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Profundă recunoștință

în reconstrucție
Telegrama adresată Comitetului Centra! 

al Partidului Comunist Român, 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu

PRIMIREA CĂLDUROASĂ FĂCUTĂ
DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A UNIUNII SOVIETICE

în Județele din sudul și vestul 
țării se lucrează intens la recolta
tul, transportul și depozitarea cerea
lelor păioase. Cooperativele agricole 
din județele Ialomița, Tulcea, Brăila, 
Bihor au terminat recoltatul orzului, 
această lucrare fiind în linii mari în
cheiată și în județele Constanța, Ti
miș, Teleorman etc.

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii re
zultă că, pînă în ziua de 5 iulie, în
treprinderile agricole de stat au re
coltat orzul de pe 46 Ia sută din su
prafața cultivată, iar cooperativele 
agricole — de pe 32 la sută. în nume
roase unități agricole a început re
coltatul griului, lucrare care se va in
tensifica în zilele următoare. Ținînd 
seama de starea timpului, de nece
sitatea înlăturării oricăror pierderi, 
se impune ca peste tot organele agri
cole. conducerile unităților agricole 
socialiste să ia toate măsurile pentru 
intensificarea secerișului, utilizînd la 
întreaga capacitate mijloacele meca
nice și forța de muncă. Principalul 
este să se aplice tehnologia de or
ganizare în flux continuu, astfel in
cit, paralel cu secerișul, transportul 
și depozitarea boabelor, să fie ime
diat eliberat terenul de paie, arat 
sau discuit pentru însămînțarea cul
turilor duble. Organizarea formațiu
nilor de lucru pentru efectuarea con
comitentă a tuturor acestor lucrări 
necesită prezența în cîmp a specia
liștilor, aportul lor direct și nemij
locit.

Condițiile climatice din acest an, 
umiditatea pronunțată a soiului cre
ează posibilități pentru obținerea u-

Participanții la Plenara Comi
tetului județean Satu-Mare al 
P.C.R. și sesiunea consiliului 
popular județean, luînd în dez
batere sarcinile lichidării cît 
mai grabnice a urmărilor calami
tăților naturale din lunile mai și 
iunie, precum și măsurile ce se 
impun pentru asigurarea îndepli
nirii planului de stat anual și a 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, își îndreaptă 
gî.ndurile către conducerea par
tidului, către dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, 
în semn de-profundă recunoștin
ță pentru sprijinul deosebit de 
prețios care a fost acordat jude
țului în acele momente de grea 
încercare și pentru grija perma
nentă ce ne-o purtați în rezol-

varea cu succes a obiectivelor 
complexe ale reconstrucției.

Prin eforturile pline de abne
gație ale oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — din județul 
nostru, sub conducerea organiza
țiilor de partid, s-au realizat 
pași însemnați pe drumul așeză
rii întregii vieți sociale pe făgaș 
normal. Muncind cu deosebită 
însuflețire, mult peste orele de 
program, în uzine, fabrici, pe 
șantiere, ogoare, în instituții, în- 
tr-o impresionantă mobilizare 
a energiilor, populația județului 
acționează cu toată hotărîrea 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă cauzate producției de i-

(Continuare în pag. a V-a)
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Vom un
cu eforturi înzecite
Ecouri la chemarea cooperatorilor 

din Teleorman

Răspunzînd chemării coopera
tivelor agricole de producție 
din județul Teleorman, Uniunea 
județeană a cooperativelor de 
producție Mureș a adresat Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o telegramă 
în care, după ce se referă la pa
gubele produse de inundații a- 
griculturii județului, se arată :

Sub conducerea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, în frunte cu dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care în acele clipe

grele ați fost în mijlocul’ cetă
țenilor afectați de calamități, ță
ranii cooperatori, români, ma
ghiari și germani din agricultura 
județului nostru, alături de în
tregul nostru popor, s-au unit — 
hotărîți de a munci cu abnegație 
pentru înlăturarea efectelor gra
ve provocate de inundații și 
restabilirea vieții normale la 
sate.

Răspunzînd cu înflăcărare che
mării cooperativelor agricole 
de producție din județul Teleor-

(Continuare în pag. a V-a)

Privire de ansamblu asupra
parametrilor fundamentali 
ai siderurgiei noastre

în cadrul amplei și complexei 
opere de industrializare socialistă a 
țării, siderurgia constituie unul din 
capitolele cele mai importante ale 
dezvoltării noastre economice, ea 
fiind o ramură de care depind in 
mod hotărîtor promovarea progresu
lui tehnic, creșterea eficienței acti
vității productive în construcția de 
mașini și utilaje, în alte sectoare ale 
economiei, valorificarea superioară a 
resurselor naturale ale țării. Tocmai 
din aceste motive, statul nostru a 
alocat mari fonduri de investiții în 
vederea creșterii și modernizării ca
pacităților de producție, promovării 
unor tehnologii noi, de înalt randa
ment, în fabricarea fontei, oțelurilor, 
laminatelor.

Acum, cind s-a scurs jumătate 
din ultimul an al cincinalului, putem 
afirma cu toată certitudinea că sarci
nile stabilite de Congresul al IX-lea 
al partidului pentru industria side
rurgică se înfăptuiesc cu succes. 
Este suficient să amintim, spre 
exemplu, că în primele cinci luni ale 
anului planul producției globale in
dustriale a fost îndeplinit în ramura 
noastră în proporție de 102,1 la sută, 
iar la productivitatea muncii în pro
porție de 102,2 la sută. Potrivit esti
mărilor, nivelurile prevăzute prin 
planul cincinal la produsele de bază 
ale siderurgiei vor fi depășite în pe
rioada 1966—1970 cu peste 180 000 
tone la fontă, cu aproximativ 130 000 
tone la oțel și cu peste 50 000 tone 
laminate. Producția de oțel pe lo
cuitor — unul din cei mai expresivi 
indicatori ai potențialului economic 
al unei țări — atinge în acest an 
circa 325 kg, nivel comparativ cu 
al unor state europene cu siderurgie 
dezvoltată. Sub aspectul consumului 
de oțel, industria metalurgică aco
peră în acest an — din producție 
proprie și prin schimburi — circa 90 
la sută din necesitățile economiei.

Pentru dezvoltarea producției de 
oțeluri de calitate- și îndeosebi alia
te, siderurgiștii au acționat atit în 
direcția asimilării de noi mărci de 
oțeluri, potrivit necesităților princi
palilor beneficiari, cît și pentru asi-

Ing. Neculai AGACHI
ministrul industriei metalurgice

gurarea condițiilor tehnice de prelu
crare metalurgică, prin reconstrucția 
și modernizarea unor linii vechi de 
laminoare, realizarea unor cuptoare 
electrice noi, concomitent cu con
struirea, dezvoltarea și dotarea la
boratoarelor uzinale. Ca urmare, 
ponderea oțelurilor aliate în produc
ția totală de oțel marchează o creș
tere ușoară in acest an față de 1965, 
iar aceea de oțeluri slab aliate de 
4,5 ori, îndeosebi pe seama extinde
rii utilizării acestora la lucrările de 
construcții in locul oțelurilor obiș
nuite. Nu atingem însă nivelul pre
văzut pentru acest an la țevi din 
oțel și la oțeluri aliate, datorită în- 
tîrzierii în clarificarea și pregătirea 
unor investiții. în dotarea ajustaje- 
lor liniilor noi de laminoare cu ma-

Se apropie de cota 
finală construcția ba
rajului hidrotehnic de 
pe rîul Cigher, din ju
dețul Arad. Realizat 
din dale și structuri 
succesive de beton, 
turnate la mare adîn- 
cime în pămînt, bara
jul de pe Cigher va 
ajuta la punerea în va
loare a unor întinse 
terenuri agricole, prin 
desecări și prin sisteme 
de irigații care se vor

din 
în

șini și instalații, precum și
cauza modificărilor intervenite
structura cererilor de laminate aliaj 
te din partea unor beneficiari încă 
din primii ani ai acestui cincinal.

Se cuvine relevat faptul că indus
tria metalurgică a cunoscut în ac
tualul cincinal nu numai o puternică 
creștere cantitativă, ci și una calita
tivă, oglindită în ridicarea continuă 
a eficienței activității noastre econo
mice. Menționez, spre exemplu, că 
productivitatea muncii este in acest 
ultim an ai cincinalului cu 44,3 la 
sută mai mare decît în 1965, respec
tiv cu 2,3 la sută superioară preve
derilor planificate. Pe această bază 
se obține 74 la sută din sporul pro
ducției globale, față de 67 la sută cit 
au stabilit Directivele Congresului al 
IX-lea al partidului. Datorită pune
rii mai largi în valoare a rezervelor 
interne, utilizării cu indici superiori 
a capacităților de producție; a agre
gatelor siderurgice, desigur și prin 
creșterea productivității muncii, co-
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amenaja. Totodată, a- 
ceste lucrări sînt des
tinate normalizării de
bitului riului și al altor 
ape curgătoare din ba
zinul hidrografic de 
deal și de munte din 
nord-vestul județului. 
Barajul, cu porțiunea 
ridicată pînă acum, a 
ferit de inundații mari 
suprafețe agricole și 
numeroase așezări o- 
menești.

Prin înălțarea aces-

tui baraj, pe rîul Ci- 
gher, în zona Tauț-Na- 
dăș, se va forma un lac 
de acumulare cu o ca
pacitate de circa 30 
milioane mc de apă, 
care va permite regu
larizarea cursului rîu- 
lui, extinderea rețelei 
de irigații, amenajarea 
de crescătorii de pește, 
constituind totodată o 
frumoasă zonă de a- 
grement și turism.

Cu sentimente prietenești și os
pitalitate tovărășească, populația 
Capitalei a primit luni pe solii po
porului sovietic — delegația de 
partid și guvernamentală a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
condusă de A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România, întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte M. A. 
Suslov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., K. V. Rusakov, 
membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., șef1 de secție la 
C.C. al P.C.U.S., A. V. Basov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., am
basadorul U.R.S.S. în Republica 
Socialistă România.

Ceremonia sosirii înalților oas
peți a avut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni. Erau prezenți 
aici, în dorința de a ura bun venit 
solilor poporului sovietic, numeroși 
oameni ai muncii. Pe frontispiciul 
pavilionului central al modernei 
aerogări se aflau portretele tova
rășilor Ion Gheorghe Maurer și 
A. N. Kosîghin, încadrate de dra
pelele de stat ale României și 
Uniunii Sovietice. Pe mari pan
carte erau înscrise în limbile ro
mână și rusă urările : „Bun venit 
tkdegațici de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice", 
„Trăiască prietenia frățească, a- 
lianța și colaborarea multilaterală 
dintre Republica Socialistă Romă, 
nia și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste".

în întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Dumitru Popa, 
Leonte Răutu, Iosif Banc, Mihai 
Gere. Ion Ioniță, precum și Mihai 
Marinescu și Ion Pățan, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică.

Se aflau, de asemenea, de față 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români și 
străini.

Sînt prezenți șefi de misiuni di
plomatice, membrii Ambasadei U- 
niunii Sovietice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La coborîrea din avion, premierul 
A. N. Kosîghin a fost salutat cor
dial de premierul Ion Gheorghe 
Maurer.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
prezintă apoi pe membrii conduce
rii de partid și de stat veniți în în- 
tîmpinare.

Comandantul gărzii de onoare dă 
raportul. Fanfara intonează imnu
rile de stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășii A. N. Kosîghin și Ion 
Gheorghe Maurer trec în revistă 
garda de onoare.

Sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice și persoanele o- 
ficiale române venite în întîmpi- 
nare.

Cetățenii Capitalei aflați pe ae
roport aplaudă îndelung pe înalții 
oaspeți, soli ai poporului sovietic, 
de care poporul român este legat 
prin trainice legături de prietenie 
și solidaritate în lupta pentru tri
umful socialismului și comunismu
lui, în lupta pentru pace.

De pe podiumul amenajat pe ae
roport, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer rostește cuvîntul de bun 
sosit:
Stimate tovarășe Kosîghin,

Dragi oaspeți.
Tovarăși,
La sosirea dv. pe pămîntul pa

triei noastre îmi este plăcut să a- 
dresez delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Kosîghin un cordial bun venit din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a gu
vernului Republicii Socialiste 
România și a întregului nostru po
por.

Vedem în vizita în România a 
delegației de partid și guvernamen
tale sovietice o manifestare a prie
teniei cu vechi tradiții și a colabo
rării multilaterale statornicite în
tre țările și popoarele noastre. Tra
tatul de prietenie, colaborare și

sosire, pe aeroportul internațional Otopen:La 

asistență mutuală pe care îl vom 
semna constituie expresia acestor 
legături și creează totodată cadrul 
pentru continua lor dezvoltare 
spre binele ambelor noastre popoa
re, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii.

In deplin conSens cu năzuințele 
și sentimentele întregului popor ro
mân, dorim ca vizita dumneavoas
tră, semnarea tratatului să se în
scrie ca un moment pozitiv în ex
tinderea și adincirea relațiilor ro- 
mâno-sovietice, să deschidă calea 
unor noi progrese în întărirea prie
teniei și colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică, dintre popoarele ce
lor două țări, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Astăzi, cînd în lume există încă 
numeroase probleme politice ne- 
solutionate, focare de încordare și 
conflict, este necesar să se acțione
ze cu toată hotărîrea pentru lichi
darea acestor focare, împotriva po
liticii imperialismului de dictat și 
amestec în treburile altor popoare, 
pentru soluționarea pe cale pașni
că a problemelor internaționale, 
pentru crearea unei atmosfere de 
colaborare și înțelegere între state. 
In acest sens, partidul și statul 
nostru sînt hotărîte să acționeze 
împreună cu toate țările socialiste, 
cu toate țările interesate, cu for
țele antiimperialiste pentru pace 
și securitate în Europa și în lume, 
pentru progres social. Salutîndu-vă 
încă o dată, stimați tovarăși, vă 
dorim o ședere cît mai plăcută în 
țara noastră !

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
A. N. Kosîghin, care a spus :

Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați tovarăși, prieteni.
Ne bucură sincer posibilitatea de 

a vizita din nou România socialis
tă, de a ne întîlni cu oamenii mun
cii români, cu poporul român. De
legația noastră vă exprimă recu
noștința pentru această primire 
călduroasă, cordială. Comitetul 
Central al Partidului Comunist, 
guvernul sovietic, poporul nostru 
ne-au trimis la București pentru 
a semna noul tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Socialistă România, pentru a întări 
alianța frățească a țărilor noas
tre strîns unite prin legăturile in
ternaționalismului proletar, socia
list. Prietenia popoarelor Uniunii 
Sovietice și României este un fac
tor de o mare însemnătate în rezol
varea problemelor construirii 
socialismului și comunismului, in 
întărirea comunității socialiste, în 
lupta pentru cauza păcii și securi
tății internaționale. Vigoarea și 
eficiența acestui factor sînt con
firmate de cele două decenii ale 
colaborării noastre bazate pe ega
litatea în drepturi. Noi sîntem con
vinși că în anii următori priete
niei sovieto-române ii va fi dat 
să joace un rol și mai mare. De 
asemenea, ne exprimăm încrederea 
că vizita delegației sovietice de 
partid și guvernamentale, apropia-

tele tratative cu conducătorii Parti
dului Comunist Român și guvernul 
Republicii Socialiste România, în
cheierea noului tratat sovieto-ro- 
mân vor contribui nu numai la 
dezvoltarea în continuare a cola
borării țărilor noastre, ci vor con
stitui și un pas nou în întărirea 
coeziunii comunității socialiste.

Permiteți-mi ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
al guvernului sovietic, să aducem 
mulțumiri cordiale Comitetului 
Central al Partidului Comunist

Român, guvernului Republicii So
cialiste România, pentru invitația 
făcută delegației sovietice de 
partid și guvernamentale.

Să se întărească prietenia 
sovieto-română, să se dezvolte co
laborarea țărilor noastre în nume
le socialismului și comunismului !

Să trăiască și să înflorească 
România socialistă, partidul ei co
munist și poporul ei muncitor !

Cuvîntările au fost subliniate cu 
puternice aplauze.

(Continuare in pag. a V-a)

Vizită protocolară
Luni la amiază, tovarășul A. N. 

Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
a făcut o vizită protocolară tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.

Premierul sovietic a fost însoțit 
de tovarășii M. A. Suslov, A. A. 
Gromîko, K. V. Rusakov și A. V.

Basov, membrii delegației de par
tid și guvernamentale a U.R.S.S.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Paul Nicules'cu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu, Leonte Răutu, 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, și 
alte persoane oficiale.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie. (Agerpres)

Convorbiri oficiale
în după-amiaza zilei de luni, la 

Consiliul de Miniștri au avut loc 
convorbirile oficiale între delega
ția de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România și 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România, în
treprinde o vizită oficială, priete
nească în țara noastră.

Din partea română, la convorbiri 
au participat Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Paul Ni
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Teodor Ma
rinescu, membru al C.C. al P.C.R.,

ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică.

Din partea sovietică au luat par
te A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A. A. Gromîko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., K. 
V. Rusakov, membru al Comisiei 
centrale de revizie a P.C.U.S., șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., A. V. 
Basov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. în România.

Cele două părți s-au informat 
reciproc asupra problemelor con
strucției socialismului și comunis
mului în Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică, au 
abordat- probleme ale dezvoltării 
multilaterale a relațiilor româno- 
sovietice, precum și ale situației 
internaționale actuale.

Schimbul de opinii s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă prie
tenie, deplină înțelegere, stimă și 
respect reciproc. (Agerpres)

ASTĂZI, 7 IULIE, ÎN JURUL OREI 17,00, POSTU
RILE NOASTRE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE VOR TRANS
MITE DIN SALA PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA MITINGUL ORGANIZAT CU PRILEJUL VIZI
TEI OFICIALE DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE, CON
DUSĂ DE A. N. KOSÎGHIN.



PAGINA 2 SClNTEIA - mărfi 7 iulie 1970

I FAPTUL! MAISTRUL MEDICUL Toleranta excesivă
I DIVERS
I
I Deplasări...

deplasate
Preocupat de un gind numai 

de el știut, ing. Anton Bogdan, 
director al întreprinderii de in
dustrie locală din Luduș, intr-o 
zi destul de recentă, și-a chemat 
șoferul și i-a spus să se pre
gătească pentru o cursă lungă. 
După ce totul a fost pus la 
punct, au pornit amindoi spre 
Tg. Jiu. In ziua următoare, au 
pornit după ei, cu trenul, juris
consultul și șeful secției de 
cauciuc din cadrul întreprinde
rii. S-au intilnit toți 4 in locul 
stabilit (Combinatul de mate
riale de construcții — Tg. Jiu) 
ți, după 5 zile, s-au întors — 
victorioși — acasă. Reușiseră să 
rezolve o problemă care putea 
fi foarte bine soluționată prin- 
tr-o... scrisoare recomandată 
sau, In cel mai rău caz, prin- 
tr-un singur delegat — deși așa, 
tn patru, voiajul a fost, desigur, 
mai plăcut. Această plimba
re, la fel ea și altele mai 
mult sau mal puțin asemănătoa
re, a costat Insă bani. Pină 
acum, întreprinderea amintită a 
cheltuit pentru ele aproape 12 000 
lei peste plafonul aprobat. Ceea 
ce, evident, nu este deloc echi
tabil. Din cite știm, voiajurile 
turistice se fac pe propriile bu
zunare l

Muzeul
comunei

în fiecare an prin comuna 
Celaru Doljului se perindă circa 
5 000 de vizitatori. Ce-i îndeam
nă să se abată pe aici ? 
lungul multor ani, soții 
nobia și Marin Georgescu, 
cum învățători pensionari, 
adunat tot felul de obiecte 
gate de trecutul comunei 
deschizînd unul dintre cele mai 
interesante muzee de prin par
tea locului. Acesta cuprinde 
peste 2 500 de exponate din do
meniul arheologiei, etnografiei și 
științelor naturii. Acum, toți lo- 
calnicii și, îndeosebi, elevii școlii 
se străduiesc să îmbogățească 
colecțiile.

De-a
Ze- 
a- 
au 
le- 
lor,

întrebați...
se 

tr fi
mo- 

doi ti- 
îndrăz- 
și un 
ca ori- 
fără să

Ion Condurache din Iași 
Întorcea, intr-una din serile 
cute, spre casă, pe strada Ale
xandru Ipsilante. La un 
ment dat s-a întîlnit cu 
neri. Unul dintre ei „a 
nit" să-i ceară o țigară 
foc. O rugăminte căreia, 
ce fumător, i-a dat curs
mai stea pe gînduri. In timp 
ce scotea însă țigările din bu
zunar, cei doi s-au năpustit a- 
supra lui, l-au doborît la pămînt, . 
i-au luat 1 200 lei și ceasul de la 
mină și au dispărut. Organele 
de miliție au început imediat 
cercetările necesare pentru iden
tificarea făptașilor. Deocamdată, 
continuă să rămînă necunoscuți. 
Pină Ia urmă, cine știe, s-ar pu
tea să se adreseze și altor fumă
tori. Nu-i refuzați, tratați-i în 
așa fel încît să ajungă acolo 
unde trebuie I

| S-a limpezit |
| laptele

Am întîlnit adesea mașini ciudate, 
adevărate vagoane „Pullman" pe 
pneuri, sclipind argintii în lumina 
soarelui, pe văile unor munți rar 
străbătute de picior de om. Cu 
grijă amenajate, instalații comple
xe, laboratoare miniaturale își în
cep, între brazi și cer, o minuțioasă 
activitate de „interogare" a pămin- 
tului. Cu ajutorul lor, geofizicienii 
pun bătrînei scoarțe terestre între
bări de însemnătate vitală privind 
bogățiile minerale aflate în adîncuri. 
Dar nu pasionantei activități a celor 
care investighează aceste taine mile
nare îi sînt consacrate rîndurile ce 
urmează, ci unuia dintre acei oameni 
modești, cu o meserie obișnuită — 
mecanicii auto — care se îngrijesc 
de asigurarea funcționării de-a lungul 
unui lung sezon de explorări a aces
tor „macrosonde geologice". Succesul 
campaniilor geofizicienilor depinde, în 
măsură hotărîtoare, de conștiinciozita
tea cu care își fac meseria mecani
cii auto ai secției ,,Geofizica" din 
Buzău.

