rilor psihopatoide și tulburărilor 
de comportament, precum și a 
dezvoltării psihice dezarmonice a 
copilului. (Agerpres)

/ 1
rt Vă place Brahms ? : PATRIA
— 9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Femeia îndărătnică : FESTI
VAL — 9; 11,45; 15,30; 18.15;
20,45.
e Căldura : VICTORIA - 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
o în Împărăția leului de argint : 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30: 21. BUCUREȘTI - 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16.15 ; 18.45; 21. FA
VORIT - 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 1
20,30.
0 Blow-up : CAPITOL - 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20.45. CINEMA
TECA (în sala cinematografului 
UNION) - 10 ; 12,30.
o Galileo Galilei : VIITORUL — 
15,30 ; 18 : 20,30.
o Viridiana : CENTRAL — 9.30; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O La Nord prin Nord-Vest : 
GRIVIȚA - 9.15 : 12 ; 15,15. BU- 
CEGI - 9.30 ; 12,15 ; 16,30 ; 19.30. 
0 Baltagul: GRIVIȚA - 13.15; " 
20,30. FLOREASCA - 9 ; 11,30 j'. 
15 : 18 ; 20.30.

' e. O sută unu
1 DOINA - 9—16
1 o Ultima lună
> DOINA - 18.15 ; 20,30.
1 e Zboară eiocîrlia ; Toamna din
1 Carpații Moldovei ; Chemarea 

pădurii : Miniaturi : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare 
O Bcru și comisarul

’ nio : FEROVIAR -
1 13,30; 16: 18.30: 21.
1 - 9; 11.15: 13.30:
> 20.45, MODERN
, 13.45 ; 16 : 18.15 : 20.30.

« Mai periculoase decît 
ții : EXCELSIOR - 9 ;

' 13.30 : 16 ; 18.15 : 20.30.
' MURA - 9 : 11.15 : 16 : 
i 20.30.
i ® Omul momentului :
i TTREA ÎNTRE POPOARE - 
, 17.45 : 20.

o Război și pace rsoriile I și
' UNIREA - 15: 19.30

« Război si pace (seriile UT 
IV) BT.TZFȘTT 15.30 : 19.
0 Omul, orgoliul, vendetta: DA- 
CT A — 8 30—21 în continuare, 
e Corabia nebunilor : MIORIȚA
— 9 30 : 12.30 ; 16.15: 19.30. TO
MIS — 8—14 în continuare t
17 : 20 
o Angelica si sultanul : 
15.30; 18 COTROCENT 
20 30 
» Păoușa (ambele seri') 
BT.TCA - 10 : 13 30 ; 17: 20'30.
« Viața lui Mateus : URA — 
20 15 
n Cele trei nopți Me unei iubiri: 
r’O'rPOCFVT — 18 
0 Paria ; LUMINA - 8,45—16,15 
în continuare ; 18.30 ; 20,45,
DRUMUL SĂRII - 15: 17,30 |
20, MOȘILOR - 15.30; 18

dalmațieni : 
în continuare, 
de toamnă :

San Anin- 
8.30; 11;

MELODIA 
16 ;

9 15 ;

e Oameni împietriți : MOȘILOR
- 20,30.
0 Tigrul ; FERENTARI - 15,30; 
18 ; 20,15, CRÎNGAȘ1 - 15,30 ț 
18 ; 20,15.
O Lupii albi : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, VOLGA — 9,30
- 15,45 în continuare ; 18 ; 20,3l>. 
0 Un glonte pentru general : 
PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Testamentul doctorului Ma
buse : GLORIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 , 1G.15 , ZZ ,ZZ -------- -
- 9,15; 11,15; 13.30;
20.30
0 Omul care valora
POPULAR - 15.30;
- 15,30 : 18.
0 Noaptea : POPULAR - 20,30. 
0 Crăciun cu Elisabeta : VITAN
- 20.30.
0 Stelele din Eger : MUNCA - 
16 ; 20.
© Adio, Gringo : FLACĂRA —
15.30 ; 18 : 20.30.
O Mina cu briliante : ARTA — 
9,15—15.45 în continuare : 18.15 1 
20.30.
o Atentatul de la Sarajevo: RA
HOVA - 15.30; 18
0 Domnișoarele din Rochefort : 
RAHOVA - 20.15
0 Soarele vagabonzilor : PRO
GRESUL - 15.30: 18
0 Apele primăverii ; PROGRE
SUL ■ 20.30
0 Vîrsta ingrată : COSMOS — 
15.3C ■ 18 ; 20,15

ULUK1R — v , ii,ia ,
16 ; 18.15 ; 20.30. AURORA 

16; 18.15;
miliarde :

18. VITAN

o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 
17 ; (sala din str. Academiei) ; 
Căluțul cocoșat — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua 
cu lapte de adio — 19.30; (sala 
din Calea Victoriei) : Femei, fe
mei, femei — 19,30
0 Teatru] de revistă și come
die „Ion Vasilescu" : Manevrele 
- 19,30.
0 Teatrul Muzical din Brașov 
(l_a Sala Palatului) : Viața pari
ziană -r 19.15
o Ansamblul Artistic a! Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Esop. 
viața, muzica și noi — 20.
o Circul de stat : Ritmurile are
nei — 19.30.

Noi înscrieri 
pentru 

susținerea 
doctoratului

«erees»

t

PROGRAMUL l
13,00

Cheia orașului 
curs, 
neret 
rare

în Editura 
Politică 

au apărut: 
„PRELEGERI DE MM- 

XISM-LEHIHISM"
în cadrul acestei serii a 
apărut „RAPORTUL NAȚIO
NAL — INTERNAȚIONAL ȘI 
COLABORAREA ECONOMICA 
DINTRE STATE" de dr. Ilie 
Rădulescu.

Simon Wiesenihal: 
„fîSASINII PRINTRE 
NOI"
Cartea înfățișează lupta 
pentru demascarea atroci
tăților fasciste, pentru prin
derea, judecarea și con
damnarea criminalilor de 
război.

^erhard Prause : „NI
MENI NU A RÎS DE 
COLUMB"
Demistiiicarea unor legen
de și falsuri ale istoriei.

viata internațională
ț 9

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerțul exterior

MOSCOVA 21 (Agerpres). — în
tre 18 și 20 noiembrie 1969 a avut 
loc la Moscova cea de-a 26-a ședin
ță a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerțul exterior.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., conduse de : I. Nedev, 
prim-locțiitor al ministrului comer
țului exterior al Republicii Popu
lare Bulgaria, A. Gloc, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, H. 
Sdlle, ministrul pentru problemele 
relațiilor economice externe al Re
publicii Democrate Germane, E. O- 
cir, ministrul comerțului exterior al 
Republicii Populare Mongole, I. Bu- 
rakiewicz, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Populare Polo
ne, C. Burtică, ministrul comerțu
lui exterior al Republicii Socialiste 
România, J. Biro, ministrul comer
țului exterior al Republicii Popu
lare Ungare, N. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu acordul dintre 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și guvernul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, la șe
dința comisiei a participat o dele
gație a R.S.F.I. condusă de B. Snu- 
derl, prim-adjunct al secretarului fe
deral pentru comerțul exterior.

în calitate de observatori, la șe

dința comisiei au participat repre
zentanți ai Republicii Democrata 
Vietnam, Republicii Populare Demo
crate Coreene și Republicii Cuba.

La ședința comisiei au participat, 
de asemenea, reprezentanți ai Băn
cii internaționale de colaborare e- 
conomică.

Comisia a examinat o serie de pro
bleme importante decurgind din ho- 
tăririle sesiunii a 23-a (speciale) a 
consiliului, îndreptate spre extinde
rea în continuare a colaborării țâr 
rilor membre ale C.A.E.R. in dome
niul comerțului exterior.

Au fost examinate totodată pro
bleme privind pregătirea in vederea 
tratativelor pentru încheierea de a- 
corduri comerciale bilaterale pe ter
men lung pentru perioada 1971—1975.

