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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T SEMĂNATUL

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
NICOLAE CEAUȘESCU, IN AUSTRIA

Ț In cea de-a treia zi a vizitei în
treprinse în Austria, președintele 
Nîcolae Ceaușescu și soția sa, 
celelalte oficialități române sînt 
oaspeții landului Salzburg.

Reputația provinciei Salzburg 
are drept temei nu doar capitala 
sa, cunoscutul oraș al festivaluri
lor muzicale. In această impozantă 

igiune muntoasă, cu vîrfuri și văi 
i .zăpezite tot anul, au fost create 
uriașe lacuri de acumulare alimen
tate de apa ghețarilor, amenajări 
care au permis construirea a nu
meroase uzine hidroenergetice. Nu 
este dificil de recunoscut că atît 
numele landului, cît și al orașului 
Salzburg derivă de la zăcămintele 
bogate de sare din această parte a 
Austriei, avuție care și astăzi este 
intens exploatată. Dar aceasta 
este, între alte activități, doar o la
tură a producției industriale. Lan
dul Salzburg este, de asemenea, o 
regiune a sporturilor de iarnă ce 
se bucură de faimă. Funiculare și 
teleferice numeroase permit tu
riștilor să ajungă la peste 3 200 m, 
altitudinea unor vestite stațiuni 
climaterice. Frumusețea naturală 
a mediului ambiant, potențată de 
intervenția ingenioasă a omului, a 
făcut din Salzburg unul din cele 
mai reputate centre de atracție 
turistică din Austria și din Europa 
centrală.

La primele ore ale dimineții, 
oaspeții români, însoțiți de mi
nistrul transporturilor și energiei 
al Austriei, Erwin Fruhbauer și 
soția sa, sosesc, cu un tren special, 
ța Zell am See, localitate situată la 
rfO km de Salzburg, pe malul lacu
lui Zeller. Munți cu crestele pier
dute 'în nori, păduri de brad, iz
voare cristaline creează o ambianță 
apropiată, familiară. Te crezi 
undeva în Carpați, acasă, pe Valea 
Prahovei ori a Oltului. Delir limba 
și portul locuitorilor îți amintesc 
că te afli la porțile Tirolului.

Gara localității Zell am See, 
pavoazată cu drapele de stat ale 
României și Austriei, este în săr
bătoare. Au venit să salute pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu guver
natorul landului Salzburg, Hans 
Lechner și soția, primarul orașului 
Zell am See, T. Latini, și alte ofi
cialități locale.

Tineri îmbrăcați în frumosul 
port din ținutul Pinzgau oferă șe
fului statului român și soției sale 
buchete de flori. Fanfara orașului 
al cărei componenți sînt îmbrăcați 
în pitorești costume populare ca
racteristice regiunii, intonează 
un marș de întâmpinare — „Bun 
venit". Este o atmosferă pe cît de 
caldă, pe atît de pitorească. Oas
peții străbat mai întîi frumoasa 

Călduroasă primire la Salzburg

stațiune Zell am See — prilej de 
a admira insolitul peisaj alpin, oa
menii, așezările lor, apoi se în
dreaptă spre Kaprun. Ca urmare 
a amenajărilor hidroenergetice și 
turistice de pe cursul rîului Salz- 
bach, acest orășel a cunoscut în 
anii postbelici o dezvoltare verti
ginoasă.

Aici se află sistemul hidroener
getic „Glockner-Kaprun“ — una 
din remarcabilele realizări ale teh
nicii austriece. Este de fapt un 
complex de construcții și amena
jări, realizat în condiții naturale 
foarte favorabile — lungimea re
lativ mică a galeriilor de aduc- 
țiune, diferența mare de nivel. 
Existența a doua bazine avînd po
sibilități de amenajări pentru re
zervoare de acumulare a permis 
crearea lacurilor artificiale 
Mooserboden și Wasserfauboden, 
totalizînd o capacitate de 174 mi
lioane metri cubi de apă. Nu este 
vorba aici de zăgăzuirea vreunor 
cursuri de apă, cum ar fi la noi 
cazul Bistriței, Argeșului, Lotru
lui, ci de reținerea în bazine, 
create prin închiderea cu mari ba- , 
raje, a apelor provenind din topi
rea zăpezilor și ghețarilor. Ideea, 
care a necesitat un mare efort de 
muncă și concretizarea unor in
genioase și originale soluții teh
nice, a gestat încă de mult în gîn- 
durile și calculele specialiștilor, 
dar ea a trecut din stadiul de 
proiect în cel de realizare în peri
oada 1948—1955. Este răstimpul în 
care la noi se înfăptuia marele 
complex hidroenergetic de la Bi- 
caz.