— Acolo, departe, totul tre
buie să funcționeze „ca ceasul", to
tul trebuie să fie trainic ! Această 
deviză a devenit pentru noi un ade
vărat cod de onoare al activității 
noastre.

Maistrul Constantin Boem, secreta
rul organizației de bază de la secția 
„Geofizica" din Buzău, este un vechi 
comunist.

— Una peste alta, aș putea spune 
că, în ciuda încercărilor de tot felul, 
viața mi-a dat multe satisfacții. Mă 
străduiesc să pun și eu umărul la 
împlinirile noastre. Dacă suportul fie
cărei zile trăite este munca, bucuria 
vieții ți-o dau rezultatele...

— în conștiința poporului, cea 
mai de preț calitate e omenia. Cre
dem în om. Rostul fiecărui comu
nist este, la urma urmelor, să înno
bileze acest cuvînt prin tot ce face...

Legăturile sufletești închegate cu 
cel de la care s-au deprins să pre- 
țuiască — așa cum se cuvine — cu- 
vintul de om i-a făcut pe cei 23 
uteciști din această unitate, care 
au plecat de curînd să-și îndepli
nească stagiul militar, să-l sărbăto
rească, la despărțire, pe cel care le-a 
fost cel mai apropiat tovarăș și 
prieten — meșterul Boeru. Primul lu
cru pe care meșterul — șl secreta
rul — s-a străduit să-i învețe a fost 
să le fie dragă munca, meseria, să 
simtă răspunderea pentru ce iese 
din mina lor. Dar, în același timp, 
i-a ajutat să înțeleagă forța colec
tivului.

— Sigur, în primul rînd, trebuie 
să-ți fie dragă meseria, dar nu tre
buie să uiți că nu lucrezi singur. 
Nicăieri în viață nu ești singur. Me- 
reu ai nevoie de cei din jurul tău și 
ei au nevoie de tine. împreună sîn- 
tem mai puternici. Intr-un colectiv 
strîns unit, nu legat lntîmplător, ci 
închegat pe baza unei răspunderi co
mune, se naște un spirit de solidari
tate care te face să muncești mai 
cu spor.

Fără îndoială, nu studii îndelun
gate de psihologie a muncii l-au dus 
Ia această concluzie ; ea izvorăște 
dintr-o mare experiență de viață, 
dintr-o cunoaștere profundă a oa
menilor și se reflectă în „climatul 
moral" al întreprinderii. La „Geo
fizica", unitate fruntașă în întrece
rea socialistă, disciplina riguroasă a 
muncii, în sensul cel mai înalt al 
cuvîntului, nu constituie doar rezul
tatul aplicării unor prevederi ale re
gulamentului de ordine interioară, 
ci o întruchipare, în cele opt ore de 
lucru, a unei concepții eticej a unui 
mod comunist de a privi munca. Și 
viața.

Cînd discutăm despre rezultatele 
obținute în întrecere — depășirea 
sistematică a indicatorilor de plan la 
producția globală și producția mar
fă, economii la prețul de cost și be
neficii, calitatea reparațiilor, nici o 
reclamație din partea beneficiarilor 
de foarte mult timp — secretarul de 
partid vorbește cu căldură despre 
hărnicia și „responsabilitatea parti
nică" a colectivului. Dar oare aceste 
calități să fi apărut de la sine ?

— In tot ce ne bucură azi vedem

rodind semințele puse de organiza
ția de partid, spune ing. Petre Con- 
stantinescu, șeful secției. Munca po
litică desfășurată de organizația de 
partid, stilul ei dinamic, creator, ac
ționează asupra conștiinței oameni
lor...

Sînt cuvinte care își găsesc acope
rire în întreaga viață a întreprin
derii. Un singur „amănunt" : în ul
timele patru luni nu s-a înregistrat 
nici o absență, în ultimele opt luni 
nici o învoire, în ultimul an nici o 
abatere de Ia disciplina de produc
ție. Și aceasta în ateliere unde tine
rii constituie majoritatea.

„La urma urmei, spunea doc
torul Bajko Barabăs, totul re
zidă în puterea noastră de a ne 
contopi cu un ideal, iar atunci cînd 
am început erau atîtea redute de 
cucerit, atîtea lupte ne așteptau, încît 
ar fi fost nefiresc să nu te lași cu
prins de acea viitoare în care se plă
mădeau realități noi, se întrezărea un 
viitor fascinant".

Acel atunci, „cînd am început", fu
sese, pentru omul cu care discut în 
micul lui birou de șef al maternității 
din Miercurea Ciuc, un „atunci cînd 
am renunțat" sau un „atunci cînd 
m-am hotărît" și se fixează undeva 
în zilele anului 1947, cînd un tînăr

DOI
COMUNIȘTI, 
CA A TÎȚIA

ALTHBOB

viața de partid

„Secretul" 7 O muncă migăloasă, a- 
tentă, de fiecare zi, cu oamenii, cu 
omul...

— Din școala profesională am in
trat în atelierele „Geofizicii" — po
vestește tinărul mecanic V. Dumi
tru. Dacă te iei după unii, la înce
put crezi că știi totul, că ți se per
mite totul. Dar ce știi tu despre via
ță ? Abia după un timp am în
țeles de ce, In primele luni, secreta
rul de partid, nea Boeru, ne tot lua 
acasă la el, ba pe unul, ba pe altul. 
„Hai cu mine, om sta de vorbă, om 
juca șah". Așa intram în vorbă, ne 
deschideam sufletul, el arunca parcă 
în treacăt cîte un cuvînt, la care apoi 
te gîndeai mereu. Ba o dată ne-am 
întîlnit la un bal : „Vreau să 
știu cum petreci 1“ — țni-a spus. 
„Ce-l privește pe el ?“ — mă gîndeam 
atunci. Dar, cu timpul, am înțeles 
că pentru el, ca secretar, fiecare din
tre noi era mai de preț ca utilajul, 
ca materia primă, că tot ce-i intere
sează pe oameni îl „privește" pe el.

In luna mai, cînd s-a înscris eroica 
luptă • cu apele, cu timpul potrivnic, 
l-am reîntîlnit pe C. Boeru. Dimi
neața lucra în atelier („am reparat 
într-o săptămînă toate autovehicu
lele trecute în graficul lunar de re
parații"), după-amiaza organiza cen
trele de strîngere a obiectelor pen
tru sinistrați. „Aș vrea să fiu din 
nou tînăr, ca să pot merge acolo unde 
țara are mai multă nevoie de mine".

Mașini și utilaje, reparații, plan 
de producție, învățămîntul de partid, 
grafice de lucru, discuții cu oamenii, 
ședințe de birou, la comitetul muni
cipal, participare la viața socială — 
treburi curente ale unui secretar de 
partid ca atîția alții.

Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii*

cadru din învățămîntul superior din 
Tîrgu Mureș luase decizia să renunțe 
la o posibilă carieră universitară și 
să se stabilească aici, la Miercurea 
Ciuc, unde misiunea lui de ocrotire 
a mamei și copilului începea de la 
cîteva paturi adăpostite într-o veche 
clădire.

— Nu pot să spun că începeam de 
la nimic, deși tot instrumentarul ma
ternității încăpea într-un geamantan, 
începeam de la un sentiment al da
toriei pe care ni-1 inocula, din ce în 
ce mai acut, epoca. Epoca... adică 
partidul. începeam de la un răspuns 
pe care-1 datoram întrebării : cum 
trebuie să fie acum viața noastră ?

Răspunsul dat acestei întrebări de 
către comunistul Bajkd Barabăs s-â 
răsfrînt pe traiectul a 27 de ani, sta
tornicind sentimentul datoriei de a 
aparține semenilor tăi cu tot ce ai 
mai bun. Și, cu toate că interlocuto
rul numește asta „o parte din viața 
noastră a tuturor", din frînturi de 
întîmplări, din episoade impersonale, 
compun profilul unui tînăr străbătînd 
satele spre a explica oamenilor ce 
reprezintă timpul acesta demn spre 
care trebuie să se ridice cu tot ce au 
mai bun, maturizîndu-se în sălile de 
operații și în sălile de conferințe, în
cărunțind, încet-încet, într-un dialog 
perpetuu cu viața și despre viață. 
Bajko Barabăs a ținut sute și sute 
de conferințe, explicînd oamenilor 
obiectivele politicii partidului, a par- \ 
ticipat la activitatea a nenumărate co
lective de răspîndire a științei, a stră
bătut nu numaii toate satele, dar și 
fiecare cătun din cea mai mare parte 
a județului Harghita. Trăsătura sa 
definitorie : perseverența.

— Se spune că sînteți un fel de 
neastîmpărat. în sensul de om care 
caută neîncetat...

— Iar eu aș putea afirma că ceea 
ce am făcut mi-a constituit hrana 
sufletească ; muncind, nu m-a aco
perit praful inerției. A fi „activ", a 
avea permanent inițiative în direc
ția înfăptuirii țelurilor partidului 
este o problemă socială ; fără îndo
ială, colectivitatea beneficiază de ac
tele tale, dar cred că principalul be
neficiar ești tu însuți, o dată cu în
treaga societate.

în mica bibliotecă din încăpere, co
toarele cărților pilpiie molcom în lu
mina după-a miezii. între aceste mii 
de rinduri tipărite se află și gînduri 
iscate din experiența doctorului 
Bajkd. Acolo, în zeci de articole, a- 
parținîndu-i sau iscălite, de colegii 
mai tineri, se mărturisește cercetăto
rul animat de năzuința de a transfor
ma aplecarea către studiu în climat 
fertilizat de toți intelectualii de aici. 
Este și aceasta o trăsătură a „egois
mului" său. O aflu mai detaliat ex
primată într-un articol publicat în 
urmă cu cîțiva ani în ziarul local : 
„Reflecții asupra dezvoltării vieții 
științifice a județului". Opiniilor ex
primate atunci i-au urmat altele, con- 
stituindu-se într-o adevărată dezba
tere publică, în miezul căreia stăteau 
perspectivele stimulării creației inte
lectuale din această zonă a țării. Co
rolarul : valorificarea capacităților 
intelectuale locale în sensul angajării 
lor complexe în realizarea deziderate
lor actualității. Dialogul acela pro
vocat de doctorul Bajkd și de 
alți oomuniști din Miercurea Ciuc își 
află astăzi prelungirile în programele 
filialelor locale ale societăților știin
țifice, în numeroase simpozioane, 
conferințe științifice, comunicări, 
fapte care pot fi raportate, de pe 
acum, la un început de „tradiție" a 
vieții culturale locale.

De cîteva luni, doctorul Bajkd este 
membru al comisiei pentru propagan
dă, învățămînt, știință și cultură a 
Comitetului județean de partid Har
ghita. Este pentru el un fel de nou 
început munca în această comisie.

— Dacă vrem ca sprijinul acordat 
de noi muncii de partid să fie efi
cient, avem datoria de a privi 
departe, de a găsi soluții rigu
ros fundamentate științific. A- 
cesta este spiritul întregii politici a 
partidului și lui trebuie să ne inte
grăm, chiar dacă sîntem doar un or
ganism restrîns, aflat la început de 
drum, din unul din județele țării.
' în acest spirit a și pornit „la drum" 
comisia. Dintr-un plan tematic spi
cuiesc inițierea unor studii vizind 
căile perfecționării muncii politice și 
ideologice a organizațiilor de partid 
în rîndul intelectualilor din mediul 
rural, modul în care își îmbogățesc 
cunoștințele politice și profesionale 
oamenii învestiți cu munci de răs
pundere etc. O viziune dinamică, la 
care doctorul Bajkd vine cu a sa 
cotă-parte de dinamism. Există, însu
mate de, la membrii acestei comisii, 
numeroase idei care permit a-i între
zări un viitor caracterizat tocmai prin 
eficiență : alcătuirea unei biblioteci 
documentare în oraș ; studii privind 
integrarea tinerilor intelectuali tn 
viața socială ; conjugarea diverselor 
mijloace spre a combate fenomene 
antisociale ; încercări de a privi îna
inte peste cîteva zeci de ani, a pre
găti de pe acum elemente solide pen
tru atunci. Se elaborează și difuzează 
fișe pentru anchete sociologice, se 
urmărește impămîntenirea coloc
viului, a schimbului de opinii 
ca metodă de investigare a rea
lității, punîndu-se accentul pe obli
gativitatea finalizării studiilor. Toc
mai în scopul finalizării, doctorul 
Bajko consideră că trebuie înlocuite 
pretutindeni prezentarea obiectivistă 
a lucrurilor cu un punct de vedere 
propriu temeinic argumentat, disper
sarea cu concentrarea, empirismul cu 
cunoașterea științifică.

Omul, cum spuneam, se simte de
plin angajat în răspunderea sa de 
activist obștesc, onorat de încrederea 
pe care colectivitatea o acordă capa
cității sale „de a contribui". Este, de 
altfel, lumina statornică din toate 
aceste proiecte, din toate aceste gin- 
duri tinere, infirmînd posibilitatea că 
sufletul unui comunist ar putea să 
îmbătrînească.

dereglează
mecanismul activității 

judiciare
De multe ori, în activitatea lor, 

organele miliției, procuraturii și 
justiției, pentru limpezirea anumi
tor aspecte ale cazurilor aflate în 
soluționare, sînt nevoite să ceară 
forurilor competente din instituții 
sau întreprinderi diverse precizări 
în legătură cu mărimea prejudiciu
lui sau conduita anterioară a celui 
vinovat de încălcarea legii. Se 
înțelege că de rapiditatea cu 
care organele vizate oferă da
tele cerute, de simțul de răs
pundere și obiectivitatea cu care 
sînt înfățișate acestea depind în 
mare măsură atît operativitatea cu 
care se face judecarea cazului, cit 
și temeinicia verdictului ce ur
mează a se da în cauză. Orice a- 
batere de la aceste cerințe — echi
vocul și Inexactitățile care se mal 
strecoară încă în adresele de răs
puns, fie din ușurință, fie din e- 
roare — nu numai că dezinformea
ză organele chemate să stabilească 
adevărul, dar determină adeseori, 
în faza de judecată, pronunțarea 
unor hotărîri care la prima vedete 
contrazic concluziile investigațiilor 
făcute pe parcursul cercetării pe
nale.

...La procuratura sectorului 3 din 
Capitală, pe lingă dosarul cauzei 
Preda Ion, s-a mai alcătuit și un al
tul... „anexă", ce cuprinde schimbul 
de adrese dintre procuratură, tri
bunal și I.I.S. Antrefrig — întreprin
dere prejudiciată de angajatul său 
P. I. prin sustragerea unei cantități 
de carne. „Prejudiciul produs în
treprinderii este de 805,06 lei" — 
au apreciat organele de resort ale 
unității în adresa nr. 15874, trimisă 
organelor de miliție. Mai departe, 
în aceeași adresă se arată că P.I. 
a mai avut o astfel de abatere, pen
tru care ar fi fost și sancționat 
disciplinar. In faza de judecată însă, 
organele competente din întreprin
dere, printr-o altă adresă, reevalu
ează prejudiciul la... 354,11 lei. Sin- 
tetizînd rezultatele anchetei penale 
și avind în vedere caracterul repe
tat al faptei — așa cum reieșea din 
prima adresă — instanța constată 
existența infracțiunii și condamnă 
pe inculpat conform legii. în recurs 
însă, reîncepe sarabanda dezinfor
mărilor. Aceeași întreprindere, dar 
prin altă adresă (mereu alta) pre
cizează că „mențiunea din prima 
adresă este nereală și nu există 
probe că angajatul P.I. ar mai fi 
avut o abatere similară". Urmarea ? 
Achitarea inculpatului. Grăitor este 
și modul, cel puțin curios, în care 
se disculpă, într-o nouă adresă că
tre procuratură, conducerea Antre- 
frigulul : „neînțelegerea rezultă pe 
de o parte din erorile făcute de or
ganele de miliție (?!), iar pe de 
altă parte din faptul că fabrica 
noastră nu a făcut de la început 
cercetările cuvenite pentru stabili
rea calității și sortimentului cărnii 
sustrase, pornindu-se de la premi
sa și prezumția că acest lucru a 
fost determinat corect de organele 
miliției". „Explicația" are darul 
să trezească uimirea, fiindcă nu or
ganele miliției aveau datoria să a- 
precieze calitatea cărnii și mărimea 
pagubei, ci însuși păgubașul — 
I.I.S. Antrefrig, care avea experți 
în materie.

Nu e greu de înțeles ce fel de „cli
mat etic", ce fel de „morală" este 
încurajată prin asemenea practici, 
atît de contrarii spiritului de ordine 
și disciplină, de cinste și responsa
bilitate față de avutul obștesc.

Nu mai puțin echivoce au fost ș! 
organele Fabricii de cabluri și ma 
teriale electrice, care inițial s-z 
constituit parte civilă cu suma d 
443 lei, reprezentînd valoarea uno 
materiale sustrase de I.F., pagub: 
recunoscută ca atare la miliție d 
către delegatul întreprinderii. UI 
terior însă, prin tot felul de adres 
(una mai ciudată decît alta) între 
prinderea complică lucrurile pin. 
într-atît, încît prejudiciul apare c. 
inexistent, arătînd că împricinate! 
covoare din P.V.C. — ce formau o 
biectul sustragerii (n.n) — „ni 
există tn fabricație", iar sîrma d 
cupru sustrasă nu ar reprezent 
decît niște... deșeuri. Urmează apo 
alte adrese, timpul trece, iar cauz; 
trenează cu lunile. Iată-i și pe cc 
de la IPROFIL — „Tehnica lemnu 
lui" evaluînd inițial valoarea mate 
rialelor sustrase de B. C. la suma d 
1 088 lei, pe cînd ulterior, în altă a 
dresă către instanța de judecată, s 
vede negru pe alb că păgubașul s 
răzgîndise : „valoarea prejudiciul' 
este sub 500 lei", determinind astfe 
achitarea inculpatului.

De ce apar asemenea „răzgîndiri" 
Cine sînt autorii ? Răspunsul ni- 
oferă opiniile cîtorva specialii'* 
„Fie că cei obligați la prezentat1' 
informărilor cerute de organele £' 
nale sau de judecată dau dovad 
de superficialitate — spunea, cu 
notă de amărăciune în glas, ștefa 
Daneș, procurorul-șef al sectorul) 
3 — fie că cei din conducerea un' 
tăților respective nu cunosc obliga 
ția legală de a informa operativ ș 
conform realității organele de nr 
liție, procuratura și justiția, cu pr' 
vire la împrejurările ce se ives 
în soluționarea unei cauze penale 
„Alteori — opinează judecătoarea 
Georgescu — printre și în cuprins; 
unor astfel de adrese se mai str< 
coară, pe lîngă echivoc și aprox 
mație. și o anumită mentalitate 
dacă întreprinderea n-a fost prejr 
diciată direct sau i-a fost acoperi' 
paguba, conducerea acesteia ri 
suflă ușurată și nu se mai inter; 
sează de celelalte aspecte ale cav 
zei, pe motiv că aceasta ar fl ex 
clusiv treaba justiției". „Alții de: 
informează miliția, procuratura sa 
justiția, dintr-o falsă omenie — n 
spune și maiorul V. Băjenaru, cc 
mandantul circumscripției 3 mii 
ție — încercînd să-l acopere pe făj: 
taș prin prezentarea unor informă; 
denaturate, numai ca dosarul să ni 
ajungă în instanță, ci să fie treci 
spre rezolvare comisiei de judeca' 
unde, se înțelege, sancțiunea est 
mult mal mică".

Neglijența, superficialitatea un< 
ra, falsa „omenie" a altora si: 
tot atîtea piedici în desfășurări 
activității justiției, a asigurării 1 
galității, a apărării avutului o) 
ștesc. Nu trebuie uitat că nimăm 
nu-i este îngăduit să prezinte drej 
reale nîște date greșite sau defo; 
mate. Legea pedepsește pe r. 
ceia care îngreunează buna de- 
fășurare a activității organelor p< 
nale și de justiție. Omisiunea sesi 
zării organelor judiciare, preze, 
tarea falsă a unor date cerute <1 
organele judiciare, ca și produceri 
unor probe mincinoase constitu' 
infracțiuni iar autorii lor nu fa 
decit să se situeze in postura ac< 
lora care prin toleranța lor da 
„prime de încurajare" unor apucă 
turi ce lezează interesele genera 
ale societății.

D. N. POPESCUPlaton FARDAU

Dacă nu curge, pică — și-au 
spus Ion Benezic ți Mihai Ba- 
zac, vinzători la centrul de lap
te din comuna Ciorogirla (jude
țul Ilfov). Și au început să toar
ne apă cu găleata peste laptele 
ce-l aveau in primire. Ancheta 
efectuată in urma unei sesizări 
din partea mai multor cetățeni 
a stabilit că cei doi lăptari au 
obținut, prin diluarea laptelui, 
un cîștig necinstit de... 116 000 
lei. Drept pentru care ambii au 
ajuns de pe... calea laptelui, pe 
cea a penitenciarului. Ii așteap
tă un drum lung, pe care li-l 
va măsura fără greș instanța de 
judecată.