Comisia a aprobat planul său de 
lucru pe anul 1970 și a examinat o 
serie de alte probleme referitoare la 
colaborarea dintre țările membre als 
C.A.E.R., precum și dintre țările 
membre ale C.A.E.R, și Iugoslavia în 
domeniul comerțului exterior și a a- 
doptat în aceste probleme recoman
dări corespunzătoare, care contribuie 
Ia extinderea in continuare a acestei 
colaborări.

Ședința comisiei s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de înțelegere recipro
că, prietenească și de colaborare to
vărășească.CARNETE DE CECURI PENIRU 

PLĂTI DIN CONTURILE 
CURENTE PERSONALE 

LA C. E C.
In scopul îmbunătățirii deservirii 

titularilor de conturi curente perso
nale la C.E.C., printr-o recentă Hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri, Casa 
de Economii și Consemnațiuni a fost 
autorizată să introducă carnete de 
cecuri pentru efectuarea de plăți din 
conturile curente personale fără 3 fi 
utilizați bani în numerar.

Sîntem informați că începînd cu 
data de 24 noiembrie a.c. filialele 
C.E.C. din întreaga țară vor emite la 
cererea titularilor de conturi curente 
asemenea carnete de cecuri. O fi
lială C.E.C. poate emite carnete de 
cecuri numai titularilor care au con
turi deschise la aceasta și numai în 
limita disponibilului din contul cu- 
'ent personal

Un carne, de cecuri poate fi eli
berat pentru valori de 2.000—10.000 
lei, conține 20 de cecuri și are o va
labilitate de 6 luni de la data eli
berării.

Cecurile pot fi prezentate la plată 
la oricare unitate C.E.C din tară, 
valoarea cecurilor achitîndu-se be
neficia riloi în numerar sau prin cre
ditare în conturile acestora. De ase
menea pot fi 'utilizate la efectuarea 

.;. ,de plăți pentru procurarea de măr-, 
' fiiri'' iă unele' organizații comerciale 

de stat si cooperatiste, pentru pre
stări de servicii și pentru achitarea 
altoi sume datorate organizațiilor 
socialiste autorizate să primească 
oentru plată, cecuri.

Este important de știut că cecu
rile pot fi folosite pentru procurarea 
de mărfuri sau prestarea de servicii 
ii de alte persoane decît titularul 
contului curent personal, cecul fiind 
lemnat însă de titular

Recent, direcția municipiului 
București și direcțiile județene ale 
Casei de Economii și Consemnațiuni, 
împreună cu organele coiespunză- 
toare ale Ministerului Comerțului Tn- 
‘erior, au stabilit unitățile comer
ciale la care se vot putea efectua 
plăți cu cecuri. Acestea sînt : maga
zinele „Victoria". „București", „A- 
lam“, „Eva". „Electrotehnica" și 
Magazitml de mobilă „Apartamen
tul" din București : Magazinul uni
versal „Aradul" din Arad : Magazi
nul universal .„Carpați" din Brașov ; 
Magazinul nr. 3 „Universal" din Ba
cău ; Magazinul de mobilă din Ora
dea ; Magazinul de stofe din Cluj ; 
Magazinul „Universal" din Constan
ța ; Magazinul nr. 55 „Căminul" din 
Craiova : Magazinul „Universal" 
din Țiglina I (unitatea nr. 175) din 
Galați : Magazinul nr. 3 . Electro
nica" din Deva ; Magazinul nr. 67 
..Supermaga7in“-Copou din Tași : 
Magazinul de mobilă din Baia 
Mare : Magazinul nr. 1 .,Corso" din 
Tg. Mureș ; Magazinul universal 
nr. 1 din Ploiești ; Magazinul „Uni
versal" din Sibiu : Magazinul uni
versal nr. 4 „Electrocasnica" din 
Timișoara.

PROTOCOL PRIVIND SCHIMBURILE DE MĂRFURI
SI PLĂȚILE INTRE ROMÂNIA

SI R. P. D. COREEANĂ
1

PHENIAN 21 (Agerpres). — în 
urma tratativelor purtate, Iți 21 no
iembrie a fost semnat la Phenian 
Protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile între guvernele Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Democrate Coreene 
pe anul 1970.

Potrivit documentului, România va 
livra diverse mașini și utilaje, rul
menți. anvelope, cocs de petrol, di

verse produse chimice și altele, iar 
R.P.D. Coreeană va livra mașini-u- 
nelte, diverse oțeluri aliate, aliaja 
dure, produse minerale și metalifera 
și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Cîmpeanu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și de Riu Sen I, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior.

Divergențe la Congresul U.C.D.Intre 15 și 30 ianuarie 1970 va a- 
vea loc admiterea la doctorat pen
tru anul universitar 1969;1970. în
scrierile se fac între 15 și 30 decem
brie a.c., la instituțiile de învăță- 
mînt superior și la institutele și 
centrele de cercetare ale Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia și Academiei de Științe Medi
cale, la care este organizat docto
ratul. Cei interesați pot primi la 
aceste instituții informații privind 
condițiile de admitere, specialită
țile la care se organizează, disci
plina de admitere la fiecare spe
cialitate, tematica disciplinei, data-"- 
ținerii examenului sau colocviu
lui.

(Urmare din pag. 1) singer a luat sfîrșit - 
scrie „Kiilnische Itund- 
schau“,‘Printre cei care 
nu înțeleg acest lucru 
se numără însuși Kie
singer". Un alt ziar, co
tidianul „Nelie Osna- 
briicker Zeitung", consi
deră că U.C.D. „trebuie 
să se dezbare de eti
cheta uo.uj partid 
inerției*.*. . Un comenta
riu transmis de >pos.liU:l > 
de radio „Deutsche 
Relle" sublinia că „în 
rîndul delegaților la 
congres au domnit de
primarea, 
cercările de 
înfrîngerea 
n-au avut 
ecou limitat.
in rîndul 
lor au avut 
vorbitori care 
să trezească 
pulsuri și să 
noi țeluri"

Punîndu-și 
barea : „la ce

In contextul ultime
lor evenimente politice 
din R.F.G., actuala dis
pută dintre „tineri" și 
„bătrîni" din cadrul 
congresului U.C.D. îm
bracă o semnificație 
mai profundă. Adău
gată la succesul forțe
lor de stingă în alege

ai : nilescomunale și muni
cipale din landul Rlie- 
nania . .-de Nord-West- 
l'alia, cel mai populat și 
industrializat land vest- 
german, la interzicerea 
de către autoritățile 
din Saarbrucken a ține
rii în acest oraș a con
gresului Partidului Na
tional-Democrat, de o- 
rientare neonazistă, dis
puta de la Mainz vine să 
confirme existența unei 
ample confruntări pe 
scena politică vest-ger- 
mană între adepții unei 
politici rigide, conser
vatoare și acele forțe a 
căror influentă este în 
creștere, exponente ale 
noilor tendințe în di
recția unei politici mai 
realiste, mai lucide, așa 
cum o cer interesele 
poporului din R.F.G. și 
interesele generale ale 
destinderii, ale instau
rării unui climat do 
pace și securitate în 
Europa.

structurile organizato
rice ale partidului sân

Raportul președinte
lui U.C.D. a făcut o- 
biectul unor atacuri vii 
din partea unor dele
gați la congres, cart
ai) acuzat conducerea 
Uniunii' de ' „rigiditate", 
„lipsă:- ,<4,1 ..jpvcspeytîVă “ 
„lipsă de realism pull
tie" Aplauze repetate 
au subliniat intervenția 
președintelui organiza
ției creștin-democrate 
a studenților, Uwe Si
mon, care a acuzat pe 
Kiesinger de conserva
torism și viziune îngus
tă și care a cerul 
U.C.D să devină din- 
tr-un partid al trecutu
lui, rupt de realitate, un 
partid al reformelor, in 
pas cu cerințele noi ale 
vieții. Intervenția sa, ea 
și multe alte luări de cu- 
vînt a evidențiat fap
tul că în sinul Uniunii 
Creștin-Democrat.e exis
tă divergențe adînci 
atit în domeniul abor
dării problemelor de 
politică externă și in
ternă. cit. și în privința 
organizării partidului