Hidrocentrala, mai exact siste
mul Kaprun, are o putere instalată 
de 332 MW,' fiind format din două 
unități aflate la altitudini diferite 
— 781 și respectiv 1 672 m. Produc
ția ei totală este de 830 milioane 
kWh pe an. Baraje impunătoare, 
fiecare din ele avînd deschidere 
de amfiteatru, au înălțimi cuprinse 
între 37—120 m și lungimi impre
sionante : 175—494 m. Complexul 
hidroenergetic Kaprun produce cir
ca 3 la sută din energia electrică 
a țării, fiind a doua unitate de a- 
cest fel ca mărime din Austria.

Pasiunea ou care constructorii și 
energeticienii austrieci îți vorbesc 
despre creația lor de la Kaprun 
ne amintește căldura și pasiunea 
cu care vorbesc despre realizările 
lor românii ce au înălțat asemenea 
obiective' temerare pe Argeș, Bis
trița, ori la Porțile de Fier, unde 
într-un timp relativ scurt va intra 
integral în funcțiune cea mai mare 
hidrocentrală din Europa.

La sediul complexului Kaprun, 
oaspeții sînt salutați de directorul 
unității Friedrich Nyvelt, și de

membri ai consi
liului de admi
nistrație. După o 
discuție asupra 
principalelor ca
racteristici ale a- 
cestei mari uni
tăți hidroener
getice, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și 
celelalte oficia
lități române și 
austriece, care îl 
însoțesc, sînt 
transportați, cu 
un autobuz și un 
elevator special, 
pînă la barajul 
de la Mooser
boden. construit 
la circa 2 000 m 
altitudine, el 
fiind, totodată, 
cel mai mare din 
cadrul comple
xului. Oaspeții 
primesc explica
ții în legătură cu 
principalele ca
racteristici ale a- 
cestei lucrări, 
precum și asupra 
instalațiilor au
tomatizate care 
îl deservesc. 
Complexul hi
droenergetic de 
Ia Kaprun are 
un înalt grad de 
automatizare, fi
ind deservit de 
circa 100 spe
cialiști.

Este o vreme 
excepțional de 
frumoasă pen
tru această zi 
tîrzie de sep
tembrie. La pes
te două mii de 
metri altitudine 
se poate umbla 
încă în haină, 
ceea ce explică 
marele număr 
de turiști aflați 
acolo, plimbîn- 
du-se pe corona
mentul marelui 
baraj sau bind 
răcoritoare în 
restaurant. Toți 
aceștia, bărbați 
și femei, tineri 
și vîrstnici, sim
pli vilegiaturiști,
fac președintelui Ceaușescu, o pri
mire caldă, generoasă. Este real
mente o efuzie sinceră de senti
mente prietenești ce se revarsă în 
aplauze, ce joacă în priviri.

în peisajul Alpilo'r, la unul din barajele sistemului hidroenergetic Kaprun

Sub mîngîierea razelor solare, a 
unui soare ce strălucește ca în to
iul verii, născînd sclipiri de argint 
din contactul cu ghețarii veșnici de 
pe crestele semețe ale Alpilor, de
legația română parcurge, în sens 
invers, cu autobuzele și cu marea 
platformă-ascensor, distanța ce 
separă barajul de sus de cota 1 064 
m, unde se află motelul „Alpen- 
haus“. în fața privirilor se desfă
șoară o fascinantă panoramă. Sus 
pe creste, zăpezi eterne. Pe ver
sant, pășuni cu iarbă grasă.

La „Alpenhaus", consiliul de ad
ministrație al complexului hidroe
nergetic — o mare societate apar- 
ținînd statului — oferă un dejun 
în cinstea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și suitei sale.