Gestul unui
anonim

. S-a lntîmplat pe autostrada 
București—Pitești. La circa 30 
de kilometri de Capitală, în plin 
cîmp, un autoturism se afla în 
pană. Șoferul și pasagerii fă
ceau semne disperate mașinilor 
care apăreau din cînd in cînd 
în dreptul lor, dar rînd pe rînd... 
treceau toate mai departe. La 
un moment dat, s-a ivit micro
buzul 21 SB-1317. Conducătorul 
lui a oprit fără să fie solicitat, 
și-a oferit sculele ce i-au fost 
cerute și priceperea în efec
tuarea reparației. După aproape 
o oră de muncă încordată, s-a 
urcat la volan și a dispărut în 
direcția opusă. Cel rămași în 
pană regretă acum că nici n-au 
apucat măcar să-i mulțumească. 
Nu-1 cunosc nici numele, 
oarece — grăbit fiind — nu 
s-a recomandat. Gestul său 
recomandă însă îndeajuns.
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Modernul și elegantul hotel „Decebal* din Bacău își aș
teaptă oaspeții

Rubricd redactata
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„ „Scînteii

Cutreierînd astăzi satele 
patriei noastre nu se poate 
să nu remarci importante
le realizări obținute de coo
perația de consum în do
meniul aprovizionării și 
deservirii populației rura
le. în unele comune însă, 
după cum ni se semnalea
ză într-o serie de scrisori 
sosite la redacție, aprovizio
narea unităților sătești nu 
satisface cerințele actuale, 
magazinele stau închise 
cu săptămînile sau cu 
lunile, iar deservirea lasă 
de dorit. Astfel, cetățenii 
din comuna Coteana, jude
țul Olt, de exemplu, și-au 
construit un magazin uni
versal de toată frumusețea, 
cuprinzînd unități cu arti
cole industriale, alimenta
re, bufet etc. Dar, ce fo
los, că ei nu găsesc aici 
nici măcar o sticlă de oțet, 
conserve sau articole in
dustriale, cum ar fi cor
doane pentru reșouri, 
cauciucuri pentru biciclete, 
baterii de lanternă, diferi
te piese de schimb pentru 
televizoare, aparate de ra
dio și mașini de spălat. 
Cu toate că am sesizat a- 
ceastă stare de lu-cruri pre
ședintelui cooperativei — 
ne scrie Vasile Tonu — 
ea continuă să se pre
lungească.

Scrisori care semnalează 
linsa din unitățile coopera
tiste a unor produse ex
trem de solicitate de cum
părători, în vreme ce ele 
se află din belșug în de
pozitele U.J.C.C., ne-au so
sit într-un număr mai 
mare din județul Con
stanța. Mergînd pe ur
mele lor, ne-am deplasat 
mai întîi în comuna Cum
păna, care se află la o dis
tanță de numai 10 km de 
municipiul Constanța. Și, 
cu tot acest avantaj deloo 
neglijabil, din modernul 
magazin universal săt‘so 
mașinile de spălat, cuver
turile, diferitele lămpi pen
tru televizoare și aparate 

de radio, pe care cumpă
rătorii le caută zilnic, lip
seau de multe săptămîni. 
In ceea ce privește mobila, 
în afară de vreo 2 
garnituri „specifice", uni
tatea respectivă nu avea ce 
să pună la dispoziția soli- 
citanților. Mai departe, la 
Topraisar, spre surprinde
rea noastră. în toate uni
tățile cooperativei nu se 
găsea nici măcar o singu-

APROVIZIONAREA LA SATE

Cînd fantezia gestionarilor 
exclude studierea 

cererii reale de consum
ră lamă de ras de 1,50 lei. 
De asemenea, lipseau bu- 
toni pentru cămăși, nasturi 
de plapumă, elastic, bibe
roane. ață albă etc. Fără 
să mai vorbim de cuiere- 
pom, fotolii pat, piese de 
schimb pentru articole e- 
lectrotehnice și alte aseme
nea mărfuri. La Amzacea 
lipseau — și situația-i frec
ventă — lămpile de vînt, 
sarea pentru vite, ma
șinile de cusut ; la Co
roana — ciorapii de da
mă, sandalele populare 
pentru bărbați, sandalele 
pentru copii; iar la Ne

gru Vodă, unde am re
marcat interes pentru a- 
pravizionarea populației, 
nu se găseau anumite mo
dele de încălțăminte de se
zon, precum și diferite pro
duse textile.

Una din principalele cau
ze ale aprovizionării defec
tuoase la sate o constituie 
nestudierea sistematică a 
cererii de consum a popu
lației de către unii merceo

logi ai U.J.C.C., gestionari 
și vînzători din unități, a- 
chizitori. După cum se știe 
există instrucțiuni precise 
ca fiecare magazin să aibă 
un caiet de studiere a cere
rii de consum a populației, 
care să cuprindă în pagi
nile sale propunerile și su
gestiile „la zi" făcute de 
cumpărători. Peste tot pe 
unde am fost însă, cu ex
cepția comunei Negru Vo
dă, aceste caiete fie că lip
seau cu desăvîrșire, fie 
că erau completate în gra
bă cu articole alese după 
fantezia vînzătorului sau a 

gestionaruluî respectiv. Or, 
succesul bunei deserviri se 
sprijină pe o axiomă co
mercială, puțin cunoscută 
însă în județul Constan
ța : cine vrea să vîndă tre
buie să cunoască dorințele 
oamenilor. Iar cunoașterea 
presupune investigație, pri
cepere și interes, pentru a 
sesiza direcțiile de evolu
ție a gustului și preten
țiilor oamenilor de la sate.

— Lipsurile existente — 
ne-a spus tov. Constantin 
Dumitrescu, președinte al 
U.J.C.C. Constanța — se 
datcresc și faptului că 
destul de mulți gestionari 
și președinți de cooperati
ve, în dorința lor de a-și 
realiza „la sigur" planul, 
fug doar după mărfurile cu 
valoare mare și ignorează 
pe cele mărunte, care zac 
tn depozitele U.J.C.C., In 
timp ce în multe unități 
din județ ele constituie o 
raritate.

Nu-i mai puțin adevărat 

că absențele din rafturile 
magazinelor sătești se ex
plică și prin aceea că or
ganele comerciale nu dau 
întotdeauna curs cererilor 
cooperației de consum. Or
ganizațiilor comerciale, lo
cale și centrale li s-au so
licitat, de exemplu, de că
tre U.J.C.C. Constanța, pe 
semestrul I a.c., țesături de 
in în valoare de 2 100 000 
lei. Dar acestea nu au o

norat comanda și nici nu 
au livrat mărfuri asemă
nătoare. De asemenea, din 
15 000 mp covor iută au 
expediat doar 6 000 mp, 
iar din 10 000 ml de șifon 
alb au repartizat doar 1 100 
ml.

O sesizare frecvent întîl- 
nită în scrisorile sosite la 
redacție se referă la... vîn- 
zarea condiționată a unor 
mărfuri. In scrisoarea sa, 
Tudor Roman din Dumbră
veni, județul Sibiu, arată : 
„De cîtva timp, în unitățile 
cooperativei noastre de 
consum nu ți se vinde ab

solut nimic dacă nu aduc 
și un anumit număr d< 
ouă. Depinde de produs, d 
valoarea lui...". Dacă vre 
să cumperi de 50 de bai 
drojdie de bere, la coopera
tiva amintită ți se pretin 
de să aduci un ou, pentr 
o pereche de ciorapi ți s 
cer 5 ouă, pentru o cana 
dienă — 50 de ouă ș.a.m.r 
Numărul de ouă este dire< 
proporțional cu valoare 
articolului. După cum est 
cunoscut, cooperativele d 
consum au și sarcina achi 
ziționării unor produse a 
limentare care prisoses 
oamenilor. Iar ca să-și rea 
lizeze planul de achiziți’ 
unii gestionari recurg 1. 
astfel de practici care nu a 
nimic comun nici cu noi 
mele legale de achiziții 
nici un comerțul civiliza.

Procedeul comerțului con 
diționat nu-i izolat. El s; 
folosește și în comuna Gi- 
rov, județul Neamț (cum 
părătorului, ca să fie ser 
vit cu drojdie de bere, d' 
exemplu, i se pretinde si 
cumpere cărți, dar nu dir 
cele care îl interesează), îr 
comuna Prundeni-Călinr 
județul Vîlcea (cine do 
rește apă minerală trebuii 
să cumpere neapărat și 
vermut !), în comunele Să 
celu, județul Gorj, și Ți 
țești, județul Argeș, și îi 
alte locuri.

Nu este prima oară cînd 
astfel de deficiențe sîn' 
semnalate în presă. Cen- 
trocoop are obligația să ia 
în sfirșit, asemenea mă
suri care să asigure o a 
provizionare corespunză 
toare și o deservire civili 
zată pînă în cele mai în
depărtate sate și comune 
De asemenea, rămîne încă 
de mare actualitate per 
fecționarea sistemului de 
pregătire a cadrelor, încă 
drarea unităților cu perso
nal calificat, de la vînză 
tor și gestionar pină h 
merceolog.

Dumitru MINCULESCU
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Probleme centrale ale planului pe 1971 
in dezbaterea comitetelor de direcție

• SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII 
•RIDICAREA CALITĂȚII 

PRODUSELOR
• MICȘORAREA CONSUMURILOR

DE METAL
Comitetele de direcție și consiliile 

de administrație continuă să dezbată 
în ședințe lărgite — cu participarea 
reprezentanților comitetelor de par
tid, organizațiilor obștești, a cadre
lor cu munci de răspundere din secții 
și din principalele compartimente — 
cifrele de plan pe anul 1971. Trăsă
tura dominantă a ședinței comitetului 
cri direcție de la uzina de țevi „RE
PUBLICA" din Capitală a fost profun
zii ei caracter de lucru. Spi

ritul critic și de responsabilitate 
în care au fost abordate pro
blemele supuse atenției, propune
rile valoroase care s-au făcut și care 
au completat în mod util măsurile 
preconizate de comitetul de direcție 
au conturat conținutul și sensul inter
vențiilor in dezbaterile care au avut 
loc.

Ca un leit-motiv, în discuțiile șe
dinței comitetului de direcție de la 
uzina „Republica" au revenit două 
idei esențiale : gospodărirea ju
dicioasă a metalului și ridi
carea calității produselor. De fapt, 
departe de a căuta justificări 
facile pentru unele abateri destul de 
accentuate, mai ales in ultimele două 
luni, de la normele de consum de me
tal și indicii de calitate stabiliți — 
chiar informarea, prezentată de ing. 
Ion Marinescu, președintele comitetu
lui de direcție al uzinei, a înfățișat 
detaliat, pe fondul unei argumentări 
temeinice și realiste, principalele nea
junsuri care stăruie în activitatea în
treprinderii și factorii răspunzători de 
tolerarea unor deficiențe. Numai în 
primele 5 luni din acest an normele 
consumului de metal au fost depășite 
cu 535 tone, în valoare de 1.9 mili
oane lei — din care cauză sarcina de 
reducere a prețului de cost nu a fost 
realizată în această perioadă. Ca ata
re, informarea prezentată de comite
tul de direcție, prin problematica ri
dicată, a creat o bază largă de dis
cuții.

— Sarcinile care stau în fața noas
tră în anul 1971, cînd producția globa
lă va spori cu 13 la sută față de acest 
an, sînt deosebit de mobilizatoare — 
a arătat Zeman Reimund, inginerul 
șef pentru problemele de concepție 
ale uzinei. Pe lingă aceste creșteri 
cantitative, trebuie să avem în vede
re consumurile specifice stabilite 
pentru anul 1971. In anul viitor, va 
trebui să obținem tona de țevi cu nu
mai 1027 kg țagle de relaminare sau 
cu 1030 kg bandă laminată la cald. 
Mă gindesc că vor fi necesare eforturi 
deosebite pentru atingerea acestor o- 
biective. Ar fi util să studiem posi
bilitatea' aprovizionării cu țagle de 
9 m pentru prăjinile și burlanele de 
extracție. Crescînd lungimea lamina
telor finite, am putea obține, în acest 
fel, o însemnată economie de metal, 
prin reducerea apreciabilă a deșeuri
lor.

Demonstrînd legătura directă cara 
există între volumul rebuturilor, ni
velul consumurilor specifice de me
tal și rezultatele financiare ale uzinei, 
o serie de vorbitori, printre care Ion 
Petcu, maistru principal Ia laminorul 
2, ing. Mihai Berciu, șeful secției la
minor 1, Ion Taulescu, șeful servi
ciului plan, Ion Sălăjan, șeful servi
ciului producție, Tatu Brătilă, preșe
dintele comitetului sindical, Ni- 
colae Matei, director tehnic, s-au 
referit, într-un înalt spirit critic și 
autocritic, la o serie de deficiențe care 
se mențin, făcînd, totodată, propuneri 
interesante pentru lichidarea lor. 
„Cred că știe toată lumea că în con
sumurile specifice pentru anul 1971 
nu am inclus și rebuturile. Așa că fie
care cantitate de produs rebutat în
seamnă un plus greu de recuperat la 
consumurile specifice — precizează 
ing. Nicolae Matei. Dacă vrem cu a- 
devărat ca în anul care vine să nu 
avem bătaie de cap cu consumurile 
specifice, trebuie să trecem hotărît, 
încă din aceste zile, la o ofensivă îm
potriva rebuturilor, îndeosebi la lami
norul nr. 1 și laminorul nr. 3, unde 
acestea sînt mai mari față de anul 
trecut.

— Dacă așa stau lucrurile, inter
vine în discuție tov. Spiru Lia, șeful 
serviciului C.T.C., mă gindesc dacă 
nu ar fi bine ca printre măsurile pe 
care le-am stabilit pentru ridicarea 
calității să introducem una în legătu
ră cu asigurarea controlului calității 
fiecărei țagle înainte de introducerea 
el în cuptor. Fac această propunere 
bazîndu-mă pe rezultatele unei re
cente analize din care rezultă că 90 
Ia sută din cazurile de declasare sau 
rebutare se datoresc calității necores
punzătoare a materiei prime.

Multe din aceste măsuri, menite să 
contribuie la reducerea consumului 
de metal, la care s-au referit o serie 
de vorbitori, și-au găsit concretizarea 
în proiectul planului de măsuri teh- 
nico-organizatorice, care urmează să 
fie îmbogățit și aprobat de adunarea 
generală a salariaților din uzină, ce 
va avea loc în cu rînd.

în abordarea sarcinilor economice 
majore ale activității din acest an și 
din anul viitor, au dovedit răspundere 
și maturitate și alți participant la șe
dință, care s-au referit la problemele 
ridicării calității produselor. De fapt, 
nici nu poate fi vorba de o eficiență 
productivă inaltă în afara unei cali
tăți tot mai bune a produselor. „Sar
cina de a realiza din anul care vine o 
producție de calitatea I în proporție 
de 94 la sută — afirma George Niță, 
contabilul-șef al uzinei — trebuie să 
o considerăm minimală. Spun aceasta 
gîndindu-mă la faptul că anul viitor 
volumul beneficiilor va spori cu cîte-

va zeci de milioane de lei. Or, tocmai 
în creșterea ponderii produselor de 
calitate superioară văd o principală 
sursă de mărire a acumulărilor bă
nești. Un calcul arată că un procent 
in plus de produse de calitate supe
rioară înseamnă un spor de 4—5 mi
lioane lei beneficii".

Concomitent cu examinarea proble
melor care privesc realizarea la un 
înalt nivel calitativ a tuturor produ
selor pentru a răspunde exigențelor 
ridicate ale beneficiarilor, în dezba
terile din ședința Comitetului de di
recție de la uzina „Republica" 
s-au abordat și o serie de aspecte le
gate de folosirea mai bună a capaci
tăților de producție și a timpului de 
lucru — într-un cuvînt, de creșterea 
mai intensă a productivității muncii, 
între altele, vorbitorii s-au refe
rit la măsurile ce trebuie întreprin
se pentru întărirea disciplinei în 
muncă, pentru ridicarea continuă a 
calificării cadrelor, pentru asigurarea 
unei permanente asistențe tehnice ds 
specialitate la punctele de lucru, în 
secții și ateliere.

Schimbul fructuos de păreri, ca și 
propunerile făcute în ședința de 
dezbatere a cifrelor de plan pe 1971 a 
comitetului de direcție de la uzina 
„Republica" au dovedit responsa
bilitatea, dorința participanților la 
dezbateri de a lichida neajunsurile, 
de a-și aduce contribuția la concre
tizarea modalităților și măsurilor de 
ridicare calitativă a întregii activi
tăți economice.

Se cuvine relevat, totodată, faptul 
că în cadrul dezbaterilor au fost 
formulate diferite critici la adre
sa Centralei industriale de țevi 
și trefilate, la adresa Ministeru
lui Industriei Metalurgice, solici- 
tindu-se soluționarea grabnică a 
unor probleme legate de aprovizio
narea cu materii prime și desface
rea produselor,* asigurarea cu scule 
de laminare de calitate corespunză
toare de la Uzina de țevi din Ro
man, fundamentarea necesarului real 
de forță de muncă, reglementarea 
cantităților minimale pe tipo-dimen- 
siuni — tot atitea puncte nevralgi
ce ale activității de producție pe a- 
cest an și care trebuie înlăturate în 
anul viitor. Păcat însă că la această 
ședință nu a răspuns invitației de 
participare — din partea ministerului 
și centralei industriale — decît un șef 
de serviciu din centrală. „Vrem să 
simțim mai mult sprijinul Centralei 
industriale de țevi și trefilate. Nu a- 
tît prin vorbe și sfaturi, cit prin a- 
jutor concret, la fața locului, aici în 
uzină". Aceste cuvinte aparțin tov. 
Florea Pătrașcu, secretarul comite
tului de partid, și ele exprimă o ne
cesitate evidentă, vitală pentru pro
ducție, care nu poate fi ocolită de 
conducerea centralei industriale și de 
forurile ministerului de resort.

Spre sfîrșitul anului 1964, 
a intrat în funcțiune Com
binatul de celuloză și hîr- 
tie Călărași, pentru con
strucția căruia statul a in
vestit peste un miliard de 
lei. De la darea în exploa
tare a combinatului și pînă 
în prezent s-au mai chel
tuit însemnate sume de 
bani cu lucrările de punere 
Ia punct a procesului teh
nologic. Infățișînd neajun
surile activității acestei 
unități industriale, precum 
și factorii răspunzători de 
perpetuarea lor, la 7 apri
lie 1967, ziarul nostru a pu
blicat un amplu articol în 
legătură cu aceasta. Cum 
stau lucrurile la ora actua
lă, după mai bine de trei 
ani de la apariția articolu
lui amintit ?

Primele constatări sînt 
pozitive. De relevat este că 
s-au asigurat cadre cu o 
pregătire tehnico-profesio- 
nală corespunzătoare, care 
exploatează cu pricepere 
utilajele complexe, de înal
tă productivitate ; de ase
menea, au fost înlăturate 
„gîtuirile" din unele sec
ții, ca pea de spălat paie, 
materialele sînt mai bine 
gospodărite, există o bună 
disciplină în procesul de 
producție. De ce atunci vo
lumul' pierderilor crește 
continuu ? Tov. Vaslle Ma- 
nole, directorul general al 
combinatului, om cu o în
delungată practică, alți 
factori cu munci de răs
pundere au opinat că, în 
prezent, cauza principală 
a deficiențelor care pro
voacă pagube însemna
te constă în lipsa materiei 
prime — și anume, a paie
lor ce trebuie procurate de 
la cooperativele agricole 
și din I.A.S.

Am analizat pe larg, în 
amănunt, această situație* 
întrucît și Fabrica de ce
luloză și hîrtie de la Pa- 
las — Constanța are nevoie 
de paie, ca materie primă, 
în medie, combinatul din 
Călărași și fabrica de la 
Palas au nevoie de 200— 
250 mii tone de paie 
pe an. Cum se asigură a- 
ceste necesități ? Răspunsul 
este clar : în condiții pre
care, sub orice critică. Cu 
toate că, în fiecare an, se 
contractează întreaga canti
tate de paie, furnizorii 
nu-și onorează obligațiile 
decît într-o proporție foar
te mică. Astfel, în 1964, 
C.A.P.-urile au asigurat 
combinatului din Călărași 
doar 42,23 la sută din plan, 
în 1965 — 17,57 la sută, în

1966 — 15,75 la sută, în
1967 — 20,75, în 1968 — 9,33 
la sută, iar anul trecut, tot 
o cantitate infimă. Din 
lipsă de paie, Combinatul 
de celuloză și hîrtie Călă
rași și fabrica de la Palas — 
Constanța au stagnări în 
producție, care se soldează 
cu pagube însemnate. Anul 
trecut, fabrica de celuloză 
din cadrul combinatului a 
fost oprită complet timp 
de trei luni, ceea ce a dus

să acută de paie în 
țara noastră ? Datele ara
tă că nu ! Anual se cultivă 
circa 2,5 milioane hectare de 
grîu și secară, iar de pe un 
hectar cultivat cu grîu re
zultă, în medie, o tonă de 
paie. Deci, anual, se produc 
aproximativ 2,5 milioane 
tone de paie. Cum de este 
atunci posibil ca, an de an, 
să nu se asigure, totuși, 
cele 200—250 mii tone de 
paie ?

Pînă la fabricile 
de celuloză 
neglijența 

toacă paiele
la nerealizarea a 15 000 tone 
celuloză și 15 300 tone hîr
tie. Situația tinde să se re
pete și în acest an ; se pre
conizează că fabrica de ce
luloză va funcționa cu o 
capacitate redusă timp de 
4 luni, iar 3 luni va fi o- 
prită complet. Din această 
cauză, nu se va puțea rea
liza o producție globală în 
valoare de 92 milioane lei, 
cu implicații financiare 
grave : o pierdere de 35 
milioane lei peste preve
deri și 14 milioane lei va
lută, deficit prin neindepli- 
nirea integrală a planului 
la export.

Oare este chiar o lip-

Din capul locului trebuie 
să precizăm că e. vorba nu
mai de neglijență, de lipsă 
de interes din partea 
cooperativelor și întreprin
derilor agricole de stat. 
Anul trecut, județul Ialo
mița — pe teritoriul căruia 
este amplasat combinatul 
din Călărași — a livrat pes
te 30 000 tone paie, iar ju
dețele Ilfov și Teleorman, 
au predat doar 6 000 și, res
pectiv, 13 000 tone de paie. 
Aceeași situație s-a consem
nat și în județele Constanța 
și Brăila, care nu și-au rea
lizat sarcinile privind asi
gurarea paielor decît în 
proporție de 50 la sută.