Acest lucru este pu
ternic relieîat de presa 
vest-germănă. „Era Kie-

Deschiderea emisiunii: 
eniisiune-con- 

realizată de redacția de ti- 
a Televiziunii în eolabo- 

cu Biroul de Turism pen
tru Tineret al C.C. al U.T.C. 
Transmisiune în direct de la 
Sala Sporturilor din Constanța. 
Participă echipele orașelor Su
ceava și Constanța. Prezentatoi 
Ion Mustață. 19,00 — Telejurna
lul de seară. 19,30 — Reflector. 
Poșta emisiunii. 19,45 — Tele-en- 
cielopedia. In cuprins . 0 Clima- 
lologie o Luthier « 
jokull ș Umbra. 20,45 
(masculin) ; România — Franța 
(repriza a II-a). Transmisiune 
directă de la Timișoara. 21,15 — 
O oră cu Alfred Hitchcock. Dan
sul marionetei. 22,05 — Parada 
vedetelor cu . Salvadore Adamo, 
Salomee, Lenny Ruhr, formația 
Sincron, Giulli Cioheli, Luminița 
Dobrescu și „Fantezie" — film 
muzical cu Glgltola Cinquetti. 
22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — Cîntece lăutărești în in
terpretarea soliștilor 
și Constantin Mirea. 
chlderea emisiunii 
tui I.

iritarea. în- 
a justifica 
electorală 
decît un 
Audiență 
delegați- 
doar acei 

au știut 
noi im- 
propună

Cărămizi- 
piacaj

Produsele Fabricii de cără
mizi din Roman se caracteri
zează prin însușiri superioare, 
ce permit constructorilor să 
realizeze lucrări de bună ca
litate Cărămizile-placaj de 
culoare galbenă, spre exemplu 
se fabrică din argilă șamo- 
toasă — într-o gamă varia
tă — neglazurate, precum și 
glazurate. în orice nuanță, uni 
sau degrade Fabrica livrează 
prompt orice cantități de că- 
râmizi-placaj, la prețul de 
1060 lei mia de bucăți

si

PROGRAMUL II

Adre-

Snaeielis-
Handbul

emisiunii. 
20,45 - 
„Stihuri

18.30 :
11.30 !

Bulgaria. E-
— „Secretara 
— închiderea

Gabi Luncă
20,30 — In- 

programu-

16
evreiesc de
Betocamoru -

II):

TNFRA-
15:

LIRA —
- 15.30 j
■T’PțJ-

(Urmare din pag. I)

tualitatea noastră literară, 
urmărind-o îndeaproape și 
cultivînd-o fără sentimen
tul terorizant. că atn putea 
greși în selecție, fără am
biția, lipsită de viață și de 
înțelepciune, de a frec
venta exclusiv valorile ab
solute, lucrările care închid 
în ele, cu certitudine, un 
sîmbure de permanență Pe 
temeiul acestor credințe, 
noi am deschis stagiunea 
cu „O scrisoare pierdută" 
și „Năpasta", vom prezenta 
în aceste zile „Coana Chi- 
rița“, iar ceva mai tîrziu 
Danton-ul lui Camil Pe
trescu, am inclus în re
pertoriu piese de Shakes
peare, Calderon, Cehov. 
G B. Shaw, Brecht, Sartre 
și jucăm lucrări de Horia 
Lovinescu, Aurel Baranga, 
Paul Everac, Tina Ionescu, 
pregătim „Săptămîna pati
milor" a lui Paul Anghel. 
iar foarte curînd vor intra
în producție patru noi 
titluri din dramaturgia ori
ginală.

In planul spectacolului a 
face operă de cultură în
seamnă — in momentul de 
față — desigur a nu lucra 
în contul unui trecut artis
tic și cu mijloace obosite.'' 
perimate, a nu te situa pe 
o poziție de imobilism, ig- 
norînd că mediul de cuge
tare și creație al teatrului 
este contemporaneitatea, 
dar și a respinge exercițiul 
regizoral al cărui imbold

o Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului Român?: 
Concert simfonic — 20 Dirijor : 
[osif Conta Solist : Radu Aldu- 
lescu Tn program : Janacek, 
Haydn și Richard Strauss.
0 Opera Română : Don Juan — 
19.30
o Teatrul Național „I L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket - 
19.30 : (sala Studio) : Părinții te
ribili - 19,30
o Teatrul de Comedie Opinia 
publică — 20
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd Schitu Mă- 
gureanu) : Strigoii — 20 ; (sala 
din str Alex Sahial Melodic 
varsoviană — 20.
• Teatrul „C T Nottara" (sala 
■Magheru) : Cînd luna e albastră 
— 19.30 : (sala Studio) : Anoni
mul - 20
0 Teatrul Mic : Maria 1714 - 20. 
0 Teatrul Ciulești : Pălăria flo
rentină — 19.39
0 Teatrul „Ion Creangă" 
sanții necunoscuți 
c Teatrul 
Maletri și

19,45 — Deschiderea 
Mozaic cinematografic. 
Antologie poetică -- „______
pestrițe" 21,15 — Seara meloma
nului. Bravissimo — film muzi- 
cal-coregrafic. Soliști . Marina 
Krîiovici, Dan Iordăchescu, E- 
lena Cernei, ,Ion Brzea, Nico
lae Florei, Alexa Mezincescu, 
Sergiu ștefanschi, Magdalena 
Popa. 21,45 — Ritmuri argeșene
— film documentar — producție 
a studioului „AI. Sabia". 22,05 — 
Film serial „Epoleții Diavolului"
— o producție a studiourilor de 
televiziune din R.P. 
pisodul al II-lea 
generalului". 22,50 
emisiunii.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 21 NOIEMBRIE 1969

EXTRAGEREA I . 2S 32 69 81 55
45 53 60 42 9 16 29
Fond <le premii 537 783 lei

EXTRAGEREA a II-a . 41 6 67 30
Fond de premii : 391.381 lei

@ ® ® O ® O

întreba- 
slujit in 

de la
a 

fond congresul 
Mainz.?“, observatorii 
politici de la Bonn dau 
răspunsul : la nimic alt
ceva decît de a anunța 
un nou congres 
traordinar, care se 
ține în primăvară 
care va decide asupra 
viitorului program al 
Uniunii Creștin-Demo- 
crate.

ex- 
va
Și

Ogorul de toarara
(Urmare din pag. I)

ascuns este orgoliul excesiv, 
dorința de a șoca prin ex
travaganță; pe scurt, a dis
crimina între nevoia orga
nică de expresie și o mani
eră deliberată de a se im
pune atenției. Naționalului 
îi revine datoria de a repu
dia atit. un alfabet artistic 
defunct cit și o cutezanță

ra

rea celor mai diverși artiști 
și din generațiile cele mai 
îndepărtate. Vizăm efectele 
de totalitate și nu aparițiile 
singuratice — oricît ar fi 
ele de seducătoare. In a- 
ceăstă ordine de idei ne în
găduim să credem că Na
ționalul își va trage forța 
și se Va diferenția de alte

teatru românești, astăzi 
coincide cu o largă deschi
dere de orizont, cu o înțe
leaptă polivalență în mă
sură stimuleze pro
cesul creator, solidari- 
zînd în comunitatea ți
nui ideal toate talentele. 
Nici una din contribuțiile 
artistice la cunoașterea și

— autoritatea ei se leagă 
într-o însemnată măsură 
de aceste acțiuni, foarte u- 
tile și le întins răsunet, 
lată d - ce am . socotit ne
cesar să modificăm structu
ra programelor de sală, care 
de aici înainte nu se vor mai 
limita la prezentarea unui 
autor șl a unei piese, ci se

NAȚIONALUL IN PLINA STAGIUNE
fără viitor. Ne place să spe
răm că spectacolele noastre 
vor realiza acel climat în 
care dacă improvizația ex
piră, nu se sting înflăcăra
rea, dorința de inițiativă, 
iar temeinicia și substanța 
profită.