în timpul dejunului, ministrul 
Erwin Fruhbauer și președintele 
consiliului de administrație al 
complexului, dr. Heimo Randolf, 
rostesc scurte alocuțiuni în care-și 
exprimă bucuria de a avea ca oaspe
te pe conducătorul statului român. 
Ei au toastat pentru întărirea re
lațiilor de prietenie dintre Austria 
și România, pentru dezvoltarea co
laborării și cooperării tehnico-ști- 
ințifice dintre specialiștii energeti- 
cieni austrieci și români. Oaspeți
lor le sînt înmînate daruri.

Răspunzînd, președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru că 
în programul vizitei tn Austria a 
fost inclus și centrul energetic și 
turistic Kaprun- 

' Sigur, este greu de împărtășit în 
puține cuvinte impresiile deosebite 
pe care le am despre această vi
zită — a apus președintele 
Ceaușescu. Pe de o parte, este a- 
ceastă lucrare măreață, care arată 
capacitatea muncitorilor, ingineri
lor și specialiștilor în general; pe 
de altă parte, este peisajul care 
nu este creat, înțr-adevăr, de om 
— este un dar al naturii —■ dar pe 
care omul l-a înnobilat și-1 folo
sește. Adresez felicitări tuturor ce
lor care au contribuit la ridicarea 
acestor construcții minunate, le 
mulțumesc pentru faptul că ne-au 
arătat pe larg cum s-au edificat 
aceste lucrări. Mulțumesc domnu
lui ministru al energiei și trans
porturilor, soției sale, domnului 
președinte al landului și soției sale 
pentru interesantele explicații 
date.

Apreciez că vizita pe care am 
făcut-o în aceste zile și pe care o 
facem azi în această parte foarte 
frumoasă a Austriei contribuie la 
dezvoltarea relațiilor, și pînă a- 
cum deosebit de bune, dintre po
poarele noastre. Cred că și în do
meniul hidroenergeticii, popoarele 
noastre, specialiștii noștri, oame
nii muncii din țările noastre pot să 
conlucreze și să coopereze.

Șeful statului român a toastat 
pentru dezvoltarea relațiilor de

(Continuare în pag. a III-a)

LA TIMP —
garanție a viitoarei 

recolte de grîu
La teleconferința care a avut loc luni îl septembrie la Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii s-a indicat ca, din această săptămină, să 
inccapă semănatul orzului de toamnă, in toate zonele de cultură. In 
Moldova și anume in județele : Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău 
și partea de nord a județului Vaslui, a Început semănatul griului și 
secarei, lucrare ce trebuie să se iniensifice in toate unitățile agricole 
din această zonă. De asemenea, trebuie să se treacă la semănatul or
zuri și secarei in județele din vestul țării : Satu-Mare, Bihor, Arad, 
Timiș, iar a griului, îndată ce condițiile permit, in județele Satu-Mare 
și Bihor. Semănatul trebuie incepuț și in restul Transilvaniei, eu ex
cepția unor zone restrinse din partea centrală unde, mai ales pe pante, 
umiditatea solului este redusă. Pentru grăbirea semănatului — lu
crare la care trebuie să se treacă din săptămină viitoare și in județele 
mai sudice — este necesar să se facă toate lucrările pregătitoare. Or, se 
constată serioase rămineri in urmă in ce privește eliberarea terenurilor 
de culturile târzii și care urmează a fi insăniințate cu cereale de toamnă. 
De asemenea, din suprafața arată, pînă la începutul acestei săptămini 
numai 81 la sută a fost pregătită prin discuiri și grăpări. Un decalaj mai 
mare intre suprafețele arate și cele pregătite pentru semănat există in 
cooperativele agricole din județele Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Si
biu. Brașov etc. Trebuie, de asemenea, grăbită fertilizarea terenului. Au 
existat unele greutăți in ce privește aprovizionarea cu îngrășăminte chi
mice. Dar chiar și cantitățile primite de unitățile agricole n-au fost ad
ministrate in întregime. Așa se face că, pină la începutul acestei săptă
mini, in județele Sălaj, Caraș-Severin, Gorj, Bistrița-Năsăud, suprafețele 
fertilizate i-eprezentau numai 20—25 la Sută din cele destinate a fl insă- 
mințate cu grîu. Din cauza intirzierli recoltatului plantelor premergătoare 
târzii, in special a porumbului, in numeroase județe ale țării, lucrările 
agricole de toamnă s-au aglomerat. De aceea direcțiile agricole, cu 
sprijinul comitetelor județene de partid, trebuie să intensifice munca 
de îndrumare și control, incit atît strinsul recoltei, cit și pregătirea te
renului și semănatul să se facă fără întârziere.