Mari cantități de paie se 
degradează pe cîmp, sînt 
depozitate fără grijă. Din 
discuțiile purtate cu tov. 
Vasile Vedeanu, secretar 
general în Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, 
a rezultat că nu există mo
tive întemeiate care să ex
plice neajunsurile în asigu
rarea cantității de paie de 
care au nevoie cele două fa
brici de celuloză de la Că
lărași și Palas — Constanța. 
Se reduce continuu consu
mul de paie din hrana ani
malelor ; de asemenea, scad 
cantitățile ce se folosesc în 
legumicultura la produce
rea răsadurilor. Rezultă, 
deci, că nu se diminuează 
posibilitățile de asigurare a 
necesarului de paie pentru 
fabricile de celuloză ; dim
potrivă, ele se măresc.

în decursul anilor s-a con
sumat multă hîrtie cu adre
se și referate între Ministe
rul Industriei Chimice și 
Ministerul Industriei Lem
nului, care coordonează în 
prezent activitatea combi
natului din Călărași și Mi
nisterul Agriculturii și Sil
viculturii, pentru a rezolva 
„problema paielor", dar, za
darnic, nu s-a ajuns la o 
soluție clară. Specialiștii 
susțin că este necesar, în 
primul rînd. să fie perfec
ționate presele de balotat, 
pentru ca baloții să reziste 
Ia toate manipulările și în 
timpul transportului, astfel 
încît să se micșoreze volu
mul pierderilor de paie. A- 
ceste prese de balotat tre
buie să fie concentrate Ia 
unitățile agricole cu pon
dere mare în producția de 
grîu și care au contractat 
livrarea paielor, iar acestea 
trebuie să fie ridicate de 
către beneficiari într-o pe
rioadă scurtă de timp, pen
tru a nu se împrăștia șl 
deprecia pe cîmp. Conside
răm, totodată, valoroasă 
ideea ca unitățile agri
cole de stat și coope
rativele agricole să fie mai 
larg cointeresate în stringer 
rea paielor, în preveni
rea pierderilor de paie 
și în livrarea lor către be
neficiari. Oare factorii de 
răspundere din cele două 
ministere amintite nu au 
capacitatea să soluționeze 
„problema paielor", ches
tiune vitală pentru bunul 
mers al unităților din Călă
rași și Palas — Constanța ?

Fierea CEAUSESCU 
corespondentul „Scînteii*

CONTRASTE
»Pe apa... Bistriței
După un demaraj 

extrem de slab în pri
mii doi ani de la în
ființare — în 1968 și 
1969 — se părea că în 
acest an întreprinde
rea județeană de con
strucții și montaje 
Bistrița va Începe să 
lucreze bine, în ritm 
mai alert și economic, 
în primul trimestru al 
anului, investițiile rea
lizate se ridicau la un 
volum important, iar 
în lunile următoare 
ritmul muncii pe șan
tiere a crescut mult în 
intensitate. Ce folos că 
acest progres este uni
lateral, fiind însoțit, pe 
alte planuri, de rezul
tate economice neco
respunzătoare. Pînă a- 
cum cifra totală a 
pierderilor înregistra
te de această între
prindere se ridică la 
frumușica sumă de 
6 568 000 Iei. Cadrele 
de conducere încearcă 
să justifice aceste pier
deri prin necorelarea

normelor de deviz cu 
costul real al mano
perei, cu prețurile de 
aprovizionare la unele 
materiale de carieră și 
balastieră. Paravanul 
este străveziu, deoa
rece tocmai din acest 
motiv întreprinderea a 
fost prevăzută să lu
creze cu o dotație de 
circa 2 milioane lei. 
Dotația s-a dovedit in
suficientă, deoarece 
numai dobînzile ban
care pentru credite res
tante, locațiile C.F.R. 
și pierderile din între
ruperi se cifrează la 
1 324 800 lei. La aceas
tă sumă se adaugă ri
sipa de materiale pe 
șantiere, costul ridicat 
al exploatării șl între
ținerii utilajelor și me
canismelor.

Așadar, oe „se dă" 
cu o mină, se la îndă
răt cu amîndouă 
cu dobtndă — 
suocesele se duc 
apa ...Bistriței.

® Mecanizare...

manuală

—
Incit 

pe

In secția laminate din plumb de la Combinatul chimico-metalurgic din Baia Mare Foto : AgerpresViorel SALAGEAN

Parametrii fundamentali ai siderurgiei noastre
(Urmare din pag. I)

lectivele întreprinderilor din ramura 
noastră vor produce, peste nivelul 
prevăzut de cincinal, potrivit esti
mărilor, o producție globală indus
trială în valoare de 1,5 miliarde lei.

Sînt cunoscute cerințele mari pe 
care partidul le-a pus în fața side- 
rurgiștilor în acest pitim an al cin
cinalului. Pe unul din primele pla- V 
nuri se înscrie problema reducerii 
consumurilor specifice de materii 
prime și, în principal, a consumului 
de metal. în acest scop, o atenție 
specială s-a aoordat în marile noas
tre unități de la Hunedoara, Galați, 
Reșița, din Capitală și din Iași per
fecționării proceselor de fabricație, 
înlocuirii tehnologiilor depășite și în
tăririi disciplinei tehnologice, pre
cum și generalizării unor inițiative 
locale. Măsurile aplicate în fiecare 
din unitățile noastre ne-au permis 
nu numai să ne încadrăm în norme
le de consum de metal pe primele 
cinci luni, ci și să înregistrăm o 
economie de peste 1 400 tone oțel. 
In același timp, eforturile au fost 
orientate și în direcția asigurării 
condițiilor de reducere a consumu
rilor de metal în construcția de ma
șini cu 8 la sută, iar la lucrările de 
construcții și montaje cu 15 la sută, 
așa cum a stabilit Plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie anul 
trecut.

Tot atît de importantă pentru secto
rul nostru este și problema diminuă
rii consumului de cocs. Pe primele 
cinci luni ale anului, Combinatul si
derurgic Hunedoara înregistrează de
pășiri față de norma planificată, ca 
urmare a unor dificultăți funcționa
le la unul din furnalele mari. Avînd 
în vedere deficitul de cocs pe piața 
externă, greutățile de procurare și 
ponderea lui ridicată — de circa 36 
la sută — în prețul de cost al fon
tei se impune adoptarea și respecta
rea unor măsuri stricte de către 
specialiștii din uzine, proiectanți și 
cercetători pentru încadrarea în nor
mativele stabilite pe fiecare unitate 
în parte și pe minister.

în ceea ce privește direcțiile de 
dezvoltare ale industriei siderurgice 
în cincinalul următor, Directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R. pre
văd asigurarea în continuare a unui 
ritm susținut, accentul punîndu-se pe 
creșterea producției de oțel și îmbu
nătățirea structurii acesteia, pe 
fabricarea de sortimente valoroase 
care să satisfacă în condiții din ce 
în ce mai bune cerințele, acoperind 
aproape în întregime necesarul de 
metal al economiei. Față de 1970, 
principalele produse siderurgice vor 
înregistra în 1975 creșteri însemna
te : la cocs — de 160 la sută, la fon
tă — de 54 la sută, la oțel — de 50 
la sută, la oțel aliat — de 180 la sută, 
iar la laminate — de 52 la sută. 
Creșteri importante sînt prevăzute și 
la producția de țevi (52 la sută), iar 
la produsele de prelucrare siderurgi
că volumul producției va spori de 
3,5 ori, ca urmare a investițiilor 
mari ce se vor faoe în acest sec
tor, care vor depăși nivelul actualu
lui cincinal cu 65 la sută. Sarcini 
deosebite revin siderurgiei în ridi
carea indicatorilor de eficiență eco
nomică, ajungîndu-se, în 1975, să se 
realizeze o creștere a productivită
ții muncii, față de 1970, de 41,7 la 
sută și un spor de producție globală 
pe seama productivității muncii de 
73,8 la sută ; cheltuielile materiale 
de producție vor fi diminuate cu 11 
la sută față de nivelul lor actual.

Ca și în actualul cincinal, princi
palul aport lși sporirea producției de 
fontă, oțel și laminate, în cincinalul 
următor îl va aduce Combinatul si- 
derurgic-Galați, prin construirea păr
ții a doua a oțelăriei, ce va fi do
tată cu convertizoare L.D. și prin 
înzestrarea sectorului de elaborare a 
fontei cu încă două furnale de mare 
capacitate, iar a sectorului de pre
lucrare cu laminoarele de benzi la 
cald și la rece. în perioada următoa
re, vor fi accentuate mult eforturile 
pentru dezvoltarea capacităților de 
producție la cocsul pentru furnale, 
pentru a se asigura, astfel, din pro
ducția internă, cea mai mare parte 
a necesităților industriei noastre si
derurgice.

Ținind seama că în cea mat mare 
parte materiile prime pentru side
rurgie se aduc din import, valorifi
carea superioară a metalului repre
zintă o necesitate esențială pentru 
obținerea unei eficiențe economice 
ridicate, atît în ramura siderurgiei, 
cit și in cea consumatoare de me
tal. în acest sens, Directivele Con
gresului al X-lea al partidului sub
liniază necesitatea creșterii accentua
te a producției de oțeluri aliate și 
de calitate, lărgirii substanțiale a 
gamei mărcilor de oțeluri de înaltă 
rezistență, inoxidabile, oțeluri pen
tru scule și rulmenți. Pentru reali
zarea acestor obiective, s-au prevă
zut o serie de lucrări de investiții, 
privind realizarea de laboratoare noi 
și dotarea celor existente, extinderea 
ajustajelor la unele laminoare de 
profile și produse plate și dotarea 
la nivelul prevederilor din proiecte 
a acelora realizate pînă in prezent. 
Concomitent cu îmbunătățirea con
dițiilor tehnice pentru activitatea de 
cercetare și controlul producției, 
creșterea nivelului tehnic și calita
tea produselor siderurgice, în cinci
nalul următor, se bazează pe un plan 
de acțiune desfășurat privind asimi
larea de produse noi și perfecționa
rea unor tehnologii, care va face po
sibil ca, în 1975, valoarea acestor 
produse să reprezinte peste 48 la 
sută din volumul producției.

Sarcinile ce revin industriei side
rurgice în următorul cincinal sînt 
deosebit de mari, iar la realiza
rea lor sînt chemate să contribuie 
din plin și alte ramuri ale economi
ei. Mă refer, în acest sens, la nece
sitatea intensificării colaborării cu 
geologii și minerii pentru descoperi
rea și punerea în valoare de noi re
zerve de minereuri de fier, cărbuni 
cocsificabili și argile refractare, pre
cum și aplicării unor tehnologii mo
derne de preparare a acestor mate
rii prime, care să sporească eficien
ța utilizării lor. Vor trebui depuse 
eforturi pentru depistarea și asigura
rea minereurilor care să asigure baza 
de materii prime pentru începerea 
producției de feroaliaje în țara noas
tră.

Măsuri eficiente vor fi luate în ve
derea pregătirii condițiilor necesare 
realizării vastului program de lucrări 
de investiții ce revine industriei me
talurgice. In primul rînd, ministerul 
își propune să dezvolte capacitatea 
de proiectare din institutele depar
tamentale și să organizeze nuclee 
mai puternice de proiectare în cen
tralele industriale, pentru ca acestea 
să poată prelua o parte din proiec
tele de execuție de la institute și 
să elaboreze studii și documentații 
pentru anumite dezvoltări și meca
nizări. Important este să asigurăm 
decalajul corespunzător între proiec
tare și execuția investițiilor, decalaj 
absolut necesar pentru organizarea 
temeinică a șantierelor și scurtarea 
termenelor de punere în funcțiune a 
obiectivelor.

Nu trebuie uitat că în acest scop 
este nevoie de o conlucrare mai 
bună cu uzinele furnizoare de utila
je și echipamente tehnologice. Con
sider oportun, in acest sens, ca Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să stabilească ca furnizor ge
neral o uzină sau o centrală indus
trială, care să producă mai ales unele 
agregate siderurgice complexe, cum 
sînt furnalele, fabricile de aglomerare, 
cocseriile, laminoarele. Acest furni
zor general ar urma să trateze in
tegral problemele cu beneficiarul șl 
să realizeze toate acțiunile de coope
rare cu celelalte uzine subfurnizoare. 
Considerăm că, pe această cale, se vor 
înlătura întîrzierile în expedierea unor 
utilaje, vor fi eliminate necorelările 
în livrări față de termenele de 
execuție și va crește răspunderea uzi
nelor pentru 'calitatea instalațiilor 
furnizate.

Dezvoltînd experiența de pină a- 
cum, siderurgiștii, toți muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din ra
mura metalurgică vor pune în va
loare rezervele producției într-un 
grad mai înalt, își vor intensifica e- 
forturile și energia creatoare pentru 
ca obiectivele stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului să fie înfăp
tuite integral, pentru a spori cît mal 
mult producția de metal a țării.

Anul trecut, un co
lectiv de specialiști de 
la întreprinderea me
talurgică „Flacăra" din 
Ploiești a pus la punct 
un sistem mecanizat 
de turnare pe bandă 
continuă. Proiectul 
fiind aprobat, lucrarea 
a fost efectuată, chel- 
tuindu-se aproape 5 
milioane lei. La 1 ia
nuarie a.c., instalația a 
intrat în funcțiune. 
Dar de atunci și pînă 
acum — numai neca
zuri. Banda mecaniza
tă de turnare ba mer
ge, ba stă. Cele mai 
multe neajunsuri sînt 
din cauza mașinilor de 
format și a dezbătă- 
toarelor. „Acestea — 
ne spune inginerul șef 
al întreprinderii. Te
odor Dumitrescu — 
au fost livrate do 
uzina „Independenta" 
din Sibiu cu mari de
fecțiuni la sistemele de 
acționare electrică. Am 
semnalat acest lucru 
unității furnizoare, am

insistat să trimită de
legați pentru a pune 
Ia punct utilajele. în 
sfîrșit, au venit specia
liștii din Sibiu, au fă
cut ce au făcut, dar si
tuația este aceeași. 
Mai mult stăm decît 
lucrăm". Efectele : sis
temul mecanizat de 
turnare de la între
prinderea „Flacăra" 
Ploiești nu poate să-șî 
atingă parametrii pro
iectați. investiții im
portante nu fructifică. 
S-a ajuns la situația 
paradoxală că este 
mai avantajos să se 
lucreze în continuare 
manual, să se obțină 
o productivitate a 
muncii mai mică, decît 
mecanizat Pentru o a- 
semenea performantă 
membrii comitetului de 
direcție al uzinei „In
dependența" Sibiu me
rită „felicitările" pu
blice cuvenite. Ceea ce 
și facem, cu destul de 
puțină plăcere...

• Cumpărați semințe

de buruieni?
Pe sute de hectare 

de teren din apropie
rea orașului Turda se 
întind cîmpurile sta
țiunii experimentale. 
De la înălțimea dea
lului, cimpul pare o i- 
mensă tablă de șah : 
sînt parcelele pe care 
se încearcă noile so
iuri de plante agricole 
sau se experimentează 
metode de lucrare a 
solului. Sînt și lanuri 
mai mari, de zeci de 
hectare : aci se pro
duce sămînța-elită ca
re va fi livrată unită
ților agricole. Imagini
le acestora contrastează 
însă puternic cu înfă
țișarea unei suprafețe 
de 60 hectare teren 
unde... nu se poate dis
tinge nimic din buru
ieni. Este un lot pentru 
producerea semințelor 
de plante furajere, ca
re aparține Direcției a- 
gricole a județului 
Cluj. Este adevărat că 
printre buruieni se mai 
văd și fire de trifoi, 
ori de sparcetă ; însă 
la stațiunea experi
mentală, de la trifoiul 
semănat în același timp

cu cel de pe Iotul a- 
mintit, s-a strîns pri
ma coasă. Ce va recol
ta de aici direcția a- 
gricolă ? Poate doar 
semințe de buruieni.

Nu de mult s-a pu
blicat proiectul „Legii 
organizării producției 
și a muncii în agricul
tură" în care se arată 
obligația tuturor deți
nătorilor de terenuri 
agricole de a pune în 
valoare întregul poten
țial productiv al pă- 
mîntului, iar neapli- 
carea lucrărilor pri
vind folosirea fondu
lui funciar și a lucră
rilor de tehnică agri
colă se sancționează. 
Este o prevedere va
labilă și pentru cel ca
re vor trebui să aplice 
legea : direcția agrico
lă. Iar dacă nu poate 
asigura cultivarea a- 
cestui teren, să-1 lașa 
altora. Stațiunea expe
rimentală Turda s-a 
declarat gata să-l preia 
și să asigure semințele 
de furaje de care este 
nevoie. Căci de semin
țe de buruieni ne lip
sim bucuroși.

vapoarele!

(Dar cine - și cînd
I

le descarcă?)
navigației 

„NAVROM"

9 Sosesc

Direcția 
maritime 
Constanța a înregis
trat, in acest an, cel 
mai mare volum de 
trafic al mărfurilor 
cunoscut în istoria sa. 
Numai în cinci luni, 
beneficiile realizate 
depășesc prevederile 
cu 15 milioane lei. To
tul ar fi bine, numai 
că ceea ce se adună 
cu dreapta, cum se 
spune, se risipește cu 
stingă. In perioada a- 
mintită s-au plătit, 
nici mai mult nici mai 
puțin, decît 13,2 mili
oane lei penalizări 
pentru operarea — în
cărcare și descărcare — 
cu întirziere a navelor 
și a vagoanelor sosite 
in port Este un re- 
cord — dar de proastă 
gospodărire. Cine se 
face vinovat ? Condu
cerea portului arată cu

degetul spre întreprin
derile de comerț ex
terior, spre calea fe
rată, spre organele 
portuare, însărcinate 
cu efectuarea forma
lităților de sosire șl 
plecare a navelor. A- 
cestea toate, la rîndul 
lor, învinuiesc condu
cerea portului pentru 
lipsa de organizare a 
formațiilor de docheri, 
pentru slaba operati
vitate. Acest inter
mezzo familiar al învi
nuirilor se repetă a- 
proape zilnic în ședin
țele consiliului de 
coordonare a activită
ții portuare, dar pena
lizările cresc. Din pă
cate. cele 13,2 milioane 
lei aruncate în vînt, 
sînt suportate de către 
port, de economia na
țională — și nu de cel 
vinovațt
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Profesiunea:

SCRIITOR 0 0 0
Mărturisesc că am 

fost surprins cînd, în- 
tr-una din redacțiile 
revistelor noastre lite
rare, l-am auzit pe un 
tinăr poet spunind că 
profesiunea sa este a- 
ceea de scriitor. O a- 
semenea împerechere 
de cuvinte — „profe
siunea de scriitor" —, 
m-a surprins, desigur, 
prin ineditul ei. Căci 
cu cîteva decenii în 
urmă nu am văzut nici 
măcar o carte de vi
zită cu indicațiunea 
„scriitor". Asta nu era 
in țara noastră o pro
fesiune. Eminescu a 
fost... sufleur, biblio
tecar, revizor școlar, 
Coșbuc și Topîrceanu
— funcționari. Cina 
s-a depus odinioară în 
Parlamentul țării un 
proiect de lege pen
tru a i se acorda o 
pensie văduvei lui Ca- 
ragiale, un deputat s-a 
ridicat și a cerut să-l 
lămurească : — „Cine 
a fost Caragiale ăsta ?“
— „Scriitor", i-a răs
puns o autoritate cul
turală. Dar deputatul 
a cerut amănunte : — 
„Bine, bine, scriitor I 
Dar ce profesiune a- 
vea ?!"

Dincolo de caracte
rul anecdotic al aces
tei mai vechi intim- 
plări este evident că 
noțiunea de „profe
siune" implică o mun
că de-o certă specia
litate, făcută în folo
sul obștei. Nu se poa
te concepe profesiune 
fără un scop 
recunoscut și răsplă
tit ca atare de 
tate.

Societatea noastră l-a 
învestit pe scriitor cu 
o nobilă misiune, a- 
ceea de a participa la 
opera de influențare 
și formare a conștiin
ței oamenilor, de înno
bilare a sufletului lor, 
de stimulare a calități
lor și capacităților 
lor creatoare. Cg ori
ce profesiune, și aceas
ta cere, pe lingă ta
lent, pe lingă voința de 
a spune ceva semenilor 
(și dacă se poate pos
terității), 
anume, cere 
ne creatoare, 
gat bagaj de 
tințe asupra vieții. Și 
aceasta în primul rind. 
Și dacă cea mai sim
plă profesiune cere să 
te pricepi, să cunoști 
ceea ce este 
pentru a o 
(muzica după ureche 
nu-i o profesiune, ci o 
improvizație) de ce tî- 
nărul scriitor și-ar 
putea închipui ci sin-

gurul 'lucru pe care 
trebuie să-l știe spre 
a-și îndeplini profesiu
nea este alfabetul și 
caligrafia, iar cit des
pre cunoașterea vie
ții i se pare că ea se 
poate limita la 
lea șerpilor 
liți" ?

Si 
ceasta 
buie 
tă teoretic, ci

„pie- 
năpîr-

cunoașterea a- 
a vieții nu tre- 
doar măsura- 

_1 trăită 
laolaltă cu toată lu
mea. Viața noastră în 
societatea socialisto a 
intrat în c: :, 
noastră cu toate 
lorile ei morale, 
toate simțămintele de 
solidaritate umană. 
inglobează tot ce fa-

conștiința
..„.j va-

cu
Ea

social,
socie-

o pregătire 
pasiu- 

un bo- 
cunoș-

esențial 
practica

Însemnări

de Demosfene

BOTEZ

cem, tot ce gîndim. 
Profesiunea de scrii
tor nu este una de 
asistent la ACEASTA 
viață", ci de partici
pant activ, căci numai 
astfel prin sine însuși 
o poate cunoaște în 
toată complexitatea și 
determinantele ei.