Dar această aspirație, ca 
de altminteri programul 
nostru de repertoriu, nu se 
poate contura într-o stagiu
ne sau două. E o chestiune 
de timp, ca de altminteri 
tot ceea ce ține de cultură, 
unde nimic nu se iudecă pe 
o creație sau alta, ci pe suc
cesul. pe fecunditatea unei 
idei aptă să garanteze un 
cadru de activitate prielnic 
individualităților de prim 
pian, colaborind la reuni-

teatre. tocmai refuzind să 
se restrîngă la un anumit 
tip de piesă, de spectacol 
(și implicit de spectator) și 
asociind scriitori feluriți, 
artiști deosebiți și un public 
larg in urmărirea unor teme 
fundamentale ale contem
poraneității. Este o impresie 
nefondată aceea că Națio
nalul iși datorează presti- 
giul în primul rînd unei 
comportări ponderate, cum
pănite. Renumele său vine 
din devotamentul dăruit ca
uzelor bune, din pasiunea 
de a sluji cultura națională 
în dinamica ei. Ieri, această 
dăruire presupunea pe or
dinea urgenței realizarea u- 
nei dramaturgii și școli de

înțelegerea timpului nostru 
nu trebuie neglijată. Dacă 
eclectismul este servitu
tea teatrelor naționale, 
nu-i mai puțin adevărat că 
receptivitatea constituie una 
din șansele acestor orga
nisme artistice de a se a- 
păra de scleroză.

Sptmind că Naționalul 
trebuie să-și asume o func
ție de cultură, avem însă 
în vedere nu numai specta
colele. dar și o vastă acti
vitate pe alte planuri. Ne a- 
mintim, de pildă, că în tre
cut instituția noastră a ti
părit o revistă, a editat o 
colecție de teatru, a inițial 
cicluri de conferințe și — 
de ce n-am recunoaște-o?

vor referi la problemele în
tregii noastre vieți artistice, 
cu un accent special pe pro
blemele Naționalului. (La 
finele lunii decembrie va 
apare primul caiet-program 
intr-un număr de 40 de pa
gini și reunind prestigioase 
semnături sie unor oameni 
de teatru din țară și de pes
te hotare) Iată de ce edi
tăm în c.tlaborare cu E.L.U. 
o colecție care publică tex
te din dramaturgia națio
nală și universală, cu inten
ția de a alcătui — în timp 
— o adevărată bibliotecă de 
teatru incluzînd în viitor 
poate chiar studii de sinte
ză. culegeri de documente. 
Iată de ce vom adăposti in

nolurile noului local o mică 
librărie specializată etc. Iată 
de ce o dată la două săptă
mîni se difuzează o gazetă 
radiofonică a Teatrului Na
țional ș> — nu peste mult
- teatrul nostru va fi 
prezent, lunar la Tele
viziuni- lată de ce pe sce
nele noastre se vor organi
za dialoguri cu mari perso
nalități ale vieții intelectu
ale, de la noi și din alte 
țări. Cu vremea, acest sec
tor de activitate va căpăta o 
pondere tot mai serioasă, 
așa cum procedează, de alt
fel, și alte teatre națio
nale

După o titulatură, larg 
râspindită, Naționalul este 
prima scenă, dar acest cli
șeu verbal care ne onorează 
nespus trebuie cercetat cu 
luare aminte. Mai intîi. 
fiindcă în artă nu exis
tă decrete care creea
ză un destin privile
giat Pe urmă, fiindcă el 
e primejdios dacă-i în
țeles ca o strivitoare obliga
ție la ținuta de diriguitor 
al mișcăiii artistice — che
mat din tată în fiu să tragă 
hotare și să indice drumuri. 
Și apoi, blazoanelor din 
naștere le preferăm distinc
țiile cîștigate pe cîmpul 
bătăliilor. Cine știe, poate că 
stagiunile care vor veni ne 
vor da dreptul de a ne numi
— pe merite proprii — pri
ma scenă. E. în orice caz. 
visul secret din care se hră
nesc nroiectele și faptele 
noastre.

câtor și trebuie urmat de toate în
treprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii din județ

*
Ce s-a realizat și ce a mai rămas 

de făcut din planul arăturilor de 
toamnă în județul Dîmbovița. Ne 
răspunde tov. ing. Laurențiu Stroe, 
directorul Direcției agricole județe
ne : „Cooperativele agricole din ju
dețul Dîmbovița au de efectuat a- 
râturi pe 53 000 hectare. La data de 
21 noiembrie, mecanizatorii au e- 
xecutat această lucrare pe 35 000 
hectare, reprezentînd 66 la sută din 
plan. Că se putea realiza mai mult 
o dovedesc rezultatele cooperativelor 
agricole din Dragomirești, Ungureni 
de Tirgoviște, Aninoasa. Gura Oc- 
niței și Adînca, care eliberînd din 
timp terenurile pentru arături, asi- 
gurînd mecanizatorilor toate condi
țiile. au încheiat această lucrare".

Este adevărat că in unele coope
rative s-au terminat arăturile de 
toamnă. Aceasta face ca media pe 
județ să ascundă faptul că in alte 
unități lucrările nu s-au făcut decît 
pe jumătate din suprafețele prevă
zute. Care sînt cauzele care deter
mină rămînerea ’"n urmă? Una din 
cauze o constituie lipsa de cîmp de 
lucru din unele cooperative, cocenii 
nefiind încă strînși. La aceasta se 
adaugă și lipsurile în folosirea trac
toarelor. în prezent, din cele 1 220 
tractoare 950 lucrează la arat, 
50 fac lucrări de combatere 
a dăunătorilor în bazinele po
micole. 20 sini folosite la ni
velat și desfundat și 50 pentru e- 
fectuarea diferitelor transporturi. 
Dacă le luăm „Ia bani mărunți" con
statăm că multe nu lucrează. Un 
număr impresionant, adică 100, sînt 
in reparații (care nu se mai termi
nă), iar ia alte 50 lipsesc mecani
zatorii. Totuși dacă cele 950 trac
toare, pe cile contează direcția a- 
gricolă. ar lucra efectiv in brazdă 
zilnic, s-ar adăuga 2 850 ha arate.

Situația nu se prezintă tocmai așa. 
Raidul întreprins în ziua de 20 no
iembrie prin eîteva unități coopera
tiste ne-a dezvăluit unele anomalii 
și lipsuri în activitatea secțiilor de 
mecanizare. La cooperativa agricolă 
din Raciu, servită de I.M.A, Crîn-

guri, din cele 13 tractoare reparti
zate lucrau. în ziua raidului, -doar 8 
și acestea ca urmare a „regimului 
special" pe care și l-au stabilit ad- 
hoc mecanizatorii. Pornesc lucrul la 
orele 8—9 și-l întrerup mult prea 
devreme după-amiază. In alte zile, 
situația se schimbă. Mecanizatorii nu 
pot lucra din lipsă de combustibil, 
care este repartizat de contabilul sec
ției, dar cate nu-și face datoria de 
a fi prezent la lucru. Iată așadar 
explicația de ce pină la data amin
tită în această cooperativă se efec
tuase arătura de toamnă doar pe 170 
ha din cele 520 planificate.

Nu este singurul exemplu. în mul
te cooperative agricole continuă să 
rămînă nefolosite un mare număr de 
tractoare și aceasta din cauză că de
fecțiunile ce apar nu sînt înlăturate 
intr-un timp cît mai scurt. Un ase
menea caz s-a petrecut la coopera
tivele agricole din Morteni și „7 
Noiembrie" Vișina. Așa cum ne in
forma inginerul Stoica Ion de la Mor- 
teni, din 33 tractoare, cînd lucrează 25 
este o mare realizare. Și la Vișina, ne 
spunea inginerul Marin Neacșu, din 
37 de tractoare, cîte au zilnic, lucrea. 
ză 20—25, realizind în medie 50 ba 
arate în loc de 100 hectare cît pre
vede viteza de lucru. Nu ne mai mi
răm de ce aceste unități au ră
mas atît de în urmă, avind executate 
arături pe circa 1 000 ha la Morteni 
și peste 1 500 ha la Vișina.