O sarcină imediată:

Acum se decide hrana 
animalelor pentru la iarnă!

Urgentarea recoltării porumbului și 
a celorlalte culturi de toamnă pre
zintă o multitudine de avantaje. Este 
vorba nu numai de evitarea pierde
rilor de recoltă și de eliberarea mai 
devreme a terenului destinat tnsă- 
mînțării griului, ci și de însilozarea 
tulpinilor de porumb în stare sucu
lentă din care rezultă nutreț de cali
tate apreciabilă. Este cit se poate de 
firească preocuparea asiduă pentru 
recoltarea, transportul și depozitarea 
în bune condiții a știuleților, dar nu 
se poate neglija valoarea cocenilor. 
Cu atît mai mult cu cit conținutul de 
unități nutritive al cocenilor In stare 
suculentă, reprezintă aproximativ 4G 
la sută din cel al întregii plante de 
porumb. Rezultă că însilozarea sau 
depozitarea acestora fără pierderi con
stituie unul din mijloacele importante 
de asigurare a hranei animalelor. Po
trivit datelor centralizate la Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, pină 
In ziua de 19 septembrie a.c. s-a rea
lizat 40 la sută din planul total de in- 
silozare a furajelor în întreprinderi
le agricole de stat și 25 la sută in co
operativele agricole. Acum ne aflăm 
In perioada când cantitățile însilozate 

Excelentei Sale SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Cu prilejul preluării de către Excelența Văastră a înaltei funcții de 

președinte al Republicii Liban, am deosebita plăcere de a vă adresa 
sincerele mele felicitări împreună cu cele mal bune urări de fericire 
personală și de prosperitate poporului libanez prieten.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
continuu în interesul reciproc, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Români*

pot crește rapid, In principal prin 
utilizarea tulpinilor de porumb in sta
re suculentă, în amestec cu masă ver
de din culturile duble, frunze și co- 
lete de sfeclă, resturi legumicole sau 
numai prin stropirea cu saramură sau 
melasă diluată.

In legătură cu aceste probleme se 
impun cîteva precizări. Dacă, in pre
zent, cocenii de porumb de pe un 
singur hectar conțin substanțe nutri
tive energetice echivalente cu cele 
din 1000—1500 kg boabe, după ce 
se usucă, sint plouați și cu frunzele 
risipite, valoarea hrănitoare și efec
tul economic al utilizării lor se re
duce cu 40—50 la sută. întârzierea re
coltării porumbului, a transportului, 
depozitării sau insilozării cocenilor 
care se degradează in cimp echiva
lează cu pierderea a sute de kg de 
boabe la hectar. Din păcate asemenea 
situații petrecute toamnă de toamnă 
oontinuă să fie ignorate in multe 
cooperative.

C. BORDEIANU 
Fl. CEAUȘESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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SEMĂNATUL LA TIMP 
garanție a viitoarei recolte de grîu

JUDEȚUL ARGEȘ CANDIDEAZĂ 
LA „TITLUL" DE CODAȘ 

In campania agricolă?
în Județul Argeș, pînă la data 

de 21 septembrie fuseseră recol
tate numai 1000 ha cu porumb din 
42100 existente. Mult rămase în urmă 
sint și lucrările de pregătire a tere
nului pentru grîu. La direcția agrico
lă, tovarășul Gheorghe Costache, di
rectorul direcției, ne spune că s-au 
luat măsuri suplimentare de impul
sionare a ritmului de lucru, că au fost 
adaptate pentru recoltat porumb mai 
multe sute de combine de păioase 
și că o comisie verifică modul cum 
se desfășoară fiecare lucrare in parte.