Scriitorul profesio
nist e scriitor-cetă- 
țean. In marea repre
zentare a vieții socia
le, locul lui nu este 
la lojă și nici la ga
lerie, ci acolo unde se 
desfășoară acțiunea, 
m miezul ei, cu trup 
și suflet — căci pro
fesiunea adevărată an
trenează neapărat și 
latura sufletească.

Profesiunea scriito
rului este să facă li
teratură. Adică să 
creeze viață. Și nu se 
poate concepe viață 
socială fără trăirea în 
comun, fără raporturi 
sociale, fără oameni, 
fără tot ce nasc ase
menea raporturi. Alt
fel, înseamnă a face un 
roman cit „Război și 
pace" despre un imens 
pustiu, despre o Sa
hara moartă. Aptitu
dinile de scriitor sînt 
aptitudini eminamente 
sociale, de dragoste 
oameni, de trăire 
viitoarea vieții, 
participare activă 
ea, de descifrare a 
turor problemelor ei, 
de credință într-un i- 
deal căruia i te dedici 
și pentru care lupți. 
Fără asta totul e neant.

de 
in 
de 
la 

tu-

Mai este oare de tre
buință a repeta a- 
devărul de mult știut 
și de mult verificat 
că profesiunea de scrii
tor e în slujba omu
lui ? Scrisul pornește 
de la om și se adre
sează lui. Numai in
trarea în vîrtejul vie
ții, alături de el, poate 
da posibilitatea 
cunoști, să-i fii prie
ten, să-l ajuți. 7 ' 
sul e profesiune care 
cere generozitate, par
ticipare și in fapt, și 
afectivă. Altfel rămî- 
ne literă, cuvînt, fra
ză și nimic.

Profesiunea : scrii
tor I Aceste două cu
vinte s-au alăturat cu 
o sumedenie de idei 
și sentimente care au 
răscolit toate tainele 
vieții sociale și toate 
obligațiunile ei.

Mă-ntreb cu nedu
merire care poate fi 
bilanțul vieții unui om 
care nu s-a încadrat 
in societate, nu a în
deplinit un rol în com
plexul ei proces. E cu 
putință 
iești cu 
nu ai 
nimic 
traiului 
ești un 
turor 
lor tăi care au dus toa
te sarcinile ce ți-au 
înlesnit și ție viața ? 
E cu putință să tră
iești cu simțămîntul 
că n-ai nimic de făcut 
sub aspectul răspun
derii sociale ? Dar a- 
tunci ce înseamnă pro
fesiunea ? Ce înseam
nă profesiunea de scri
itor care este în ace
lași timp și o cre
dință ?

Scriitorul are în so
cietatea noastră un rol 
profesional de o mare 
cuprindere, de o mare 
elevație omenească. E 
datoria lui, e profe
siunea lui să cunoas
că realitatea vie, să-i 
simtă toate implica
țiile și să le facă știu
te, să cunoască gran
dioase episoade de via
ță trăită, în toată fru
musețea lor morală, 
pentru înălțarea noțiu
nii de om, pentru defi
nirea noului nostru cli
mat etic, pentru cu
noașterea în adînc a 
firii poporului nostru.

Și, pentru ca totul 
să poarte vie auten
ticitatea vieții, să adu
că, undeva, și ajuto
rul brațelor sale, căci 
numai astfel va înțe
lege ce uriaș lucru 
este efortul obștei și 
va putea face și pe al
ții să înțeleagă.

să-l
Scri-

oare să tră- 
conștiința că 

contribuit cu 
la ansamblul 
în comun, că 
debitor al tu- 
contemporani-

ATRACȚII MUZEISTICE 
LA SIBIU

Recent, au fost redeschise 
sălile în stil baroc ale muzeu
lui Brukenthal. Este vorba de 
cele două saloane roșii și de 
sala de muzică, în care a fost 
amenajată o expoziție de mo
bilier și decorații interioare, 
reprezentativă pentru epoca în 
care a trăit ctitorul muzeului 
sibian. Sînt prezentate garni
turi de salon stil Ludovic al 
XVI-lea, mobilier din barocul 
tîrziu și rococo, parte din ele 
reprezentînd opera unor maeș
tri transilvăneni. Printre a- 
ceștia figurează și numele si- 
bianului Iohann Bauernfeind, 
care a încheiat cu baronul Sa
muel von Brukenthal un con-

tract pentru executarea mobi
lierului locuinței.

Turiștii care poposesc la 
Sibiu pot vizita anul acesta 
și punctul muzeal „Fresca din 
1631“, descoperită in 1957 cu 
prilejul restaurării unei clădiri 
de epocă din piața mică. În
căperea adăpostește, de aseme
nea, un mic muzeu conce
put ca o completare a celui din 
Turnul sfatului și a cărei te
matică o constituie evoluția 
urbanistică și istoria Sibiului. 
Muzeul cuprinde o originală, 
expoziție de costume de epocă, 
prezentată în miniaturi, care 
ilustrează portul diferențiat pe 
profesii și ocupații.

t V

t

11,30 ♦
DOINA

teatre

19,15
19,20

— Personal, mi s-a părut semnifi
cativă diversitatea de teme și teh
nici relevate de actuala competiție de

i ; Așa 
atlas și 
Indian :

ci nema

— Cum ar putea fi caracterizată, 
succint, această imagine de ansamblu 
asunra dezvoltării filmului de anima
ție ? Ce „noutăți" a reliefat festi
valul 7

18,30 ; 21. 
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; 11,15 ; 13,30 ;
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• Această femele : PATRIA —
9 , 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30,
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA DOI
NA — 20,30.
• Departe în Apus : REPUBLICA
— 10 ; 12,30 ; 16 ; — -
<, Marele semn 
CEAFĂRUL — 9 
16 ; 18,30 ț 21.
• Familia Tât:
9.15 ; 11,30.
a Armando ; Calul alb : CAPI
TOL — 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Omul care nu poate fi acuzat: 
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
a Castelul condamnațllor : LU
MINA — 9,30 — 15,30 în continua
re ; 18 ; 20,30, PROGRESUL —
15.30 ; 18.
a Dreptul de a te naște : FES
TIVAL — 8,30 ; II ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină — 20.30,
GLORIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ;
19.30, TOMIS — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; la grădină — 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30. 
a Străinii : FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
a Freddy și cîntecul preriei 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 20,45, GIULEȘTI — 15,30
18 ; 20,30.
a Program de desene animate 
DOINA — 10.
• Vrăjitorul : DOINA —
13,45.
• Astă seară mă distrez :
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Africa, note de drum 
arată Varșovia ; Intre I 
oaze ; Comorile sudului 1 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în con
tinuare.
• Salariul groazei : FEROVIAR —
8.30 ; 11,30 : 14,30 ; 17,30 ; 20,30,
EXCELSIOR — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ;
21.
© Sub semnul lui Monte Cristo : 
GRIVIȚA — 10,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19, la grădină — 20,30, FLA
MURA — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Așteaptă pînă se întunecă t 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20, GRĂDINA
PROGRESUL PARC — 20.15.
« Jocul care ucide : COSMOS —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Jurnalul unei cameriste : BU- 
ZESTT — 15,30 ; 18.
a Vînătorul de căprioare •. DA
CIA — 8,45 — 20,30 în continuare, 
a Marile vacanțe : BUCEGI — 
10 ; 16 ; 18,15 ; la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30,
0 Femeia îndărătnică s UNIREA
— 15.30 ; 18. la grădină — 20,30. 
a Dansînd Sirtaki — 15,30, la gră
dină — 20,30, GRĂDINA MOȘI
LOR — 20.30.
a Un cuib de nobili : LIRA — 18. 
« Stăpîn pe situație : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
0 Răzbunătorul : FERENTARI — 
15,30 : 18 ; 20,30, MUNCA — 10 ;
16 : 18 ; 20.
a Bănuiala : COTROCENI —
15,30 ; 17,45 ; 20, POPULAR —
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Jocul dublu în serviciul se
cret : VITAN — 15,30 ; 18, la gră-

dină 20,30, PACEA — 15,45 :
20,15.
• Subiect pentru o schiță : 
ITORUL — 16 ; 18 ; 20.
n Afurisitul de bunic : MIORIȚA
— 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
O 24—25 nu se înapoiază : MOȘI
LOR — 15,30, 18.
• Misteriosul X din Cosmos :
ARTA — 16 ; 18,30, la grădină 
20,30, VOLGA — ÎS ; 18,15, 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Al 8-lea : CRINGAȘI — 15,30 : 
18 ; 20,15.
• Ferestrele
— 15,30 ; 18.

tlmpulul : RAHOVA
--  JLUjOU j AO.
a Ciclu de filme ; Mari succese 
de odinioară : GRADINA CAPI
TOL — 20,15 ; 22,30.
a Iubita lui Graminfa : GRADI
NA BUZEȘTI — 20,30.
a Urmărirea : GRĂDINA 
HOVA — 20,30.

în jurul orei 17, transmisie 
din Sala Palatului a mitingului 
organizat cu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice.
18,45 Nestemate folclorice. Cîn- 

tece și dansuri populare. So
liști : Irina Loghln, Nicolae 
Moldovan, Maria Cornescu, 
Dumitru Fărcășanu, Florica 
Ungur, Ion Bogza, Maria Pie- 
traru și sextetul „Perinița". 
Anunțuri — publicitate.
„1001 de seri" — emisiune 
pentru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Intermezzo muzical.
20.15 Călătorie în lumea desenului 

animat.
20.45 Seară de teatru TV. „Discurs 

pentru o floare" de Paul 
Everac. în distribuție : Mar
cel Anghelescu, Ștefan Tapa- 
lagă, Dorin Varga, Magda 
Popovicl, Liliana Welther.

21.45 Filme TV. a Congo Kinsha
sa. Imaginea — Ovidlu Dru
gă. Comentariul — Ion La- 
vric. • Oameni și locuri. 
Film realizat de studiourile 
sovietice.

22.15 Tineretul la rampă.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

• Teatrul de Operetă (la Are
nele Romane) : Suzana — 20.

e Teatrul „Lucia Sturdza. Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu 
1) : Iubire pentru iubire — 20

• Teatrul Glulești : (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Comedie 
cu olteni — 20
• Teatrul satiric muzical „C. 

Tănase" (sala Savoy) : Nicuță la 
...Tănase — 19,30.

DEOPOTRIVĂ,
AMUZAMENT
Șl MEDITAȚIE

Recent s-a încheiat ediția a treia 
a Festivalului internațional al filmu
lui de animație de la Mamaia — ma
nifestare de prestigiu, menită să con
tribuie, prin intermediul unei arte de 
cea mai largă popularitate, la dezvol
tarea unui climat propice schimburi
lor culturale, la stimularea circulației 
ideilor, a colaborării creatoare, prie
tenești între artiști din diferite țări 
și continente. Această confruntare 
cinematografică s-a bucurat, la edi
ția 1970, de o participare numeroasă, 
reprezentativă pentru tendințele care 
se afirmă în acest domeniu al artei. 
I-am solicitat lui ION POPESCU- 
GOPO — președintele juriului inter
național care a decernat premiile fes
tivalului de la Mamaia — să ne vor
bească despre semnificațiile acestui 
festival și, într-un plan mai larg, 
despre menirea filmului de anima-despre 
ție.

— Asupra filmului de animație 
planează o veche și persistentă pre
judecată — ne-a spus interlocutorul. 
Multă lume reduce filmul de anima
ție la „completările" cu purceluși și 
cățeluși neastîmpărați, la povestioa
rele moralizatoare pentru preșcolari. 
Nu neg însemnătatea filmelor de 
acest fel. Dar aș vrea să subliniez, 
o dată mai mult, că în ultimii ani ci
nematograful de animație s-a impus 
ca o artă majoră, în stare să poarte 
un mesaj uman de cea mai vie ac
tualitate. Au apărut școli și creatori 
care susțin cu strălucire această 
orientare. Filmele lor demonstrează 
cît de mari sînt posibilitățile pe care 
cea de-a 8-a artă le oferă fanteziei, 
inteligenței artistice, poeziei, umoru
lui de a se manifesta slujind omul și 
idealurile sale. A realiza o trecere în 
revistă a unor astfel de realizări, a 
facilita un schimb de experiență între 
promotorii acestor tendințe, a oferi 
o imagine a stadiului actual, a expe
riențelor și a cuceririlor în tehnica 
filmului de-animație — iată ce și-a 
propus și, în bună măsură, a reușit 
festivalul de la Mamaia.

Ia Mamaia. Premiile și distincțiile au 
încununat, sper, cîteva dintre filme
le cele mai reprezentative. Primul 
dintre cei cinci „Pelicani" de aur a 
adus în fruntea palmaresului filmul 
francez „O bombă la întîmplare", 
care ostracizează egoismul și pasivi
tatea lașă, dezumanizantă, susținind 
în același timp — într-o grafică sim
plă — ideea că atracția banilor îi poa
te face pe oameni să-și piardă rațiu
nea. Filmul finlandez „Impresia" su
gerează caractere și sentimente în des
fășurarea unei (puțin lungite) întîm- 
plări semnificînd lupta între bine și 
rău — prin animarea unor sticle de
pozitate într-o pivniță. Picturile des
coperite sub lavă la Pompei servesc 
autorului filmului cehoslovac „Meta- 
morfeus" prilejul unui poem drama
tic, pe teme ale metodologiei antice, 
despre dragoste și despre 
Nu-mi propun să trec în 
tă toate filmele premiate.

Convorbire

artă. 
revis- 

mai

cu Ion POPESCU-GOPO

despre filmul de animație

ales că prin forța lucrurilor o serie 
de creații valoroase n-au fost cu
prinse în palmares. Cele citate ilus
trează însă varietatea temelor și a 
mijloacelor artistice. Aș adăuga doar 

cartoa- 
obiecte 
partici- 
sau ja- 

fran-

că folosind desenul, păpușile, 
nele decupate, că animînd 
sau simboluri, mulți dintre 
panții la festival — sovietici 
ponezi, iugoslavi, americani, 
cezi, germani sau polonezi — au de
monstrat. cu argumente artistice con
vingătoare și uneori cu virtuozitate, 
că filmul de animație poate fi deo
potrivă amuzament și meditație, că 
poate răspunde unor întrebări ale 
prezentului sau poate prefigura vi
itorul, că poate avea o adresă prac
tică, de la un scop didactic pină la 
unul publicitar, sau poate face să 
germineze în solul fertil al sensibili
tății umane sămința unor idei gene
roase. în același timp, dacă ar trebui 
să optez pentru un film anume, aș 
spune că, interesante în ansamblul 
lor, selecțiile actualei ediții n-au im
pus un film care să se reliefeze în 
mod deosebit. Dar dacă n-a existat, 
detașat, un „film al festivalului", cred 
că, în schimb, s-au detașat cîteva se
lecții, de pildă cea bulgară (distinsă 
cu premiul FIPRESCI) — remarcabi
lă ca prospețime, originalitate nepre
tențioasă și umor. In același timp, 
Mamaia ne-a permis să cunoaștem 
preocupările unor creatori mai rar 
întîlniți în astfel de competiții — din 
Cuba, din Iran, din Turcia sau In
dia — ceea ce a conferit un plus de 
interes acestei confruntări.

— Credeți că selecția 
s-a impus concludent in 
tei confruntări 7

românească 
cadrul aces-

a decernat 
„în

— Juriul internațional 
un „Pelican" de argint filmului 
pădurea lui Ion" de Adrian Petrin- 
genaru — un film de inspirație fol
clorică atît ca idee cît și ca realizare. 
Ceea ce nu e puțin, dacă ne gîndim 
că la startul concursului s-au aliniat 
peste o sută de filme. Și alte pro
ducții românești au reținut atenția. 
Nu este însă mai puțin adevărat că 
— in cadrul acestei ample confrun
tări — selecția, noastră și-a dezvă
luit și deloc neglijabile neîmpliniri. 
După părerea mea, ea a cuprins și 
unele filme care, fără a fi lipsite de 
calități, au apărut ca insuficient de re
prezentative pentru un astfel de festi-

val. Independent de asta, dacă schim
bul de experiență de la Mamaia a de- k 
monstrat progresele reale obținute la 
noi în ce privește tehnica animației, 
în același timp a apărut clară ne
cesitatea unui efort inai susținut în 
direcția originalități și a finalizării 
ideilor, a abordării cu mai multă în
drăzneală a unor teme specifice, bo
gate in semnificații actuale, angajat 
umaniste.

— Filmul românesc de animație a 
repurtat succese, uncie realizări au 
intrat in circuitul difuzării mondiale
— în rețeaua cinematografică sau de 
televiziune. Ce ar trebui întreprins 
pentru ca producția de acest gen să 
răspundă, intr-un plan mai larg, exi
gențelor actuale 7

— In zilele petrecute la Mamaia, ca 
și la edițiile anterioare ale festivalu
lui nostru sau ale celui de la Annecy, 
ne-am dat seama de prestigiul și 
popularitatea de care se bucură fil
mul românesc de animație. Un pres
tigiu și o popularitate care ne obligă 
să fim mai intransigenți cu mani
festările de mimetism sau rutină 
care se fac simțite uneori în dome
niul nostru de creație, să evităm cu 
mai multă consecvență tentația filo
zofării pretențioase, a originalității 
de suprafață care riscă uneori să 
lipsească de relief chiar și apelurile 
la folclor. Confruntarea la care am 
asistat a scos în evidență și însem
nătatea conciziunii, a capacității de a 
spune mult într-un mod concentwit
— în opoziție cu filmele care diluea-, 
ză în arabescuri și complicații in?- 
tile ideea de la care au pornit. Pot 
exista și excepții, dar filmul de ani
mație cucerește prin densitatea și 
claritatea expresiei, prin ineditul' u- 
nei rezolvări, prin originalitatea unui 
simbol, a unui „gag", a unei glume 
accesibile și surprinzătoare prin sem
nificațiile pe care le conține și le re
levă spectatorului. Un atu esențial al 
filmului de animație este universali
tatea limbajului, capacitatea sa de a 
comunica direct cu un public imens 
și de a transmite — printr-o infinită 
varietate de mijloace — o idee, un 
gînd, un mesaj. Contribuția originală 
a filmului românesc presupune in
vestigarea în continuare a unor noi 
surse de inspirație, valorificarea ca
pacității de reflexie, a înțelepciunii 
și umorului proprii poporului nostru, 
preocuparea de a da un răspuns 
inedit, atractiv, amuzant or grav 
problemelor mai mari sau mai 
mici — dar semnificative — cu 
care se confruntă omul contempo
ran. Poate că și studioul „Anima- 
film" ar trebui să-și perfecționeze 
mijloacele de stimulare a unor astfel 
de preocupări majore, a îndrăznelii 
creatoare, a diversificării și afirmări,! 
talentelor în filme de un relief deo
sebit. In așa fel îneît, la ediția vii
toare a festivalului, talentele de care 
dispune animația noastră să se afir
me nu numai individual, dar și ca 
școală, onorînd prestigios și cu spirit 
de echipă bunul renume al slujitori
lor români ai acestui popular dome
niu al creației cinematografice.

Spunînd toate acestea nu am avut 
decît Intenția de a împărtăși cîteva 
reflecții prilejuite de confruntarea 
de la Mamaia, și care — sînt sigur — 
sînt identice cu reflecțiile multora 
dintre colegii mei. Evident, festivalul 
a pus în atenție și alte aspecte spe
cifice, iar filmul românesc de anima
ție are și alte probleme — de la cele 
de meserie propriu-zisă pînă la cele 
privind varietatea tematică și de ge
nuri a producției. M-am oprit asupra 
orientării creației, fiind convins că 
aceasta este, în momentul de față, 
problema nr. 1 a dezvoltării filmu
lui nostru de animație.

D. COSTIN

Cursuri de vară pentru

profesori de istorie

O caligramă simplă, naivă. Cîteva 
culori, puține la număr, preparate din 
lemn de prun sau boabe de pădure 
conform unor rețete străvechi. Un 
mod de a simți făcut din sinceritate, 
din modestie. Dar dincolo de acestea 
Expoziția de gravuri populare din 
nordul Transilvaniei (deschisă și în 
București în luna mai), cunoscute și 
6ub denumirea de „stampe populare 
din Hășdate" după numele centrului 
mai important în jurul căruia aceas
tă producție se reunește, pune în evi
dență un sector al artei populara 
mai puțin cunoscut marelui public. 
Lucrările, aproape 100 la număr, ex
puse în sălile Muzeului de artă din 
Cluj, sînt ca o infuzie proaspătă, re- 
levînd persistența unei culturi cu ră
dăcini adînc înfipte în istoria 
pămîntului românesc. Căci toate 
elementele de construcție ale ima
ginilor nu fac altceva decît să 
amintească de o continuă osmoză 
existentă între cele mai dife
rite sectoare ale artei populare 
românești, legătura cu armonia geo
metric ordonată a ceramicii, dar mai 
ales cu simplitatea de autentică sinte
ză a picturilor pe sticlă. Foarte răspân
dită în mediul țărănesc, începînd de la 
sfîrșitul sec. XVII, dar destul de pu
țin păstrată din cauza perisabilității 
materialului folosit — în speță hîrtia 
— gravura populară din nordul Tran
silvaniei atestă preluarea și asimi
larea originală, creatoare, a unui meș
teșug apărut mai întîi în atelierele 
mînăstirești ale Țărilor Române. Sînt 
începuturile unei activități editoriale 
ce au contribuit la dezvoltarea ulteri
oară a tiparului, începuturi care înre
gistrează însă deosebita măiestrie la 
care au ajuns gravorii din împreju

rimile Gherlei în sculptarea plăcilor 
(cel mai ades din lemn de măr pă
dureț sau de păr pădureț). Sînt sin
tetizate în aceste plăci (cîteva exem
plare sînt prezente în actuala exno- 
ziție) experiențe îndelung acumulate 
nu numai în tehnica cioplirii, dar și 
în folosirea cernelii numite popular 
„chindruț", a aplicării foii de hîrtie.