Tov. Stelian Simion. inginerul șef 
al întreprinderii de mecanizare a a- 
griculturii din Comișani, manifestă 
multă mulțumire față de mersul ’u- 
crărilor. Dar această unitate a efec
tuat arături doar pe 6 120 ha din cele 
11 166 ha. Cooperativele agricole 
servite de această întreprindere n-au 
de ce să fie mulțumite. Supra
fețele arate pină în prezent sînt mi
nime. Noroc că timpul se menține 
călduros. Dar odată cu sfîrșitul lui 
noiembrie ne putem aștepta ca vre
mea să se înrăutățească și, în acest 
caz, ar exista pericolul ca suprafețele 
respective să rămînă nearate

Pentru grăbirea arăturilor de 
toamnă se impune ca organele agri
cole și conducerile întreprinderilor 
de mecanizare să ia măsuri urgente 
în vederea folosirii clin plin a tutu
ror tractoarelor Campania agricolă 
de toamnă nu poate fi considerată 
ca încheiată pînă nu se va ara ulti
mul hectar de teren.



LA O. N. U. OBIiNTO APROPIAT
0 REAFIRMARE A DREPTULUI
POPOARELOR LA EXISTENTĂ 

LIBERĂ Șl SUVERANĂ
Rezoluție In sprijinul „Manifestului de la Lusaka"

, NEW YORK — Corespondentul 
. Agerpres C. Alexandroaie transmi

te : Adunarea Generală a O.N.U. a 
abordat punctul „Cooperarea dintre 
Națiunile Unite și Organizația Unită
ții Africane". Plenarei i-au fost su
puse „manifestul asupra Africii de 
Sud", cunoscut și sub numele de „ma
nifestul de la Lusaka" și un proiect 
de rezoluție semnat de 45 de state 
afro-asiatice.

în acest ultim document se cere, în 
esență, Adunării Generale să reco
mande manifestul atenției tuturor 
6tatelor lumii și să reafirme hotărî- 
rea O.N.U, de a acționa în cooperare 
cu O.U.A. în vederea soluționării si
tuației grave din Africa de Sud.

Manifestul de la Lusaka a fost a- 
doptat în septembrie a.c. de șefii de 
etate și guverne africane membre ale 
Organizației Unității Africane.

Documentul relevă că statele libere 
ale Africii preferă calea negocieri
lor pentru eradicarea ultimelor en
clave ale apartheidului, rasismului- 
și colonialismului de pe continentul 
negru, dar, atîta timp cît cei ce pro
movează astfel de politici inumane 
se opun oricăror schimbări pe cale 
pașnică, nu există altă alternativă 
decît aceea de a acorda popoarelor 
subjugate orice fel de ajutor posibil 
în luptă lor justă pentru eliberare.

în cadrul ultimelor ședințe, re
zervate de Adunarea Generală dez
baterii acestei importante probleme, 
au luat cuvîntul peste 35 de repre
zentanți ai statelor, care au subliniat 
însemnătatea deosebită a manifes
tului.

Luînd cuvîntul la dezbateri, repre
zentantul României, Constantin Ene, 
a dat o înaltă prețuire principiilor 
înscrise în manifest, arătînd că a- 
cestea exprimă preocuparea legitimă 
a statelor membre ale O.U.A. de a 
se pune capăt o dată pentru totdea
una regimului colonialist anacronic 
implantat în sudul continentului a- 
frican, exploatării, umilințelor și 
suferințelor în care trăiesc popoare-

le din această regiune a lumii.
Vorbitorul a subliniat că în baza 

principiilor politicii externe a Româ
niei și a solidarității sale permanen
te cu lupta popoarelor pentru dobîn- 
direa independenței lor, contra im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, țara noastră răspun
de pozitiv la apelul lansat în mani
fest și va contribui, în măsura posi
bilităților sale, la triumful cauzei în
scrise în manifest. România dă o 

. înaltă apreciere reafirmării în docu
mentul de față a legitimității luptei 
mișcărilor de eliberare națională, a 
dreptului sacru al popoarelor la o 
existență liberă și suverană, a luptei 
lor pentru cucerirea libertății și in
dependenței.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a declarat că România spri
jină cu fermitate, ca și în trecut, 
lupta justă contra opresiunii străine 
și își exprimă solidaritatea cu toate 
popoarele aflate sub dominație străi
nă, indiferent în ce parte a lumii 
s-ar afla ele.

Supus votului Adunării Generale, 
proiectul de rezoluție al celor 45 de 
state afro-asiatice a fost adoptat cu 
o covîrșitoare majoritate. Doar Spa
nia și Portugalia au votat împotrivă.

★

Vineri Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat, de asemenea, o rezoluție 
care cere sancțiuni împotriva Africii 
de Sud și a politicii promovate de 
regimul din această țară, o rezoluție 
care condamnă regimul din Africa 
de Sud pentru refuzul de a da curs 
hotărîrilor O.N.U. privind eliberarea 
deținuților politici și altor persoane 
deținute pentru opoziția lor față de 
politica de apartheid, o rezoluție 
care cere Portugaliei să acorde in
dependență tuturor teritoriilor sale 
din Africa și rezoluția referitoare la 
reînnoirea cererilor
Britanie de a folosi forța pentru a 
îndepărta regimul rasist al lui 
Smith din Rhodesia.
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MOSCOVA 21 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Dele
gația de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean P.C.R. 
Galați, și-a încheiat vizita în Uniunea 
Sovietică. Delegația a avut cu acest 
prilej convorbiri la C.G. al P.C.U.S., 
precum și cu conducători ai Comi
tetului de Stai al Planificării al 
U.R.S.S., Comitetul de Stat pentru 
muncă și salarii al Consiliului de 
Miniștri a) U.R.S.S., cu conducători 
ai unor organe de partid și ai unor 
întreprinderi din Moscova De ase
menea. au fost vizitate unități indus
triale din Volgograd, Iaroslav și Tuia.

în cursul zilei de vineri, delegația 
a avut o întrevedere cu I. Kazaneț, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
industriei siderurgice a Uniunii So
vietice, cu care a avut o convorbire 
prietenească

Cu prilejul prezenței la Moscova a 
delegației de activiști ai P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu, a organizat în saloanele 
ambasadei o întîlnire prietenească, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

COMUNICAT COMUN
SOVIETO-TURC

către Marea
Ian

Adoptarea unui proiect de rezoluție 
inițiat de România și alte țâri

NEW YORK 21. — Corespondentul 
'Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul pentru problemele e ■ 
conomice și financiare al Adunării 
Generale a adoptat, în unanimitate, 
un proiect de rezoluție inițiat de Ro
mânia și alte țări, printre care Alge
ria, Irak, Liban, Sudan, Pakistan, Po
lonia, R.S.S. Ucraineană, Iugoslavia, 
Zambia, privitor la măsurile ce tre
buie luate de către Națiunile Unite 
și organismele din sistemul lor în 
vederea formării de cadre tehnice

Prcfcma Okinawei 
rămîns deschisă 

O INSULA VA FI RETROCE
DATĂ JAPONIEI ÎN... 1972,
S.U.A. ÎȘI REZERVĂ DREPTUL

DE A O FOLOSI CA BAZĂ 
MILITARĂ

necesare industrializării țărilor in 
curs de dezvoltare. In programele ce 
le vor adopta pentru periuada vii
toare, organisme ca O.I.M., O.N.U.D.I., 
P.N.U.D., se arată. în rezoluție, tre
buie să acorde un loc central acțiuni
lor ce privesc formarea de personal 
tehnic calificat, pivot însemnat în 
progresul industrial al țărilor în curs 
de dezvoltare. Această inițiativă s-a 
bucurat de un sprijin larg din partea 
statelor membre ale O.N.U.