Totuși, pe teren constatăm că se 
acumulează, pe zi ce trece, deficien
țe tot mai serioase. Ne-am oprit, luni 
21 septembrie, în cooperativa agricolă 
din Pădureți. Ce situație am găsit ? 
V-o relatăm cu fidelitate. Timp de 3 
ore, în miezul zilei, îl căutăm pe pre
ședintele Florea Tănase, fără să-i dăm 
de urmă ; nu e nici în cîmp, nici la 
sediu. Lipsește și ing. agronom M. 
Constantinescu. care nu s-a întors din 
navetă, de la Pitești. Contabilul șef. 
Ion Păun, sosește la sediu după 2 ore 
și jumătate de la plecarea de acasă ; 
pe unul dintre brigadieri, Gh. Mirică, 
îl găsim dormind, în vreme ce pe 
lotul său ajutător cooperatorul An- 
ghd Ene îi recoltează porumbul. Ma
gazinerul Ion Sîrbu era plecat și el, 
lăsîndu-se așteptat mai bine de două 
ore de șapte cooperatori veniți să 
trioreze griul. Iată cum „lucrează" 
cadrele cooperativei, acum în toiul 
recoltării ! Astfel de anomalii au 
apărut și în alte zile. Așa se explică 
de ce din porumbul de pe 800 ha nu 
s-a recoltat nimic.

Lucrările de toamnă întîrzie și 
în alte cooperative agricole. La coo
perativa din Izvoru, pînă marți 22 
septembrie, adică în 4 zile s-au 
recoltat doar 37 ha cu porumb din 
740, iar de pe 200 ha cu floarea soa
relui nu s-a cules nimic, deoarece s-a 
făcut prea puțin pentru mobilizare® 
forțelor de lucru mecanice și umane. 
Aici stau inactive toate cele 3 com
bine de recoltat porumb și nimeni nu 
se gîndește să le pună în funcțiune. 
De neînțeles este și situația întîlni- 
ta la cooperativa din Popești: pre
ședintele Ilie Popa ne spune că, deși 
porumbul este copt, nu a început cu
lesul pentru că au așteptat sosirea

Recoltarea porumbului 
și însilozarea tulpinilor 

în stare suculentă
(Urmare din pag. I)

întrucîit recoltarea porumbului și 
însilozarea tulpinilor în stare sucu
lentă sint lucrări de sezon urgente 
care necesită multe forțe manuale și 
mecanice, am urmărit ce se între
prinde în acest sens în cooperativele 
agricole din județul Buzău. în urma 
indicațiilor date de comitetul jude
țean de partid, organele agricole au 
stabilit măsuri concrete privind or
ganizarea muncii, utilizarea intensă 
a combinelor, tocătorilor mecanice și 
a mijloacelor de transport astfel ca, 
paralel cu reodtarea porumbului, să 
se însilozeze cocenii atâta timp cît 
aceștia au suculența necesară obține
rii unui furaj de bună calitate.

Indicațiile și măsurile stabilite 
sînt bune dar aplicarea lor în prac
tică întîrzie. Pînă în ziua de 19 sep
tembrie din cantitatea de 128 000 tone 
prevăzute au fost însilozate numai 
18 756 tone furaje. în majoritatea coo
perativelor agricole cantitățile de tul
pini suoulente însilozate nu depășesc 
100—200 tone, iar unele unități nici 
nu au început această importantă 
acțiune. Spre exemplu, cooperativa 
agricolă din Limpeziș are un serios 
deficit de nutrețuri pentru cele 500 
de bovine și 1 700 ovine. Pentru hra
na acestdra s-a prevăzut să se asi
gure 800 tone nutrețuri insilozate 
dar, pînă acum, nu s-a realizat ni
mic deși a început recoltarea porum
bului. Silozurile la suprafață au fost 
amplasate în cîmp, la o distanță de 
cițiva kilometri de fermele de anima
le. ceea ce va îngreuna foarte mult 
transportul zilnic al furajelor în pe
rioada iernii. Am fi vrut să aflăm 
părerea ing. șef Duță Marin despre 
cauzele Intîrzierti lucrărilor, dar era 
plecat la Buzău (Nu s-a renunțat, la 
sistemul anacronic de a se chema 
specialiștii la sediul județului în 
plină campanie agricolă ?). Fap
tul că la această unitate nu s-a 
însilozat nici o tonă de nutreț, că 
știuleții de porumb se depozitează în 
pătule necurățate, pline cu cioCălăi 
și boabe din recolta anului trecut, ri
sipite peste tot, arată cit de necesară 
era inversarea direcției de deplasare. 
Nu inginerul-șef al cooperativei tre
buie să bată drumurile la Buzău, ci 
specialiștii organelor agricole să se 
deplaseze în cooperativă, să sprijine 
înfăptuirea măsurilor necesare. în 
iarna trecută cooperativa din Limpe
ziș a cheltuit sume însemnate de bani 
cumpărînd furaje. Nu este prea tirziu 
să fie desprinse concluzii practice și 
mai ales să se aplice măsuri pentru 
a evita repetarea unei asemenea si
tuații. Principalul este ca acum cînd 
se recoltează porumbul, iar sutele de 
tone de cooeni au suculență să fie 
însilozați lingă ferma zootehnică.