La o privire mai atentă și la o con
siderare a lor din perspectiva isto
riei. imaginile în sine se dovedesc a 
fi depozitarele unor potențe spirituale 
cu nebănuite sensuri și implicații. A- 
pariția lor mareînd fenomenul so
cial al creșterii importanței obștilor 
țărănești, al dezvoltării tot mai accen
tuate. deci a unei bogate și variate

ceste! activități, ca, de exemplu, 
„Adam și Eva", una din cele mai 
vechi gravuri, vin parcă să contu
reze o epocă, o lume de obiceiuri. 
Dar mai presus de toate ele vorbesc 
despre geniul artistic 
cărui întrupări atît de 
mărturie unei deosebite 
unei infinite puteri de

popular, ale 
diverse stau 
inventivități, 
creație. Me-

LA CLUJ: EXPOZIȚIA
DE GRAVURĂ POPULARA

(sec. XVIII-XIX)

producții populare corespunde orga
nizării în breaslă a meșterilor. Este 
vorba de o producție de largă circu
lație a cărei desfacere tot mai mare 
(înlesnită de prețul mic la care pu
teau fi obținute) asigură decorarea 
interioarelor caselor țărănești, a lă
zilor de zestre etc.

Implicațiile par a fi însă și de or
din documentar. In cadrul imaginii 
prestabilite intruziunea elementului 
laic : costume de epocă, obiecte și 
unelte folosite în activitățile zilnice, 
ca și reprezentarea în imagine a a-

ritul acestor diversificări creatoare 
pare cu atît mai mare cu cit mește
rul popular știe să evite imaginea de
venită stereotipă prin repetare, ima
gine propagată prin intermediul er- 
miniei al cărților, al repertoarelor 
iconografice care circulă de la un ate
lier de zugrăvie la altul. Circulația 
frecventă a aceleiași plăci gravate 
impune desigur revenirea la o aceeași 
arie de reprezentări. Dar dincolo de 
aceasta există o splendidă autonomie, 
o viață proprie, independentă a fie
cărei gravuri. Căci, înscrisă unui ca-

non și unor necesități bine determi
nate, fiecare imagine pare irepetabilă 
în sine. După imprimare, mina gravo
rului intervine corector, pentru a da 
accente, pentru a adăuga detalii de 
culoare sau pur și simplu pentru a 
varia ritmul de ansamblu al lucrării. 
Libertatea fanteziei se ordonează to
tuși riguros în limitele reprezentării 
unor tipologii umane predilecte, ale 
reluării și fixării unor imagini de pă
sări caracteristice centrului de la 
Hășdate, ale ilustrării satirice a po
veștilor populare.

Liniile sintetice, rezumative, pe 
care le permite incizia plăcii de lemn 
accentuează de cele mai multe ori 
asupra amănuntului cu valoare sim
bolică, asupra amănuntului semnifi
cativ. Culoarea supraadăugată cu 
pensula în tușe subțiri, transparente, 
ca și simplitatea, cursivitatea dese
nului împletesc uneori elemente 
epico-lirice, ca în cazul uneia dintre 
cele mai interesante și singulare gra
vuri create de Pop Gheorghe, care 
ilustrează scene din „Alexandria". 
Pop Gheorghe, alături de Nechita 
Morariu, Pop Simion, Pop Onisie și 
Andrei Man, este de altiel unul din 
puținele nume cunoscute de gravori 
populari. Descifrate la o lectură aten
tă, diferențele individuale de lennică, 
de factură, importante desigur, se 
încadrează însă caracteristicilor mari 
și exigențelor genului. Preferința 
pentru un limbaj laconic, pentru o 
compoziție simplă, clară, echilibrată 
reunește lucrările acestor meșteri în 
bună parte anonimi.

Remarcabil din punct de vedere al 
conturării cadrului istoric și al pre
zentării științifice a întregului mate
rial, ca și al excelentei ținute grafice, 
catalogul expoziției se alătură exce
lentei panotări a lucrărilor punînd în 
adevărata ei lumină o reală modali
tate de afirmare a unor valori artis
tice naționale — arta „zugravilor care 
zugrăvesc pe hîrtie".

La Uzinele „Semănătoarea” au 
sosit primele grupe de studenți 
în practică, lată-i pe cîfiva de 
la Facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic din Cluj 
inifiindu-se asupra modului de 
funcționare și a performanțelor 
tehnice înregistrate de noile 
serii perfecționate de mașini 
agricole Foto : M. Cioc

Luni au început la Cluj și Ia 
Vălenii de Munte cursurile de 
vară organizate de Societatea 
de științe istorice pentru pro
fesori de istorie din învățămîn- 
tul liceal și învățămîntul de 
cultură generală, membri ai 
societății. Scopul organizării 
acestor cursuri este de a con
tribui la îmbogățirea cunoș
tințelor de specialitate ale pro
fesorilor și de a informa asu
pra ultimelor cercetări din do
meniul istoriei și al metodicii 
predării istoriei. Totodată, 
cursurile vor înlesni profeso-

rilor 
țârii 
riențâ și o odihnâ activâ. Pro
gramul cuprinde conferințe pe 
teme importante din istoria 
patriei, istoria universală și 
metodica predării istoriei (sus
ținute de academicieni, pro
fesori universitari, cercetători 
științifici etc.), discuții pe teme 
de metodică, precum și ex
cursii documentare la monu
mente istorice, case memoriale 
etc.

din diferite județe ale 
un util schimb de expe-

(Agerpres)

Sprijin acordat României pentru
înlăturarea urmărilor inundațiilor

Marina PREUTU

Reprezentanți ai arhiepiscopului 
Hyeronimos al Atenei și toată Gre
cia, care au făcut zilele acestea o vi
zită în țara noastră, au predat peste 
13 tone îmbrăcăminte și 42 500 pături, 
colectate în Grecia de Comitetul fi
lantropic al Bisericii grecești. Aju
torul a fost adus in portul Constanța 
de nava grecească „Navsika", aparți- 
nînd companiei „Loukides", care a 
transportat pentru a doua oară, gra
tuit, ajutoare destinate României.

Firma ..Krautkramer" din K31n 
(R.F. a Germaniei) a_ transmis prin 
delegatul 
România, 
MĂRCI.

Tot din ___ _ _______
„Olfeldgerăte-Dienst GmbH" 
o donație în valoare de 700 DOLARI.

Firma „Rondova" din Olanda a a- 
cordat un ajutor constînd în două 
vagoane de alimente, îmbrăcăminte și 
medicamente.

„Zutphen Helpt Roemenie" (Zut- 
phen acordă ajutor României), aceasta 
este lozinca sub care orașul Zutphen 
din Olanda organizează o serie de 
acțiuni în vederea ajutorării regiu
nilor sinistrate din țara noastră. In

său Klaus Trunk, aflat în 
un cec în valoare de 10 000
R.F.a Germaniei, firma 

a făcut

același scop, primarul orașului olan
dez și reprezentantul firmei „Ron- 
dova“ se află în prezent la Satu 
Mare.

Firma „Thompson, Eyres and Clu- 
nie Ltd" și alte firme engleze au do
nat 155 LIRE STERLINE.

Vilmorin Andrieux, președintele 
Societății franceze cu același nume, 
a comunicat că a expediat o donație 
constînd in semințe de cartofi, varză, 
sfeclă, dovleci și ridichi, in greutate 
totală de 7 800 kg.

Biserica catolică din Merseburg a 
donat 6 000 MĂRCI, iar reprezentan
ții mai multor culte, tot din R. I). 
Germană — 1845 MĂRCI.

Din Spania, familia George Fonda, 
originară din România, a donat o- 
biecte de îmbrăcăminte în valoare de 
circa 50 000 PESETAS.

Consiliul de administrație al Casei 
generale de economii și restituiri din 
Bruxelles a subscris la fondul de 
ajutorare a regiunilor calamitate din 
țara noastră suma de 500 000 FRANCI 
BELGIENI.

Firma „Franz Weitz" din Salzburg 
(Austria) a depus suma de 15 000 
ȘILINGI.

Din partea întreprinderii „Calbio- 
chem" din Lucerna (Elveția) a fost 
anunțată o donație de 1 500 FRANCI 
ELVEȚIENI.

De la firma ________
R. F. a Germaniei — s-a 
donație de 10 000 MĂRCI.

Printr-un telex, compania 
de navigație fluvială din 
„Nippoon Yusen Kaisha" a _____
cat că a remis suma de 500 DOLARI.

Directorul Tîrgului de artizanat din 
MUnchen, dr. W. Marzin, a donat 
2 000 MĂRCI.

Antonio Filippi, președintele Orga
nizației culturale internaționale pen
tru pace — O.C.I.P., a anunțat că tri
mite în România, din partea acestei 
organizații, o primă donație constînd 
în articole de îmbrăcăminte.

în urma apelului lansat de prof. 
Jacques Goudet, șeful catedrei de 
limba română de la Universitatea din 
Lyon, au fost colectate peste 40 de 
colete cu îmbrăcăminte și încălțămin
te, oferite de locuitorii orașului Lyon.

Cetățeanul Mordehai Nahor din 
Kbln (R. F. a Germaniei) a depus 
suma de 2 000 MĂRCI.

(Agerpres)

„Hoeschexport" — 
primit o
japoneză 

Londra 
comuni-
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID

Șl GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE
Recepția oferită în cinstea delegației

Seara, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., a oferit o recep
ție în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii^. So
vietice, condusă de tovarășul 
Alexei Nîkolaevici Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S.

Toastul rostit de tovarășul
Ion Gheorghe Maurer

Toastul rostit de tovarășul
Alexei Nikolaevici Kosighin

Dragă tovarășe Kosîghin,
Onorați tovarăși,
Primirea caldă pe care v-au fă

cut-o astăzi cetățenii Bucureștiu- 
lui constituie o expresie elocventă 
a relațiilor de prietenie dintre po
porul român și popoarele sovietice, 
a dorinței lor de a întări și dezvolta 
c ntinuu legăturile de solidaritate 
i ternaționalistă și colaborare mul
tilaterală.

îmi este plăcut să adresez, în a- 
ceastă seară, din partea conducerii 
de partid și de stat a României, a 
întregului popor român, un salut 
cordial tovarășului Alexei Niko- 
laevici Kosîghin, conducător stimat 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și al statului sovietic, ce
lorlalți tovarăși din delegația de 
partid și guverpamentală sovietică, 
sosită în Republica Socialistă 
România pentru a semna, îm
preună cu noi, Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre cele două țări.

Politica externă a partidului și 
statului nostru, așa cum a fost ea 
definită la Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
are ca una din temeliile sale fun
damentale dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilatera
lă cu Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, cu Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Sîntem bucuroși să subliniem că 
și discuțiile noastre evidențiază 
cursul pozitiv al colaborării ro- 
mâno-sovietice, în folosul și spre 
satisfacția ambelor părți. Terenul 
fertil al relațiilor de prietenie din
tre România și Uniunea Sovietică 
îl formează esența comună a orîn- 
duirii sociale, ideologia marxist- 
leninistă, țelurile socialismului și 
comunismului, internaționalismul 
socialist — factori a căror acțiune 
este amplificată prin progresul ra
pid al economiei și culturii statelor 
noastre. Considerăm că posibilită
țile de dezvoltare și adîncire a a- 
cestei colaborări nu au fost nici pe 
departe epuizate; dimpotrivă, a- 
preciem că există în acest sens 
mari posibilități insuficient folosi
te sau neexplorate.

Este îmbucurător să constatăm 
hotărîrea ambelor părți de a pro

Depuneri de coroane
în cursul după-amiezii, membrii 

delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice, în 
frunte cu tovarășul A. N. Kosî
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
au depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală.

La solemnitățile care au avut loc 
cu acest prilej au fost prezenți 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, Mi
hai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C.' 
al P.C.R., general-locotenent Ion 
Corn an, membru al Consiliului de 
Stat, Bujor Almășan, ministrul in-

SOSIREA IN
(Urmare din pag. I)

După defilarea gărzii de onoare, 
cei doi șefi de guvern se îndreap
tă spre salonul oficial al aero
gării, în aclamațiile îndelungi ale 
cslor prezenți pe aeroport.

Tovarășii A. N. Kosîghin și Ion 
Gheorghe Maurer ;au apoi loc în
tr-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspeților. Pe 
parcurs, la intrarea în Capitala 
țării, precum și pe magistrala 
care reprezintă traseul cortegiului 
de mașini, zeci de mii de cetățeni 
ai Bucureștiului au făcut o căldu
roasă primire solilor poporului so- 
vitlic, aclamînd, manifestînd cor
dial pentru prietenia româno- 
sovietică, pentru alianța și cola
borarea dintre partidele, țările și 
/■^poarele noastre. Numeroși cetă-

Au luat parte M. A. Suslov, A. A. 
Gromîko, K. V. Rusakov, A. V. 
Basov — membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a Uniu
nii Republicilor Sovietice Socia
liste.

Au participat tovarășii Paul 
Nlculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, Iosif 
Banc, Mihai Gere, Ion Ioniță, pre

mova în continuare și de a ridica 
la un nivel tot mai înalt, în toate 
domeniile, relațiile existente între 
țările noastre. Tratatul pe care îl 
vom semna consfințește principiile 
care stau la baza acestor relații: 
ajutorul frățesc, avantajul reciproc, 
respectarea suveranității și inde
pendenței naționale, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile 
interne. Nutrim speranța că el va 
marca un pas important în direc
ția extinderii colaborării dintre 
țările și popoarele noastre, a fruc
tificării din ce în ce mai bune a 
acelor elemente care conferă trăi
nicie și superioritate relațiilor de 
tip nou statornicite între statele 
noastre, va servi dezvoltării și în
tăririi prieteniei româno-sovietice. 
Făurind orînduirea nouă, socialis
tă, muncind pentru dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală a ță
rii, poporul român, guvernul 
României socialiste sînt conștiente 
de necesitatea de a-și aduce con
tribuția la soluționarea probleme
lor internaționale, militează pentru 
securitate în .Europa și în lume, 
pentru dezvoltarea colaborării în
tre state, pe baza stimei și intere
sului reciproc, a respectării nor
melor dreptului internațional, se 
pronunță activ pentru încetarea 
agresiunii în Indochina, pentru re
glementarea pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat, împotriva 
politicii agresive a imperialismu
lui, de dominație și asuprire a altor 
popoare, împotriva colonialismului 
și neocolonialismului, pentru drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător destinele.

Vă propun, stimați oaspeți, să ri
dicăm paharul:

Pentru prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre țările, parti
dele și popoarele noastre !

Pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii în întreaga lume !

Pentru Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru Comite
tul său Central 1

în sănătatea tovarășului Leonid 
Ulei Brejnev !

în sănătatea tovarășului Alexei 
Nikolaevici Kosîghin !

în sănătatea tuturor celor pre- 
zenți!

dustriel miniere și geologiei, Nico
lae Ioneșcu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
U.R.S.S., generali și ofițeri supe
riori.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost de față membrii ambasa
dei U.R.S.S. la București.

în fața monumentelor erau ali
niate companii de onoare. Fanfara 
a intonat imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

După depunerea coroanelor de 
flori cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Solemnitățile au luat sfîrșit prin 
defilarea companiilor militare de 
onoare.

(Agerpres)

CAPITALĂ
țeni fluturau stegulețe cu însem
nele de stat ale U.R.S.S. și Româ
niei, salutând și urînd bun venit 
în patria noastră lui A. N. Kosî
ghin și celorlalți membri ai dele
gației sovietice.

Vizita delegației sovietice în țara 
noastră se înscrie în contextul 
dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie și colaborare multila
terală româno-sovietice, relații ce 
cunosc în zilele noastre un curs 
ascendent. Cetățenii Capitalei și-au 
exprimat convingerea că această 
nouă întâlnire româno-sovietică va 
contribui la cimentarea și mai 
strînsă a legăturilor tradiționale 
prietenești, a colaborării frățești 
ce unesc România socialistă și 
Uniunea Sovietică, popoarele ro
mân și sovietic, partidele comu
niste din cele două țări. 

cum și Mihai Marinescu, Ion 
Pățan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Teodor 
Marinescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați

Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși,
în numele delegației de partid șl 

guvernamentale sovietice vă aduc 
mulțumiri pentru cuvintele dv. de 
salut prietenesc, pentru atenția și 
ospitalitatea de care s-a bucurat 
delegația. noastră. Prima zi a șe
derii noastre în capitala României 
socialiste este bogată în impresiile 
vii și memorabile prilejuite de în
tâlnirile cu oamenii muncii români.

Atmosfera acestor întîlniri dove
dește, în primul rînd, că popoarele 
Uniunii Sovietice și României, par
tidele comuniste din țările noastre 
au parcurs laolaltă un drum mare, 
că ideile cuprinse în Tratatul so- 
vieto-român din anul 1948 au fost 
transpuse în viață.

în aceste două decenii, în lume 
au survenit schimbări gigantice. 
Cel mai important rezultat, care 
are un rol definitoriu pentru pro
cesul evoluției istorice, îl consti
tuie, în prezent, sistemul mondial 
socialist, clasa muncitoare inter
națională, toate forțele revoluțio
nare și progresiste din lume. Pen
tru forțele progresiste din lumea 
întreagă n-au existat niciodată po
sibilități ca acele care se deschid 
în fața lor astăzi. Țările socialiste, 
din familia cărora fac parte și 
Uniunea Sovietică și România, sînt 
capabile să realizeze pe deplin a- 
ceste posibilități, în interesul po
poarelor lor, în interesul socialis
mului și păcii.

Marele rol al sistemului mon
dial socialist este un corolar al a- 
vantajelor pe care le oferă orîn- 
dtiirea socialistă și colaborarea 
noastră colectivă, bazată pe prin
cipiile marxism-leninismului, in
ternaționalismului socialist. A fo
losi această colaborare a tuturor 
țărilor socialiste pentru accelera
rea mersului nostru comun înainte 
pe drumul progresului — este una 
din cele mai importanțe probleme 
care se pun în fața țărilor socia
liste. Dar pentru aceasta trebuie să 
generalizăm experiența acumulată, 
să definim clar și precis perspec
tivele colaborării noastre, s-o dez
voltăm activ, îmbrățișînd o sferă 
cit mai vastă de domenii și proble
me, înlăturînd tot ce constituie un 
impediment pe acest drum.

Cred că voi exprima părerea 
noastră comună, spunînd că noul 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, pentru semna
rea căruia delegația de partid și

Intensificarea tuturor lucrărilor agricole
(Urmare din pag. I) 

nei producții mari de porumb și fa
sole boabe, legume și plante fura
jere, insămințate în culturi duble. 
Esențial este să se acționeze cu ope
rativitate pentru eliberarea și pregă
tirea terenurilor, să se organizeze 
munca în schimburi prelungite, iar 
acolo unde sint posibilități să se lu
creze și în timpul nopții la pregă
tirea terenului. Pe această bază se 
creează condiții pentru obținerea unui 
plus de recoltă, pentru echilibrarea 
bazei furajere.

Tot in această perioadă, una dintre 
cele mai urgente și importante lu
crări agricole o constituie întreține
rea culturilor. In întreprinderile a- 
gricole de stat, prașila a doua a fost 
efectuată cu mijloace mecanice și 
manuale pe suprafețe cuprinse între 
91—93 la sută la porumb, iar prașila 
a III-a mecanică s-a efectuat pe 63 
la sută din suprafață la porumb 
și 72 la sută la floarea-soarelui. Și 
in cooperativele agricole prașila a 
doua a fost efectuată pe mari supra
fețe, iar in sute de unități au fost 
aplicate cite trei prașile la porumb, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr și 
cartofii de toamnă. Ploile și căldura 
favorizează dezvoltarea culturilor 
prășitoare, existând posibilitatea ca, 
acolo unde se fac la timp lucrări de 
întreținere, să se realizeze producții 
dintre cele ma! bune. Aceasta de
pinde în cel mai înalt grad 
de măsurile care se iau pentru 
distrugerea buruienilor. In această 
privință sînt încă multe de făcut, în
deosebi in județele Sălaj, Hunedoara, 
Sibiu, Maramureș și altele, unde pra
șila a doua manuală la porumb s-a 
făcut pe suprafețe mai mici de 10 la 
sută. Și în județele mai avansate la 
efectuarea acestei lucrări este nevoie 
să se concentreze mai multe forțe 
mecanice și manuale la prășit, 
ținînd seama de suprafețele mari cul
tivate cu această valoroasă plantă.

în acest an există o mare bogă
ție de furaje verzi în toate județele 
țării. Trifolienele și fînețele natu
rale au o vegetație comparabilă cu 
cea de pe terenurile irigate, ceea ce 
dă putința să se asigure cantitățile 
de fin și nutrețuri insilozate necesare 

în România și alți membri ai cor
pului diplomatic.

La intrarea în sala de recepție a 
celor doi șefi de guverne au fost 
intonate imnurile de stat ale Uniu
nii Sovietice și Republicii Socialiste 
România.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Alexei Niko- 
laevici Kosîghin au rostit toasturi.

guvernamentală a Uniunii Sovie
tice a sosit la București, va deveni 
baza juridică pe temeiul căreia vor 
crește și se vor întări tradiționa
lele legături prietenești ale partide
lor, țărilor și popoarelor noastre, 
în anii următori.

Noul tratat, care definește rapor
turile bilaterale ale României și 
Uniunii Sovietice, va contribui, 
totodată, la întărirea solidarității 
statelor întregii comunități socia
liste, la dezvoltarea asistenței lor 
mutuale frățești, a colaborării 
strînse în domeniul politic, econo
mic și militar, servind astfel la în
tărirea prestigiului și influenței ță
rilor socialiste, ca și intereselor lup
tei pentru pace și socialism.

Dacă astăzi desfășurăm cu suc
ces lupta împotriva primejdiei unui 
nou război, dacă în Europa cresc 
forțele care se manifestă pentru 
făurirea unui sistem eficient al 
securității colective, dacă suferă 
eșec aventurile agresorilor impe
rialiști, toate acestea sînt în mare 
măsură rodul eforturilor colective, 
pline de abnegație ale țărilor co
munității socialiste, rodul acțiuni
lor lor just orientate în lupta pen
tru pace și progres social.