Cu ocazia prezentării și discutării 
acestui document în cadrul comitetu
lui, reprezentantul român Constantin 
Niță a subliniat că succesul oricărui 
program de dezvoltare industrială 
este condiționat de existența unui 
personal tehnic național capabil să 
elaboreze și să asigure îndeplinirea 
obiectivelor industrializării. In acest 
context, vorbitorul a relevat semni
ficația deosebită pe care o capătă ac
țiunile și planurile organismelor 
O.NU. pe planul ajutorării țărilor în 
curs de dezvoltare, mai ales în în
deplinirea țelurilor celui de-al doi
lea deceniu O.N.U. pentru dezvoltare, 
1970—1980.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — în co
municatul comun sovieto-turc, dat 
publicității la încheierea vizitei în 
U.R.S.S. a președintelui Turciei, Cev- 
det Sunay, ' se relevă că în cursul 
convorbirilor purtate cu Nikolai Pod- 
gornii, Leonid Brejnev și Alexei: Ko- 
sîghin, a fost constatată cu satisfac
ție îmbunătățirea permanentă a re
lațiilor bilaterale. Se subliniază toto
dată dezvoltarea cu succes a relațiir 
lor comerciale și economice, cele 
două părți hotărind să studieze posi
bilitățile de încheiere a unui acord 
comercial pe termen lung. De ase
menea, U.R.S.S. și Turcia au căzut 
de acord să încheie o convenție con
sulară.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor europene. Părțile con
sideră că o conferință de securitate 
europeană poate fi utilă dacă ea este 
bine pregătită, U dacă vor participa 
toate țările interesate. Cele două țări 
și-au exprimat dorința de a continua 
schimbul de păreri în această proble
mă.

Comunicatul exprimă, de asemenea 
pozițiile celor două țări în problema 
Vietnamului și a crizei din Orientul 
Mijlociu.

Â fost exprimată, de asemenea, 
speranța că convorbirile dintre re
prezentanții comunităților greacă și 
turcă din Cipru vor duce la o regle
mentare pașnică, definitivă a situației 
pe baza independenței și integrității 
teritoriale a statului cipriot.

Nikolai Podgornîi a acceptat in
vitația de a face o vizită oficială în 
Turcia.

Procese politice io Spania
MADRID 21 (Agerpres). — La Ma

drid a început un proces intentat 
împotriva lui Horacio Fernandez In- 
guanzo, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al Partidului Comu
nist din Spania. Inguanzo este acu
zat de a fi desfășurat „propagandă 
ilegală" In fața clădirii tribunalului, 
unde se desfășoară procesul, și în 
alte localități din Spania, au avut 
loc demonstrații de protest.

în ultimele șase luni, în Spania au 
fost judecate; pentru activitatea lor 
politică, 587 de persoane.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Statele Unite au hotărît să retroce
deze Okinawa Japoniei în cursul anu
lui 1972, se menționează într-un co
municat comun dat puolicității la 
Washington, după încheierea convor
birilor care au avut loc timp de trei 
zile între președintele american, 
R. Nixon și premierul nipon, E. Sato

Comunicatul precizează totodată 
că „prevederile tratatului de secu
ritate japono-american se vor aplica 
fără modificări și bazelor americane 
amplasate pe insulă, cînd „asupra a- 
cesteia va fi restabilită suveranitatea 
Japoniei". Tratatul stipulează că Ja
ponia nu va folosi arme nucleare, 
așa cum de altfel prevede și consti
tuția țării ; pe de altă parte, el cu
prinde așa-numita clauză a consul
tării prioritare, formulă prin care se 
înțelege acordul sau veto-ul guvernu
lui de la Tokio pentru orice hotărîre 
a oficialităților de la Washington, 
privind utilizarea bazelor americane 
din Japonia în acțiuni mili
tare în care s-ar afla angajate Sta
tele Unite). Cu alte cuvinte, sublinia
ză în legătură cu aceasta corespon
dentul agenției Associated Press, co
municatul prevede că „Statele Unite 
își vor retrage armele nucleare din 
insula Okinawa înainte de a o retro
ceda Japoniei, dar își rezervă dreptul 
de a o folosi pentru utilizarea unor 
asemenea arme, atunci cînd ele vor so
coti de cuviință că situația din aceas
tă regiune impune un asemenea lu
cru".

în afara retrocedării Okinawei, pe 
agenda convorbirilor dintre președin
tele american și primul ministru ja
ponez au mai figurat o serie de pro
bleme de ordin economic rămase în 
suspensie și îndeosebi cererea ameri
cană ca Japonia sâ-și reducă benevol 
exporturile sale de textile în S.U.A., 
precum și suspendarea restricțiilor 
impuse la importuri de către guver
nul japonez. In această privință, men
ționează corespondentul agenție) 
Associated Press, nu a intervenit nici 
un fel de hotărîre, problemele eco
nomice în ansamblul lor urmînd să 
fie abordate și, eventual, soluționate 
în cadrul lucrărilor unei comisii 
■mixte japono-americane care se des
fășoară în prezent Ia Geneva.
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Lună-Pămînt

ch tema „Leninismul

® incidentele de la Nabatyeh provoacă neliniște 
în Liban © Un obiectiv al viitoarei conferințe arabe 

la nivel înalt
Agenția France Presse relatează 

că „toate cercurile libaneze își expri
mă neliniștea în urma noului incident 
survenit joi în orașul Nabatyeh în
tre trupele libaneze și forțele pales
tiniene de guerilă, incident soldat cu 
morți și răniți. După părerea libane
zilor aceste ciocniri arată că acordu
rile de la Cairo n-au reglementat pro
blemele care se ridică la fața locului" 
Ele intervin într-un moment cînd 
criza politică din Liban este departe 
de a da semne de clarificare. Joi sea
ra a avut loc la palatul prezidențial din 
Beirut o reuniune a „Comisiei națio- ' 
nale" formată din patru lideri ai 
partidelor politice libaneze, în cursul 
căreia au fost dezbătute posibilitățile 
de soluționare a crizei guvernamen
tale, care durează de peste șapte 
luni. La lucrările comisiei au luat 
parte președintele Libanului, Char
les Helou, și Rashid Karame, însăr
cinat cu formarea noului guvern. 
Reuniunea nu a reușit să concilieze 
pozițiile divergente ale reprezentan
ților celor patru partide. Intr-o de-

clarație făcută de Rashid Karame se 
arată că el va continua consultările 
atît cu membrii Comisiei naționale, 
cît și cu liderii diverselor grupări 
parlamentare pentru alcătuirea unei 
noi echipe guvernamentale.

★
Republica Arabă Unită va propune 

la apropiata conferință arabă la nivel 
înalt, programată pentru 20 decem
brie, Ia Rabat, sporirea contribuțiilor 
financiare destinate statelor arabe ve
cine cu Israelul de la 135 la 400 mi
lioane lire sterline, anunță cotidia
nul libanez „Al Hayat". După cum 
se știe, Arabia Saudită, Libia și Ku
weitul s-au angajat să acorde anual 
Republicii Arabe Unite 95 milioane 
lire sterline, iar Iordaniei 40 mi
lioane.

Refuzul Siriei de a participa 
reuniunea....................................
apreciază 
continuare această țară de 
indemnizații, așa cum s-a 
și în cazul conferinței de 
turn din august 1967.

la 
la Rabat, 
priva în 

eventuale 
întîmplat 
la Khar-

După demisia lui Cabot Lodge
Demisia lui Cabot Lodge, condu

cătorul delegației S.U.A. la tratati
vele cvadripartite de la Paris în pro
blema vietnameză și a adjunctului 
său, Walsh, formează obiectul a nu
meroase comentarii în presa inter
națională. „Căutarea unei soluții paș
nice — scrie ziarul „NEW YORK TI
MES" — trebuie să continue cu o 
echipă de negociatori de prim rang. 
Dacă președintele Nixon ar întîrzia 
să numească o astfel de echipă pen
tru a înlocui pe Lodge și pe Walsh,

Reacții in urma
y

de la Tu Cung
Dezvăluirea masacrului săvîrșit de 

soldații americani in satul sud-viet- 
namez Tu Cung, unde în luna mar
tie 1968 au fost impușcați aproape 
400 de oameni, și îngropați în gropi 
comune, a provocat o vie reacție ih 
diferite colțuri ale lumii. La Washing
ton, senatorul Charles Goodall a ce
rut, într-o scrisoare adresată preșe
dintelui Comisiei senatoriale pentru 
serviciile armate, deschiderea unei 
anchete plivind masacrele săvirșite 
de militarii americani împotriva 
populației civile din Vietnamul 
sud. La Londra, ziarul 
latează că problema a 
cu prilejul dezbaterilor 
Comunelor.