Oamenii muncii din țările noas
tre, comuniștii sovietici și români 
sînt strîns legați între ei prin lupta 
comună pentru triumful idealuri
lor clasei muncitoare. Noi, comu
niștii sovietici, înțelegînd bine în
semnătatea internațională a legă
turilor noastre de prietenie, sîntem 
ferm hotărîți să întărim prin toate 
mijloacele colaborarea frățească a 
Uniunii Sovietice și României.

Noi am vrea să propunem un 
toast pentru întărirea bunei înțe
legeri și încrederii reciproce între 
Uniunea Sovietică și România so
cialistă, pentru dezvoltarea între 
țările noastre a colaborării rod
nice, multilaterale, pentru întări
rea continuă a prieteniei popoare
lor Uniunii Sovietice și României.

Propun un- toast pentru întărirea 
unității și coeziunii frățești a co
munității socialiste — principalul 
factor al progresului și păcii.

Propun un toast pentru Comite
tul Central al Partidului Comu
nist Român, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru guver
nul Republicii Socialiste România, 
pentru președintele său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, și în sănă
tatea tuturor tovarășilor români aci 
prezenți!

animalelor, să se creeze rezerve pen
tru nevoile proprii și pentru ajuto
rarea unităților calamitate. Acum, la 
ordinea zilei este recoltarea fînețelor 
naturale și a trifolienelor din coasa 
a doua. Pînă în ziua de 5 iulie, fîne
țele naturale au fost recoltate de pe 
36 la sută din totalul suprafețelor de 
care dispun întreprinderile agricole 
de stat, iar în cooperativele agricole, 
de pe 14 Ia sută din suprafețe, ceea 
ce reprezintă puțin față de stadiul de 
vegetație a ierburilor. Grăbirea rit
mului cositului, transportului și de
pozitării nutrețurilor se impune ca o 
necesitate atît pentru evitarea pier
derilor de substanțe nutritive, cit și 
pentru crearea condițiilor necesare 
obținerii unei coase suplimentare. 
Deosebit de avantajoasă este însilo- 
zarea ierburilor. întreprinderile agri
cole de stat au înstlozat 129 mii tone

Ploi torențiale au provocat 
inundații în unele județe

în ultimele 48 de ore, vremea a 
fost instabilă, în cea mai mare parte 
a țării, cu excepția Dobrogii, estului 
Bărăganului și nordului Moldovei, 
unde timpul a fost în general fru
mos și călduros. Au căzut ploi sub 
formă de averse în Banat, Crișana, 
Transilvania, Maramureș, precum și 
în cea mai mare parte din Moldova, 
Muntenia și Oltenia. în zona subcar
patică din sudul țării ploile au avut 
în general un caracter torențial.

La Tr. Măgurele au căzut 124 litri 
pe mp. la Videle, 116 litri, la Bucu
rești 115 litri, la Alexandria 110 litri.

Ca urmare a precipitațiilor, nivelu
rile pe unele rîuri interioare au în
registrat creșteri, în special în Mun
tenia și în bazinul Oltului. Au fost 
înregistrate creșteri peste cotele de 
inundații la Alexandria, pe rîul Ve
dea — 102 cm, Conțești pe Dîmbovița 
— 42 cm. Vadul Lat pe Neajlov, 90 
cm, iar peste cota de atenție la : 
Malu Spart pe Argeș — 36 cm și 
Adîncata, pe rîul Ialomița — 30 cm.

Ședința plenară 
lărgită 

a Comitetului 
de conducere 

al Uniunii 
Arhitecților

Comitetul de conducere al Uniunii 
Arhitecților s-a întrunit în ședință 
plenară lărgită, în cadrul căreia au 
fost dezbătute sarcinile arhitecților 
în lumina indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
la întâlnirea din 24 iunie cu repre
zentanții Uniunii Arhitecților. Au 
fost adoptate măsurile corespunză
toare de pregătire și organizare a 
conferinței Uniunii Arhitecților pen
tru toamna acestui an.

In telegrama adresată TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, co
mitetul de conducere, mulțumind în 
numele arhitecților români pentru în
drumările primite, care reflectă grija 
permanentă și atenția deosebită pe 
care partidul o acordă activității de 
arhitectură și sistematizare, subli
niază '

„Indicațiile dumneavoastră au 
pentru noi o semnificație deosebită, 
inarmindu-ne cu o orientare limpede 
pe calea dezvoltării și propășirii ar
hitecturii și urbanismului in (ara 
noastră.

Pătrunși de simțul de răspundere 
pe care activitatea noastră profesio
nală și obștească il incumbă, sintem 
hotărîți să ne intensificăm eforturile 
pentru ca aportul nostru la dezvol
tarea economică și culturală a țării 
să fie din ce in ce mai substanțial.

Vă asigurăm că străduința' noastră 
va fl îndreptată de azi inainte spre 
amplificarea contribuției pe care noi, 
arhitecții, o putem aduce la măreața 
operă a poporului care, unit sub con
ducerea plină de înțelepciune a Par
tidului Comunist Român, construiește 
in ritm rapid societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

Energia și capacitatea noastră pro
fesională vor fi concentrate spre re
zolvarea mai eficientă a problemelor 
de sistematizare, de industrializare a 
construcțiilor, de extindere a tipiză
rii, de adîncire a tuturor aspectelor 
economice și tehnice ale construcții
lor pe care le proiectăm. Ne vom da 
silința să găsim mijloacele prin care 
să fie îmbunătățită repartiția cadre
lor de arhitecți în toate județele țării, 
pentru ca aportul nostru profesional 
să fie prezent oriunde construcția so
cialismului il face necesar.

Organizind, pe baza recomandări
lor dumneavoastră, pregătirile pen
tru conferința Uniu'’1’ Arhitecți- 
lor, ne angajăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, să dezvoltăm și să îmbo
gățim activitatea organizației noastre, 
astfel ca în viitor ea să reprezinte 
un cadru eficient al contribuției ob
ștești la îndeplinirea sarcinilor pe 
care conducerea partidului și statului 
le pune astăzi arhitecturii și urba
nismului".

Cronica zilei
Luni după-amiază s-a înapoiat 

de la Belgrad delegația de specia
liști din Departamentul de îmbu
nătățiri funciare și gospodărire a 
apelor condusă de Barbu Popescu, 
adjunct al ministrului agriculturii 
și silviculturii, care a participat la 
lucrările celei de-a 17-a sesiuni a 
Comisiei hidrotehnice româno-iu- 
goslave referitoare la apele care 
formează sau traversează frontie
ra dintre cele două țări.

A apărut: 

„MAGAZIN ISTORIC"

nr. 71970

de furaje, iar cooperativele agricole 
228 mii tone. Este necesar ca aceas
tă importantă acțiune să fie intensi
ficată peste tot acolo unde există fu
raje verzi din abundență, care prin 
însilozare pot fi păstrate fără pier
deri, timp îndelungat, constituind re
zerve prețioase de nutreț pentru 
iarnă, cit și pentru eventualele pe
rioade de secetă din anul viitor.

Secerișul, întreținerea culturilor, 
tnsămînțarea culturilor duble și re
coltarea furajelor constituie, in mo
mentul de față, patru lucrări de ma
ximă urgență și însemnătate. în func
ție de condițiile fiecărei unități, este 
nevoie să se asigure o repartizare 
judicioasă a forțelor și mijloacelor de 
muncă, pentru ca fiecare dintre a- 
ceste lucrări să fie efectuată la timp 
și in condiții cit mai bune.

Acest fapt a provocat inundații în 
raza unor județe din zonele amin
tite. După informațiile primite la 
Comisia centrală de apărare împo
triva inundațiilor, în județul Vilcea 
apele au inundat Uzina de produse 
sodice și Centrala termoelectrică din 
Govora precum și unele fabrici ale 
Combinatului chimic din Rm. Vilcea. 
în aceste unități s-au luat măsuri o- 
perative pentru înlăturarea grabnică 
a pagubelor și reluarea neîntîrziată a 
producției.

Apele au inundat, de asemenea, 
unele localități din județele Olt, Ar
geș, Teleorman, Dîmbovița. Ilfov, 
precum și unele obiective industriale 
și locuințe din municipiul București.

Organele locale de apărare împo
triva inundațiilor, sprijinite de sub
unități de pompieri, de ostași, de nu
meroși cetățeni, au luat măsuri ener
gice pentru salvarea bunurilor mate
riale și înlăturarea imediată a urmă
rilor inundațiilor.

(Agerpres)

Profundă recunoștință 
pentru sprijinul acordat 

in reconstrucție
(Urmare din pag. I)

nundații, pentru refacerea pa
trimoniului de locuințe, pentru 
îndeplinirea celorlalte sarcini ce 
revin județului din hotărîrile și 
indicațiile date de partid. Pînă 
la sfirșitul lunii iunie, au fost 
recuperate peste 28 de milioane 
lei din restanța la producția glo
bală industrială și au fost reîn- 
sămînțate toate cele 70 000 ha de 
culturi compromise în agricul
tură. în domeniul investițiilor, 
transporturilor, ca și in compar
timentele celelalte de muncă e- 
xistă, de asemenea, un ritm de 
activitate care garantează înde
plinirea integrală a sarcinilor ul
timului an al actualului cinci
nal, asigurînd pregătirea temei
nică a condițiilor trecerii la în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului.

Plenara comitetului județean 
de partid si sesiunea consiliului 
popular județean, dînd glas pro
fundei recunoștințe a oamenilor 
muncii din județ pentru ajutorul 
deosebit acordat în vederea li
chidării rănilor grave provocate 
de inundații, raportează că prin

COMITETUL
CONSILIUL

JUDEȚEAN

Vom munci 
cu eforturi înzecite

(Urmare din pag. I)

man, Consiliul Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de 
producție Mureș. întrunit în 
plenara din ziua de 4 iulie 
1970, la care au participat și cei 
169 președinți ai cooperativelor 
agricole de producție, în numele 
celor 120 000 cooperatori se an
gajează să muncească cu efor
turi înzecite pentru terminarea 
lucrărilor de reînsămînțare pe 
toate suprafețele calamitate, să 
execute în mod exemplar lu
crările de întreținere a culturi
lor, strîngerea la timp și _ fără 
pierderi a întregii producții de 
furaje și cereale.

Pentru înfăptuirea angaja
mentelor luate în sectorul ve
getal, se va acorda atenție deo
sebită însămînțării întregii su
prafețe prevăzută cu porumb, 
cultură cu pondere în agricul
tura județului nostru, execută
rii exemplare a lucrărilor de 
întreținere a culturilor și se vor

HOTĂRlRI ALE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Privind regimul de livrare a materialelor 
și utilajelor destinate susținerii acțiunilor 

de dezvoltare a sectorului zootehnic 
din cooperativele agricole de producție
In vederea susținerii acțiunilor 

de dezvoltare a sectorului zooteh
nic din cooperativele agricole de 
producție, Consiliul de Miniștri a 
aprobat o hotărîre privind regimul 
de livrare a materialelor și utila
jelor destinate acestui scop.

Hotărîrea prevede că materialele 
pentru construirea de complexe și 
ferme de creștere și îngrășare a a- 
nimalelor, de tip industrial, sau ex
tinderea celor existente, precum și 
pentru instalațiile de pregătire a 
furajelor, care se vor realiza în ca

Privind unele masuri financiare pentru 
sprijinirea cooperativelor agricole, membrilor 
cooperatori și producătorilor cu gospodărie 

individuală care au suferit
din cauza

Consiliul de Miniștri a aprobat o 
hotărîre privind unele măsuri fi
nanciare pentru sprijinirea coope
rativelor agricole de producție, 
membrilor cooperatori și producă
torilor cu gospodărie individuală 
care au suferit din cauza inundați
ilor.

Hotărîrea prevede ca Banca A- 
gricolă să acorde acestor coopera
tive agricole de producție credite 
pe termen scurt, în limita sumei de 
300 milioane lei, pentru acoperirea 
cheltuielilor materiale de produc
ție necesare reînsămînțării culturi
lor calamitate, întreținerii anima
lelor, retribuirii muncii cooperato
rilor, precum și pentru alte chel
tuieli de producție. Creditele se vor 
acorda în raport cu situația eco- 
nomico-financiară a fiecărei uni
tăți și cu pagubele suferite, pe o 

mobilizarea întregii mase a ce
tățenilor au fost asigurate toate 
condițiile necesare îndeplinirii 
programului amplu de construc
ții de locuințe, atît în munici
piul Satu-Mare cit și în satele 
afectate de calamități.

Folosim acest prilej pentru a 
exprima încă o dată sentimen
tele de adîncă mulțumire și pre
țuire pe care le nutresc organi
zația noastră de partid, toți ce
tățenii din județ, fără deosebire 
de naționalitate, pentru înțelep
ciunea cu care sînt conduse des
tinele poporului, pentru grija 
neslăbită a conducerii partidului 
In frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Ceaușescu, 
față de îndeplinirea neabătută 
a obiectivelor făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în țara noastră. încredințăm 
conducerea de partid și de stat 
că oamenii muncii din județul 
nostru vor depune în continuare 
întreaga lor energie pentru tra
ducerea exemplară în viață a 
sarcinilor care le revin, aducin- 
du-și contribuția lor la munca 
și lupta întregii națiuni pentru 
continua înflorire și prosperitate 
a scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

DE PARTID SATU-MARE
POPULAR JUDEȚEAN

administra peste 3 000 tone în
grășăminte chimice în mod su
plimentar. în sectorul creșterii 
animalelor, atenția noastră se 
va îndrepta spre asigurarea 
unor cantități corespunzătoare 
de furaje de bună calitate, însă- 
mînțarea unei suprafețe de 
14 000 hectare cu culturi duble 
pentru siloz și masă verde care, 
îmbinată cu o îngrijire cores
punzătoare, va asigura realiza
rea sarcinilor de plan din acest 
sector.

Vă asigurăm, stimate tovarăș» 
secretar general că, sub îndru
marea comitetului județean de 
partid, Consiliul Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole 
de producție și întreaga țărăni
me cooperatistă din județul 
Mureș vor depune tot efortul și 
vor munci neobosit pentru refa
cerea și dezvoltarea agriculturii 
cooperatiste, a economiei jude
țului nostru, aducîndu-șl astfel 
contribuția la înflorirea conti
nuă a patriei noastre socialiste.

drul programului național de dez
voltare a zootehniei, se livrează la 
prețurile cu ridicata ale întreprin
derii. Aceleași prețuri se aplică și 
la mașinile și utilajele destinate 
procesului de producție în zooteh
nie pentru cooperativele agricole 
de producție și asociațiile intercoo- 
peratiste.

Prin noul regim de prețuri cara 
se aplică retroactiv de la 1 ianua
rie 1970, aceste unități vor benefi
cia de însemnate avantaje bănești.

inundațiilor
perioadă de pînă la 3 ani șl cu o 
dobîndă de numai 1 la sută pe an. 
De asemenea, Banca Agricolă va 
acorda credite pe termen lung coo
perativelor agricole de producție 
pentru repararea și punerea în 
funcțiune a mijloacelor de produc
ție care au fost avariate, cu termen 
de rambursare pînă la 5 ani și cu 
o dobîndă de 2 Ia sută pe an.

In hotărîre se menționează că 
vor fi amînate Ia rambursare pen
tru ultimul trimestru al acestui an 
ratele scadente în trimestrele II și 
III din creditele pe termen scurt și 
pe termen lung datorate de coope
rativele agricole de producție, 
membrii cooperatori și producătorii 
cu gospodărie individuală care au 
suferit din cauza inundațiilor.

(Agerpres)



viața internaționala
GENEVA

Ședință solemnă 

consacrată celei de-a 25-a

Probleme ale 
dezvoltării în 

discuția ECOSOC
aniversări a O. N. U.

GENEVA 6. — Corespondentul
Agerpres Horia Liman transmite : 
Luni dimineața a avut loc în sala 
adunărilor din Palatul Națiunilor 
ședința solemnă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a O.N.U. Pre
ședintele Confederației Helvetice, 
Hans Peter Tschudi, a salutat adu
narea în numele guvernului elvețian, 
exprimîndu-și satisfacția pentru fap
tul că un mare număr de instituții 
internaționale, se află la Geneva. El 
a afirmat că — în ciuda conflictelor 
existente în unele zone ale lumii — 
O.N.U. trebuie să rămînă o instituție 
de neînlocuit, în slujba păcii, a justi
ției și progresului.

Ambasadorul J. B. P. Maramis, 
președintele Consiliului economic și 
social al O.N.U. (ECOSOC), a trecut 
apoi în revistă o serie de probleme 
care se pun consiliului la începutul 
deceniului ’70. El a recomandat o 
revizuire a concepțiilor pe scară 
globală, astfel încît să se facă posi
bile elaborarea și consolidarea unei 
strategii internaționale eficiente a 
dezvoltării pentru deceniul care ur
mează, o restructurare a metodelor și 
a programelor de lucru ale consi
liului în domeniul economic și so
cial.

Luînd cuvîntul în numele institu
țiilor specializate ale O.N.U., Rene 
Maheu. directorul general al 
UNESCO, s-a referit la mutația pro
dusă în. anii '60 în favoarea dezvol
tării țărilor recent eliberate de sub 
dominația colonială, afirmînd că ea 
a determinat o modificare a priori
tăților și o revizuire a mecanisme
lor și a metodelor de acțiune, în 
sensul unui spor de eficacitate.

In alocuțiunea sa, U Thant, secre
tar general al O.N.U., a subliniat 
primejdia pe care o reprezintă cursa 
înarmărilor și îndeosebi înarmarea 
nucleară, relevînd că numai 10 la 
sută din cheltuielile militare ar fi 
suficiente pentru realizarea unor 
progrese efective în țările în curs de 
dezvoltare. Alte probleme — vechi și 
noi — împiedică progresul omenirii 
și una dintre cele mai importante, a 
afirmat secretarul general, o consti
tuie rasismul, această insultă intole
rabilă la adresa demnității umane. în 
același context, vorbitorul a declarat 
că lichidarea colonialismului este o 
necesitate imperioasă pentru realiza
rea păcii internaționale și a progre
sului popoarelor.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

Demisia guvernului italian
Luni, guvernul ita

lian, condus de pre
mierul Mariano Ru
mor, a demisionat. 
Cu toate că în cercu
rile informate nu era 
exclusă o criză de gu
vern, ca rezultat al 
intensificării contra
dicțiilor dintre parti
dele coaliției guver
namentale de centru- 
stînga în legătură cu 
problema politică a 
alianțelor pentru crea
rea noilor consilii re
gionale, precum și în 
domeniul economic a- 
supra poziției față de 
revendicările social- 
economice ale maselor 
muncitoare, demisia 
guvernului Rumor a 
produs o oarecare 
surprindere, mai ales 
prin caracterul pre
cipitat și modalitatea 
declanșării ei. Convo- 
cați telefonic luni Ia 
prînz, miniștrii au fost 
puși în fața faptului 
împlinit al demisiei, 
fără a se fi considerat 
necesară o dezbatere 
prealabilă a acestei 
probleme în cadrul ca
binetului.

Intr-o scrisoare a- 
dresată secretarilor na
ționali ai partidelor 
democrat-creștin, so
cialist, socialist uni
tar și republican, pre
mierul Rumor subli
niază că demisia cabi
netului său este deter
minată, în esență, de 
lipsa de „omogenita
te" în rîndurile forțe
lor guvernamentale 
privind modalitatea re
zolvării problemelor 
dezvoltării economice 
și sociale a țării — 
pe termen scurt sau 
îndelungat — precum și

de așa-numita tendință 
de „disociere" la nivel 
regional față de poli
tica pe plan național, 
prin formarea de a- 
lianțe de1 stînga în
tre P.S.I., P.C.I. și 
P.S.I.U.P. Considerînd, 
totuși, că situația nu 
trebuie dramatizată și 
că „desfășurarea ei 
pozitivă este posibilă", 
primul-ministru este 
de părere că numai o 
amplă clarificare în
tre componentele coa
liției de centru-stînga 
ar putea permite asu
marea angajamentelor 
„necesare pentru a în
frunta problemele nu
meroase și dificile ce 
stau în fața Italiei".

Vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, De 
Martino, nu împărtă
șește însă acest punct 
de vedere. „Hotărîrea 
de a deschide o criză 
de guvern într-un mo
ment dificil, în timp 
ce țara și clasa mun
citoare așteaptă rezol
varea unor probleme 
urgente și grave, con
stituie — a declarat el 
— o greșeală politică 
pe care socialiștii nu o 
pot aproba. Este de 
temut că problemele 
existente vor deveni și 
mai grave".

Ministrul muncii, 
Donat Cattin, crede că 
prin noua criză înfăp
tuirea reformelor va 
fi încetinită, făcînd și 
mai dure relațiile cu 
sindicatele. „Criza, 
continuă Cattin, cores
punde mai curînd ce
lor care doresc să se 
meargă înapoi, decît 
înainte".

Declanșarea crizei 
de guvern a prilejuit,

convocarea de urgență
— pentru luni și marți
— a conducerilor tutu
ror partidelor, pentru a 
analiza situația politi
că (luni după-amiază 
s-a întrunit Direcțiunea 
P.S.I.U.P.). In cercuri
le opoziției de stînga 
se consideră că noua 
criză de guvern ținteș
te spre orientarea spre 
dreapta a evoluției si
tuației politice și că, 
de aceea, este mai ne
cesară ca oricînd mo
bilizarea tuturor forțe
lor democratice. Con
ducerile sindicatelor, 
întrunite tot luni 
după-amiază, au ho- 
tărît să suspende 
greva generală națio
nală stabilită pentru 24 
de ore începînd de la 
miezul nopții spre 
marți, pentru a con
tribui astfel la analiza 
cu calm a situației nou 
create prin demisia 
guvernului. De aseme
nea, Camera Deputați- 
lor și Senatul și-au 
suspendat lucrările în 
așteptarea reglementă
rii crizei de guvern.

începînd de miercuri, 
pînă sîmbătă, preșe
dintele republicii, Sa- 
ragat. începe consultă
rile obișnuite în scopul 
reglementării actualei 
crize.

★
Vizita pe care urma 

s-o facă la Roma can
celarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, a 
fost amînată de oficia
litățile italiene, a in
format purtătorul de 
cuvînt al guvernului 
federal, Conrad Ah
lers.

N. PUICEA
Roma

GENEVA 6 (Agerpres). — Luni 
după-amiază au început lucrările ce
lei de-a 49-a sesiuni a Consiliului e- 
conomic și social (ECOSOC).

Pe ordinea de zi a sesiunii se află 
analiza proiectului de strategie a ce
lui de-al doilea deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare. Vor fi exa
minate, de asemenea, studiul asupra 
economiei mondiale și cele consacrate 
economiilor diverselor regiuni ale lu
mii. Consiliul va lua în discuție pro
blema utilizării științei și tehnicii în 
vederea stimulării dezvoltării. Alte 
probleme care vor fi abordate în 
cursul sesiunii sînt : rolul comisiilor 
economioe regionale în planificarea 
dezvoltării ; eventuala creare a unui 
comitet pentru știință și tehnică, a 
unui consiliu consultativ pentru apli
carea tehnicilor de calcul electronic 
în procesul dezvoltării, a unui comi
tet permanent pentru resursele natu
rale, precum și constituirea unui grup 
ad-hoc de experți însărcinat să pre
zinte recomandări asupra utilizării 
sateliților pentru studiul resurselor 
naturale.

România este reprezentată la se
siune printr-o delegație condusă de 
ambasadorul Ion Datcu, șeful misiu
nii permanente a țării noastre pe 
lîngă Oficiul Națiunilor Unite la Ge
neva.

Deschizînd lucrările sesiunii, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
făcut o scurtă declarație. El a evo
cat succesele obținute de O.N.U. în 
cei 25 de ani de existență, relevînd 
totodată necesitatea ca organizația să 
devină cu adevărat universală prin 
cuprinderea Republicii Populare Chi
neze și primirea altor membri. Se
cretarul general a insistat asupra ne
cesității dezvoltării cooperării inter
naționale, recomandînd consiliului să 
considere economia mondială ca o 
realitate în care armamentele să fie 
tratate ca o pierdere și nu ca un 
„produs", în care obiectivele militare 
constituie un obstacol în calea dez
voltării economice și sociale. în ca
lea utilizării mai raționale a resur
selor și a unei mai juste repartiții a 
venitului. U Thant a insistat apoi a- 
supra importanței dezvoltării rela
țiilor economice dintre Est și Vest, pe 
baza înțelegerii reciproce și a coope
rării.

Forțele patriotice din Vietnamul de sud au bombardat duminică seara 
cu rachete pozițiile trupelor saigoneze din fosta capitală imperială Hue, pre
cum și din împrejurimile acesteia. Ele au întreprins acțiuni ofensive și în 
alte regiuni ale Vietnamului de sud. în fotografie : patrioți sud-vietnamezi 
în timpul unui atac.

Dezbaterile
din Camera Comunelor

Declarațiile lui Alec Douglas-Home

LONDRA 6 (Agerpres). — In Ca
mera Comunelor continuă dezbateri
le pe marginea mesajului tronului, 
prezentat la sfîrșitul săptămînii tre
cute de regina Angliei, Elisabeta a 
Il-a. Luni, Alec Douglas-Home a 
pronunțat, în fața deputaților, primul 
său discurs în calitate de șef al di
plomației britanice după victoria con
servatorilor în alegerile generale de 
la 18 iunie a. c.

După ce și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu deschiderea negocie
rilor dintre Marea Britanie și Piața 
comună, el s-a referit la poziția gu
vernului față de Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia. între altele, el a 
afirmat că guvernul britanic va face 
în curînd o declarație privind even
tuala reluare a livrărilor de arma

mente către Republica Sud-Africană. 
Această reluare, a precizat vorbito
rul, va fi făcută în contextul acor
durilor din 1955, în virtutea cărora 
Marea Britanie dispune de dreptul 
de a folosi baza militară de la Si- 
monstown în schimbul livrărilor de 
armamente.

Sancțiunile împotriva Rhodesiei 
vor rămîne în vigoare pînă cînd gu
vernul britanic va elucida dacă este 
posibil să se ajungă pe calea trata
tivelor la o reglementare a acestei 
probleme, a declarat ministrul de ex
terne britanic.

Observatorii apreciază că In cele
lalte probleme ale politicii externe 
britanice pozițiile lui Home nu s-au 
deosebit de cele ale predecesorului 
său laburist.

agențiile de presă transmit:

I

IN AMERICA LATINĂ

• Luis Echeverria a obținut

victoria in 

prezidențiale
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager

pres). — Alegerile prezidențiale des
fășurate duminică în Mexic s-au în
cheiat cu victoria candidatului gu
vernamental Luis Echeverria Alva
rez, în favoarea căruia au votat, 
potrivit declarațiilor oficiale, aproxi
mativ 90 la sută din cei aproape 23 
milioane alegători înscriși pe liste. 
Scrutinul s-a desfășurat într-o at
mosferă de calm, iar rezultatul său 
a confirmat previziunile majorității 
observatorilor, potrivit cărora rapor
tul de forțe actual pe scena politică 
mexicană este înclinat net în favoa
rea Partidului revoluționar institu
țional, aflat la conducerea țării de 
peste 40 de ani. Intr-o declarație fă
cută la scurt timp de la anunțarea 
primelor rezultate, candidatul opo
ziției, Efrain Gonzalez Morfin, care 
a reprezentat partidul Acțiunea na
țională, a refuzat să accepte înfrîn- 
gerea, acuzînd autoritățile de fraudă.

alegerile 

din Mexic
Președintele Comisiei electorale fe
derale, Mario Moya Polanco, a anun
țat deschiderea unei anchete, deși a 
ținut să-și exprime îndoiala asupra 
temeiniciei acuzației.

Luis Echeverria Alvarez, în virată 
de 48 de ani, a deținut anterior por
tofoliul afacerilor interne. El va fi 
instalat ca cel de-al 25-lea președinta 
al Mexicului la 1 decembrie.

Concomitent cu alegerile preziden
țiale, duminică s-au desfășurat în 
Mexic și alegeri pentru ocuparea 
unor locuri în parlament. Potrivit 
declarațiilor oficiale, partidul guver
namental a obținut și aici o victorie 
covîrșitoare, candidații săi cucerind 
marea majoritate a mandatelor puse 
în joc.

Rezultatele oficiale definitive ale 
alegerilor vor fi anunțate la începu
tul săptămînii viitoare.

• Un nou asasinat politic 

în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 6 (A- 

gerpres). — Lupta dintre grupurile 
politice rivale din Guatemala s-a sol
dat cu o nouă victimă — Victor Hugo 
Rodriguez — care a fost asasinat de 
un grup de oameni înarmați în bi
roul său din Chiquimula, localitate 
situată la 185 km.vest de capitală. 
Rodriguez s-a făcut cunoscut în anii 
’50 printr-o activitate politică intensă 
în rîndurile elementelor de opoziție 
care îl aduseseră la putere pe fostul

președinte Jacobo Arbenz Guziî. m. 
După instaurarea, în 1954, a guvernu
lui de dreapta al colonelului Carlos 
Castillo Armas, el a trecut din nou 
în opoziție, editînd în ilegalitate zia
rul „El Estudiante", larg răspîndit în 
întreaga țară.

Tot din opoziție. Rodriguez a spri
jinit campania actualului președinte 
guatemalez, Carlos Arana Osorio, îm
potriva candidatului guvernamental.

• Numeroase arestări in Brazilia
RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). — 

Poliția braziliană a efectuat în ulti
mele 48 de ore un important număr 
de arestări din rîndurile membrilor 
unor organizații de stînga, anunță a- 
genția France Preșse, citind surse 
militare oficioase din Rio de Janeiro. 
Potrivit acestor surse, arestările au 
fost efectuate după interogatoriile la 
care au fost supuși autorii tentativei 
eșuate de deturnare, miercurea trecu

tă, a unul avion brazilian de pasa
geri.

Pe de altă parte, Carlos Lamarca, 
unul din liderii grupurilor care și-au 
asumat responsabilitatea unor răpiri 
de diplomați în Brazilia, a afirmat 
într-un text publicat de agenția 
Prensa Latina că asemenea acțiuni 
vor continua atîta timp cît guvernul 
brazilian nu va ameliora tratamentul 
la care sînt supuși deținuții politic.

Rezultatele alegerilor

La Varșovia a sosit un 
grup de experți din R. F. a 
Germaniei Pentru 3 dezbate cu re
prezentanți ai părții poloneze pro
blema lărgirii Competenței reprezen
tanțelor comerciale ale celor două 
țări din Varșovia și respectiv Koln.

Mustafa Barzani a fost 
reales lider al Partidului de
mocrat kurd <PDK> anun^ 
agenția France Presse, citind postul 
de radio Bagdad. Potrivit aceleiași 
surse, alegerea lui Mustafa Barzani 
în fruntea Partidului democrat kurd 
a avut loc cu prilejul celui de-al 
8-lea Congres P.D.K. care s-a des
fășurat în localitatea Bardan, în nor
dul Irakului, unde delegații l-au votat 
în unanimitate.

Cancelarul Austriei, Bru
no Kreisky, și-a încheiat 
vizita în Elveția. Intr-°con- 
ferință de presă ministrul austriac 
al afacerilor externe, Rudolf Kirsch
lager, a declarat că „în cursul con
vorbirilor a fost evidențiată o atitu
dine pozitivă comună față de organi
zarea unei conferințe europene de 
securitate".

Guvernele R. P. Mongole 
și Sudanuluiau hotărît să stabi_

lească relații diplomatice la rang de 
ambasadă, s-a anunțat oficial la Ulan 
Bator.

0 escadră de nave mili
tare franceze, compusă din 
patru vase de suprafață, a sosit luni 
la Leningrad. într-o vizită de priete
nie, relatează agenția TASS.

La Moscova a avut loc sesiu
nea extraordinară a Federației 
Internaționale a asociațiilor de 
apicultură — „Apimondia". Lu
crările sesiunii s-au desfășurat 
sub președinția profesorului V. 
Harnaj (România), președintele 
federației. Participanții la se
siune au hotărît crearea Institu
tului Internațional de tehnologie 
și economie apicolă, cu sediul la 
București, stabilind, totodată, ca 
directorul general al acestui in
stitut să fie V. Harnaj. Apicul
torii întruniți in sesiunea extra
ordinară și-au exprimat dorința 
de a-i ajuta pe crescătorii de 
albine din România care au avut 
de suferit de pe urma marilor 
inundații din acest an.

Jan Busniak, adiunct al mi
nistrului de externe al R.S. Ceho
slovace, și-a încheiat vizita între
prinsă în Norvegia la invitația Mi
nisterului de Externe al acestei țări. 
La Oslo, Jan Busniak a purtat con-

din Cipru
Electoratul cipriot a 

fost chemat duminică 
la urne pentru a se 
pronunța asupra noii 
compoziții a parla
mentului, după ce ca
mera precedentă a 
funcționat — din cau
za situației anormale 
din insulă — peste 
zece ani.

în zona greoo-ciprio- 
tă, 35 de locuri au fost 
disputate de 141 de 
candidați, reprezentînd 
șase partide, precum și 
platforme „indepen
dente". Una din carac
teristicile rezultatului 
votului constă in aceea 
că nici unul din parti
de nu a obținut majo
ritatea absolută de 18 
locuri. Cel mai mare 
număr de locuri — 16 
— l-a obținut Partidul 
unit, condus de fostul 
președinte al parla
mentului, Cleridcs. 
Partidul progresist al 
oamenilor muncii din 
Cipru (A.K.E.L.) a ob
ținut nouă locuri. Șap
te locuri în parlament 
au revenit Partidului 
progresist, condus de 
actualul ministru al 
justiției, Ioannides, ce
lelalte formațiuni ob- 
ținînd un număr mic 
de voturi. Observatorii

apreciază că adevăra
tul cîștigător al alege
rilor este A.K.E.L., toți 
candidații propuși de 
el fiind aleși.

Observatorii au fost 
surprinși, de asemenea, 
de abținerea masivă a 
electoratului. In timp 
ce în ajunul alegerilor 
pronosticurile indicau 
o abținere nu mai 
mare de 20 la sută, cu 
o oră înainte de în
chiderea urnelor, la 
Nicosia, de pildă, se 
prezentaseră la vot 
doar 40 la sută din a- 
legători, procentaj ce 
a putut fi sporit in ul
timele momente la 50 
la sută. în ansamblu, 
pe insulă abținerea a 
fost de peste 30 la 
sută.

Președintele Maka
rios, în dorința de a 
se menține „deasupra 
partidelor", nu și-a e- 
xercitat dreptul de 
vot. Observatorii ex
plică abținerea electo
ratului în parte prin 
influența exemplului 
lui Makarios asupra 
unei anumite părți a 
populației, în parte 
prin „căldura excesi
vă" ce a bîntuit în ziua 
respectivă. Firește, a 
contat și rezerva unei

părți a populației față 
de programele unora 
dintre partide.

Concomitent, în zona 
turco-cipriotă au fost 
aleși 15 deputați, din 
cei 101 candidați pro
puși.

După cum este știut, 
parlamentul precedent, 
ales pe baze unitare, a 
reunit 50 de deputați, 
din care 35 greco-ci- 
prioți și 15 turco-ci- 
prioți. Actuala oonsul- 
tare electorală s-a fă
cut pe baze „separatis
te". Se vor uni depu
tății aleși în cele două 
zone, sau se vor con
stitui în „parlamente 
proprii" ? — este o în
trebare ce nu și-a găsit 
încă un răspuns pre
cis. Cu toate acestea, 
problema cipriotă pare 
a rămîne neschimbată 
în esență în urma con
sultării electorale. 
Convorbirile interco- 
munitare, în care toa
te părțile interesate 
văd „cheia soluționării 
problemei", se așteap
tă a fi reluate la opt 
iulie, după o întreru
pere cauzată de pregă
tirea și desfășurarea 
alegerilor.

Al. CTMPEANU
Atena

Insulele Fiji vor dobîndi 
statut de dominion

S-a anunțat că înce
pînd de la 10 octombrie 
1970, după 96 ani de do
minație colonială, insu
lelor Fiji li se va acor
da de către Londra 
statut de dominion, pas 
important pe calea inde
pendenței depline.

Și în insulele Fiji, co
lonialismul a recurs 
pentru menținerea do
minației sale la în
cercări de dezbinare 
a populației locale. 
Băștinașilor le-au fost 
opuși locuitorii de o- 
rigine indiană, care re
prezintă 52 la sulă din 
populație. Strămoșii in
dienilor au fost aduși la

sfîrșitul secolului al 
XVUI-lea să lucreze pe 
plantațiile de cocotieri, 
banane și trestie de 
zahăr.

Fricțiunile dintre Par
tidul alianței, în ju
rul căruia sînt grupați 
fijienii, și Partidul fe
derației — al indienilor 
— au fost destul de dese 
în trecutul recent, ca 
urmare a stării de ten
siune permanent ali
mentată de autoritățile 
coloniale. Sub influența 
lor, alegerile pentru 
organele locale s-au 
desfășurat după un sis
tem discriminatoriu, de 
pe urma căruia trăgea

foloase populația mino
ritară albă.

Atît fijienii cît și in
dienii au avut și au la 
fel de mult de suferit 
de pe urma exploatării 
coloniale. Atît unii cit 
și ceilalți trudesc din 
greu pe plantații. Su
ferințele comune i-au 
determinat, de cîteva 
ori, așa cum a fost ca
zul în 1962, cînd a avut 
loc cea mai mare grevă 
din istoria insulei, să se 
unească în lupta pen
tru o viață mai bună. Și 
unii și alții și-au dat 

'seama, treptat, că e ne
voie de unire pentru 
a smulge drepturi și li
bertăți.

In ultimul timp, și 
mai ales după ce la 
conducerea Partidului 
federației a venit o 
personalitate politică e- 
nergică, S. M. Koya, s-a 
făcut un serios pas 
înainte în ceea ce pri
vește înlăturarea diver
gențelor dintre fijieni și 
indieni și unificarea ac
țiunilor celor două par
tide principale. Ca ur
mare a acestei situații, 
a luptei comune a celor 
două comunități, se va 
dobîndi statutul de do
minion.

T. P.

vorbiri în problemele securității și 
colaborării europene și în legătură 
cu relațiile bilaterale.

La Bruxelles au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte pentru colaborare 
economică, industrială și tehnică din
tre R. P. Bulgaria și Uniunea econo
mică belgo-luxemburgheză. In timpul 
lucrărilor — anunță agenția B.T.A. — 
au fost trecute în revistă rezultatele 
obținute și elaborate propuneri me
nite să ducă la intensificarea colabo
rării economice, industriale și tehnice 
între întreprinderile interesate. A fost 
semnat un acord de colaborare în 
acest domeniu pe perioada 1970—1971.

0 gală de filme docu
mentare 8 avu*; l°e Ambasada 
română din Berna. Au participat 
Franz Duby, membru al Comitetului 
director al Partidului muncii din El
veția, Hans Miiller, directorul sec
ției culturale a Departamentului po
litic federal, șefii serviciilor de presă 
ai departamentelor federale, ziariști 
și reprezentanți ai agențiilor de tu
rism din Elveția. In continuare, 
oaspeții au vizitat expoziția „Ima
gini din România" deschisă în sa
loanele ambasadei.

Un grup de 5 cercetă
toare, Patru americane și o bra
ziliană, a început la 6 iulie primul 
program de cercetări subacvatice de 
lungă durată la care participă femei. 
Timp de două săptămîni cele 5 cer
cetătoare vor trăi și vor desfășura o 
intensă activitate de studiu într-o 
cabină scufundată în largul coastelor 
Insulelor Virgine la o adîncime de 
15 metri.

ANUARUL STATISTICAL O.N.U.

PE 1969
• POPULAȚIA LUMII — 3 483 000 000 LOCUITORI
• ÎN ULTIMII CINCI ANI EA A CRESCUT CU APROXI

MATIV 300 MILIOANE

NEW YORK 6 (Agerpres). — La 
jumătatea anului 1968 populația lu
mii se ridica la 3 483 000 000 locui
tori, se arată în anuarul statistic al 
O.N.U. pe anul 1969, publicat luni 
la New York. Potrivit cifrelor, popu
lația mondială a crescut în cursul 
ultimilor cinci ani într-un ritm me
diu de 1.9 la sută, adică cu aproxi
mativ 300 milioane de locuitori, 
ceea ce reprezintă totalul popu
lației actuale a Braziliei, Ja
poniei și Pakistanului. Ritmul a- 
nual global de 1,9 la sută re
prezintă media unor diferențe geo
grafice importante : în Europa a- 
ceastă medie nu a fost decit de 0,9 
la sută, în timp ce în America La
tină de 2,7 la sută, în Africa de 2.4 
la sută, în Oceania de 2,1 la sută, 
în Asia de 2 la sută iar în Ameri
ca de Nord de 1,8 la sută. Libia și 
Salvadorul au înregistrat cel mai 
înalt ritm anual de creștere a popu
lației — 3,7 la sută. Deși Europa a 
înregistrat cel mai scăzut nivel de 
creștere a populației, ei îi revine 
primul loc în ceea ce privește den
sitatea locuitorilor — 92 de persoa
ne pe km p.

Statisticile prezentate în anuar 
relevă apoi faptul că produsul mon
dial brut va atinge în 1970 un vo
lum de două ori mai mare decît

în 1950, deși în această perioadă 
populația lumii a crescut de numai 
1,4 ori. în ce privește producția in
dustrială, anuarul relevă că aceas
ta a crescut în perioada 1950-1968 
de 6,8 ori în Asia, de 2,7 ori în Ame
rica de Sud, Europa și Oceania și 
de 2,2 ori în America de Nord.

Producția mondială de automo
bile s-a situat în 1968 la 28,3 mi
lioane de unități în comparație cu 
7,7 milioane în 1948. Pe șoselele lu
mii circulă în prezent aproximativ 
170 milioane de automobile, 46 mi
lioane de autocamioane și alte ve
hicule de transport rutier, primul 
loc revenindu-i Americii de Nord.

în perioada 1950-1970 comerțul 
mondial a crescut de aproape patru 
ori.

Pentru prima dată anuarul sta
tistic al O.N.U. consemnează con
sumul pe cap de locuitor la cafea, 
ceai și zahăr. Suedezii se dovedesc 
a fi cei mai mari băutori de cafea 
din lume cu circa... 14 kg de cafea 
pe cap de locuitor. Britanicii își 
păstrează renumele de iubitori ai 
ceaiului, consumînd anual peste 4 
kg pe cap de locuitor. Cei mai mari 
consumatori de dulciuri se dovedesc 
a fi locuitorii din Singapore, care 
consumă în medie fiecare cîte 110 
kg pe an.

în Irlanda de Nord, situația se menține încordată. Primul-ministru James 
Chichester-Clark a declarat într-un discurs televizat că guvernul său este 
hbtărit să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica noi tulburări. în 
ultimele zile, trupele engleze au continuat să efectueze percheziții în lo
cuințele din cartierul catolic Falls Road al orașului Belfast. Un purtător de 
cuvint militar englez a anunțat că aceste percheziții au permis descoperirea 
unei însemnate cantități de arme, precum și substanțe explozive și incen
diare. In fotografie : care blindate britanice pe străzile cartierului Falls Road

Festivitățile5 
de la

Zgorzelec
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Agen

ția P.A.P. anunță că la Zgorzelec au 
avut loc festivități consacrate celei 
de-a 20-a aniversări a semnării acor
dului dintre Polonia și R. D. Ger
mană cu privire la demarcarea fron
tierei de stat polono-germane pe 
Oder și Neisse. Au participat dele
gații de partid și guvernamentale ale 
R. P. Polone și R. D. Germane, con
duse de Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri.

La mitingul care a avut loc cu 
acest prilej au luat cuvîntul șefii 
celor două delegații.
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