Principalele cotidiene 
meze au rupt, in sfîrșit, tăcerea in 
jurul masacrării populației din satul 
Tu Cung — anunță agenția Reuter, 
în edițiile lor de vineri, patru ziare 
sud-vietnameze publică materiale 
despre această „acțiune" a forțelor 
americane. Cotidianul „Chinh Luan" 
inserează, de asemenea, un interviu 
cu ministru! saigonez de externe. 
Tran Van Lam, referitor la hotărirea 
„președintelui" Thieu de a deschide 
o anchetă asupra acestui

★

Statele Unite au pierdut 6 122 de a- 
parate de zbor de la începutul in
tervenției lor în Vietnam, a declarat 
un purtător de cuvînt al corpului ex- 
pediționar american, relatează agen
ția France Presse.

el ar favoriza și mai mult scepticis
mul și neliniștea manifestate în 
S.U.A." față de politica administra
ției în problema vietnameză. Sena
torul William Fulbright, președintele 
Comisiei senatoriale pentru proble
mele externe și-a exprimat, la rîn- 
dul său, speranța că va fi numit cît 
mai curînd un succesor la conducerea 
delegației americane.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat ieri că înlocuirea ambasa
dorului Henry Cabot Lodge se va 
face într-un interval de timp „rezo
nabil". El a menționat că se are în 
vedere numirea Iui Philip Habib, 
membru al delegației americane, 
drept succesor al lui Lodge.

Purtătorul de cuvînt american a 
declarat, de asemenea, că „diversele 
canale sînt deschise pentru conti
nuarea negocierilor de la Paris".

„Știrea demisiei lui Cabo-t Lodge 
și a lui Walsh — transmite agenția 
France Presse — a provocat o puter
nică surprindere în cercurile ameri
cane și vietnameze de la Saigon. 
Surprinderea a fost provocată nu 
atît de demisia lui Cabot Lodge, cît 
mai mult de cea a adjunctului său".

HOUSTON 21 (Ager
pres). — După cerce
tarea științifică asu
pra solului selenar in 
Oceanul Furtunilor, as- 
tronauții Charles Con
rad și Alan Bean, îm
preună cu Richard 
Gordon, așteaptă acum 
reîntoarcerea pe Terra. 
Ziua încărcată de 
a fost compensată 
neri printr-una 
calmă. După o I 
meritată odihnă, 
chard Gordon a 
in funcțiune propuîso- 
rul principal al cabinei 
de comandă, modifi
când planul orbitei lu
nare, pentru a permi
te echipajului să foto
grafieze din toate po
zițiile viitoarele „piste" 
de aselenizare ale lui 
„Apollo-13“, „Apollo- 
14“ și „Apollo-15“.

Evoluția perfectă « 
lui „Apollo-12“ a per
mis obținerea unui plus 
de combustibil pe care 
cei trei păminteni 
fi dorit să-l fi fo
losit pentru urgentarea 
întoarcerii lor pe Pă- 
mint. (Charles Conrad 
a rugat chiar centrul 
de control de la Hous
ton să-i confirme dacă 
„Yankee Clipper" are 
suficient combustibil 
ca să-i permită accele
rarea vitezei pentru a 
devansa orarul stabi
lit).

Programul lui „A- 
pollo-12" nu va fi insă 
modificat, a anunțat 
vineri dimineața Peter 
Frank, directorul zbo
rului. Amerizarea va ti
vea loc luni la 22,57 
(ora Bucureștiului) in 
apele Oceanului Pa
cific.

Vineri, la ora 22,49 
(ora Bucureștiului), 
propulsorul principal 
al lui „Yankee Clip-

! joi 
i vi- 

mai 
bine-

Ri-
pus

per" a fost pus in func
țiune pentru a smulge 
nava spațială de pe 
orbita lunară și a o în
scrie pe traiectoria 
spre Pămint. Manevra 
a fost îndeplinită cu 
succes. „Yankee Clip
per" se îndreaptă 
cum spre Pacific 
„vînt de la pupă".

Unul din principale
le rezultate tehnice ale 
misiunii „Apollo-12“ 
este faptul că a dat 
posibilitatea omului să 
constate că se poate 
simți pe Lună ca și pe 
Pămint, a declarat dr. 
Rocco Petrone, direc
torul programului „A- 
pollo". Un alt rezultat 
este reușirea unei ase
lenizări „la punct fix". 
Ușurința cu care as- 
tronauții Charles Con
rad și Alan Bean au 
lucrat în cursul misiu
nii lor geologice de pa
tru ore in Oceanul Fur
tunilor „a lăsat parcă 
impresia că omul se 
găsește In mediul său 
natural". Aclimatizarea 
astronauților, a spus 
el, este lucrul care m-a 
impresionat cel mai 
mult. Astronauții n-au 
resimțit nici o obosea
lă, fapt care ne-a per
mis să le prelungim cu 
30 de minute activita
tea extravehiculară pe 
suprafața Lunii.

La Centrul spațial 
Houston s-a anunțat 
că N.A.S.A. va orga
niza două conferințe 
de presă televizate cu 
cei trei astronauți in 
timpul reîntoarcerii lor 
spre Pămint. Prima 
conf erință de presă va 
avea loc vineri seara, 
cînd interlocutorii as
tronauților vor fi oa
meni de știință din di
ferite domenii, iar cea

de-a doua, duminică, 
cu ziariștii.

Șocul provocat de iz
birea etajului superior 
de suprafața Lunii a 
fost înregistrat de seis- 
mometrul instalat in 
Oceanul Furtunilor și 
recepționat la Centrul 
spațial de la Houston. 
După cum _ș-a anun
țat, etajul superior al 
modulului, in greutate 
de '
șit 
sa 
la 
de

2 000 kg, T-o prăbu- 
după abandonarea 

intr-un punct situat 
74 de km distanță 
locul unde 

nauții au 
Oceanul 
față de 
8 km cit 
lit inițial.

In momentul con
tactului cu Luna, mo
dulul avea o viteză de 
1,6 km pe secundă, iar 
undele de șoc au avut 
intensitatea egală cu 
cea a undelor provoca
te de explozia a 800 kg 
de trinitrotoluen. In 
momentul căderii, mo
dulul a creat un cra
ter dreptunghiular cu 
laturile de 8, respectiv 
6 m și adine de 54 cm.

In timp ce „marel° 
uitat", astronautul , 
merican Richard Cor
don, se rotea in jurul 
Lunii, în așteptarea ce
lor doi exploratori se
lenari. el a stabilit re
cordul S.U.A. pentru 
durata de zbor solitar 
in spațiu. Gordon a 
rămas singur la bordul 
lui „Yankee Clipper" 
timp de 37 de ore și 
41 de minute, dobo- 
rînd astfel recordul lui 
Gordon Cooper, 
in zilele de 15 șl 
mai 1963 a rămas 
bordul unei i 
„Mercury" timp de 30 
de ore și 20 de 
nute.

I
I

I
ț

A

A

I

și conteniparandihtea** 
și-a ‘mdrât lucrările

Astăzi este sărbătoarea nafională a Libonului. Se împlinesc 26 de ani de 
la proclamarea independenței țării. In fotografie : imagine din Beirut, ca

pitala Libanului

agenție de presă transmit
omologul său francez, Maurice Schu
mann, care întreprinde o vizită în Tu
nisia. Joi, ministrul francez a fost pri
mit de premierul tunisian, Bahi Lad- 
gham, cu care a examinat diverse pro
bleme ale relațiilor bilaterale și ale si
tuației internaționale actuale.

PRAGA 21. — Corespondentul A» 
gerpres, Eugen Ionescu, transnrte > 
Vineri au luat sfîrșit la Praga lucră
rile conferinței teoretice internațio
nale cu tema „Leninismul și contem
poraneitatea", organizate cu prilejul 
centenarului nașterii lui V. I. benin 
de către redacția revistei ..Probleme 
ale păcii și socialismului". La confe
rință au participat delegații a 40 de 
partide comuniste și muncitorești. 
Delegația română a fost formată clin 
tovarășii dr. Ilie Rădulescu, membru 
al C.C. al p.C.R., șef de secție la C.C. 
al P C.R., prof. ing. Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R., și prof.
T. Postolache, decan la Academia do 
Științe Social-Politice „Ștefan Gheor
ghiu". în încheierea lucrărilor s-a dat 
publicității un comunicat. în cuvîn- 
tările participanților — se spune în 
comunicat — s-a subliniat însemnă
tatea istorică mondială a leninismu
lui și s-a arătat că sub steagul leni
nismului se extinde și se întărește 
mișcarea revoluționară din lume, că 
mișcarea comunistă s-a transforma» 
în cea mai influentă forță a contem
poraneității.. în cuvîntările lor, pa.rti- 
cipanții la conferință au chemat p« 
comuniștii din întreaga lume să con
tribuie la propagarea și dezvoltarea 
in continuare a leninismului.

Congresul Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) 
din FrUîlțU încheiat lucrările. Ca președinte al Biroului confederal a 
fost reales Benoit Frachon, iar ca secretar general, Georges Seguy. In discursul 
său din ultima zi a lucrărilor, Georges Seguy, abordînd o serie de aspecte ale 
vieții politice internaționale, a arătat că C.G.T. își propune să ia inițiativa în 
favoarea asigurării securității europene și a organizării unei conferințe a sta
telor europene. C.G.T., a spus el, sprijină toate inițiativele care merg în acest 
sens și apreciază că organizațiile sindicale europene fără distincție de afilierea 
lor, pot contribui în mod util la unirea popoarelor din Europa.

nțul acestor g
Muncii și Prevederilor Sociale, f 
de 250 milioane ore muncă pierdute. ...

trul Romei pe Via Nazionale în timpul grevei generale de 24 de ors

Greva națională de 24 de ore din Italia — a patra în ultimii doi ani — o 
avut loc la capătul a peste trei luni de greve și demonstrații, aproape ne
întrerupte. Bilanțul acestor greve, potrivit datelor furnizate de Ministerul 

• ■ - ' ' le, precum si de marile centrale sindicale,. este
’erdute. tn fotografie : Demonstranți în cen-

Președintele Camerei Re
prezentanților din Cipru, 
GJafkos Cleridis, a luat hotărirea de a 
demisiona din postul său de reprezen
tant al ciprioților greci la negocierile 
intercomunitare purtate cu liderul ci
prioților turci, Rauf Denktash. Cleridis 
a făcut cunoscut, în Camera Repre
zentanților, că hotărirea sa a fost de
terminată de acuzațiile ce i se aduc 
că ar fi încercat o răsturnare a pre
ședintelui Makarios. Observatorii po
litici consideră că demisia lui Cleri
dis pune sub semnul întrebării posi
bilitatea reluării, Ia 1 decembrie, a 
negocierilor dintre reprezentanții ce
lor două comunități, așa cum se sta
bilise anterior.

Comunicatul ungaro-ira- 
nian ^at publicității Ia încheierea 
vizitei în Iran a președintelui Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
Pal Losonczi, asupra convorbirilor pur
tate cu Șahinșaliul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryainehr, releva că cei doi 
șefi de stat au subliniat importanța 
relațiilor economice și comerciale, pro- 
nunțîndu-se în favoarea unei mai strin- 
se colaborări în domeniu! economic, 
tehnic și științific. Cei doi șefi de stal 
au subliniat din nou că sprijină prin
cipiul coexistenței pașnice, respectări 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne ale 
altor țări și respectului reciproc Părțile 
au acordat o importanță deosebită 
creării unui sistem de securitate eu
ropeană, care ar putea avea o influență 
favorabilă asupra situației internațio
nale în generaL

Elveția și Piața comună. 
Președintele Comisiei Comunității E- 
conomice Europene (C.E.E.), Jean Rey, 
care a sosit vineri în Elveția într-o 
vizită oficială, a avut o serie de în
trevederi cu reprezentanții autorită
ților federale, printre care Willy 
Spuhler, șeful Departamentului politic 
(ministru de externe) și Nello Celio, 
ministrul finanțelor. Surse oficiale gu
vernamentale precizează că în timpul 
convorbirilor n-a fost discutată pro
blema aderării Elveției la C.E.E.

Tratativele americano- 
Spailiole cu Pr*v‘re la folosirea în 
continuare de către forțele S.U.A. a 
celor patru baze de pe teritoriul Spa
niei vor fi reluate, probabil, la începu
tul anului viitor. Ziarul „Les Echos", 
care transmite știrea, subliniază că ba
zele americane din Spania capătă o 
importanță deosebită, ca urmare a ce
rerii noului guvern libian de a fi re
trase trupele americane staționate în 
Libia.

Protocoîul privind schim
bul de mărfuri între Bulga
ria și Albania pe anul 1970 
a fost semnat la Sofia. Protocolul pre
vede o creștere substanțială a livră
rilor reciproce.

Convorbiri franco-tuni' 
Si@H6« La Tunis au început convor
birile oficiale între ministrul afaceri
lor externe, Habib Bourguiba jr„ șt

Delegație parlamentară 
sovietică la Paris. Primul mi
nistru francez, Jacques Chaban-Del- 
mas, l-a primit vineri la Paris pe Ivan 
Spiridonov, președintele Sovietului U- 
niunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
care, în fruntea unei delegații parla
mentare sovietice, a efectuat o vizită 
în Franța.

0 navă de război a S.U.A. 
a pătruns, în ziua de 21 noiembrie, în 
apele teritoriale ale R. P. Chineze, în 
apropierea insulei Hainan, din provin
cia Guandun, informează agenția Chi
na Nouă. în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze a fost 
împuternicit să dea un avertisment 
sever.

Senatul american a res
pins propunerea președin
telui NÎXOn cu Privire la numirea 
Iui Clement Haynsworth în funcția de 
membru al Curții Supreme. Este pen
tru prima dată în ultimii 39 de ani 
cînd o propunere prezidențială este 
respinsă de legislatorii americani. în 
urma acțiunii Senatului, președintele 
Nixon urmează să formuleze o altă pro
punere de numire a unui judecător al 
Curții Supreme a S.U.A., care să ocupe 
locul rămas vacant prin demisia lui 
Abe Fortas.

Ralieri la poziția
premierului

Indira Gandhi
DELHI 21 (Agerpres). — Mai mulțl 

miniștri din guvernul statului Uttar 
Pradesh și-au prezentat demisia în 
semn de protest împotriva sprijinu
lui acordat de ministrul principal a- 
ripii conservatoare, în cadrul reuniu
nii Comitetului de lucru al parti
dului Congresul Național Indian, a- 
nunță agenția Press Trust of India, 
în timpul recentei reuniuni a Comi
tetului de lucru al partidului de gu- 
vernămint Congresul Național In
dian, convocată de gruparea de 
dreapta din partid, Gupta, ministrul 
principal al statului Uttar Pradesh 
a votat pentru excluderea din partid 
a primului ministru, Indira Gandhi. 
Majoritatea membrilor organizației 
locale a partidului Congresul Națio
nal Indian au fost nemulțumiți de 
acțiunile premierului B. Gupta. Dta 
cei 46 de deputați în Parlamentul 
central al Indiei, reprezentind statul 
Uttar Pradesh, numai șapte au sus
ținut votul de neîncredere ta gu
vernul premierului Indira Gandhi.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell", Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac U oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi fi instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctnteti 40.HEI