Din analiza situației în zeci de coo
perative agricole se constată un fe
nomen nedorit. Este vorba de necon
cordanta planurilor de însilozare a 
furajelor cu posibilitățile existente și 
cu nevoile reale ale sectorului zoo
tehnic. Din această cauză în unele 
unități, deși se muncește organizat si 
se recoltează ritmic suprafețele pre

de la un instructaj ■ inginerului a- 
gronam.

Este bine cunoscut că județul Argeș, 
pe lingă fructe, deține o pondere im
portantă în producția de cereale a ță
rii. Or, așa cum arătam la început, po
rumbul a fost recoltat numai de pe 
circa 2 la sută din suprafețele culti
vate. La fel, porumbul și floarea- 
soarelui stau in cîmp, se risipesc sau 
se depreciată. Lucrul deosebit de grav 
constă în aceea că, întîrziindu-se re
coltatul, nu se poate pregăti terenul 
pentru semănatul griului. în coope
rativele agricole din județul Argeș 
28 000 ha cu griu trebuie să fie se
mănate după premergătoare târzii. 
Cînd se va face aceasta ? Cît timp 
mai rămâne la dispoziție ? Ne între
băm : ce gindesc tovarășii din con
ducerea județului, de la direcția agri
colă, din Ministerul Agriculturii, de 
la comitetul județean de partid ? Nu 
se știe oare că de Ia arat trebuie să 
treacă o perioadă de timp pentru ca 
pămîntul să se așeze și apoi să se 
facă semănatul ? Or, dacă reeditarea 
continuă în asemenea ritm, dacă se 
va trage mult „sania pe uscat", lu
crările se vor aglomera, vor veni 
ploile și muncile agricole de toamnă 
vor fi considerabil îngreunate. Este 
necesară o reală și puternică mobi
lizare a tuturor forțelor în vederea 
grăbirii recoltatului și pregătirii tere
nului, incit să se evite situațiile din 
ceilalți ani, cînd s-a semănat grîu 
după grîu, cu inevitabilele recolte 
mici la hectar.

în județul Argeș sînt oameni de is
pravă, însă trebuie ca organizațiile 
de partid să-i atragă la muncă astfel 
ca toate lucrările să fie făcute la 
vreme. Spunem „toate lucrările" de
oarece și alte acțiuni sint întîrziate. 
Pe parcursul raidului am întîlnit 
nereguli în asigurarea semințelor. 
Cooperativa din Popești nu a adus 
sămînța pentru că tractoriștii care o 
transportă cu remorcile sint nedisci
plinați și nimeni nu se îngrijește de 
munca lor. Tractoristul Nichifor Nis- 
tor, în loc să meargă cu remorca după 
sămință, s-a dus la pădure să-și care 
lemne pentru acasă.

în unele unități, calitatea lucrări
lor de pregătire a terenului lasă și ea 
de dorit. în cadrul cooperativei din Iz
voru, o tarla de 40 ha a fost arată 
și discuită necorespunzător pentru 
însămînțări. De ce Se admit lucrări 

văzute, rezultatei* nu se situează de- 
dt la un nivel minim. Necorelarea 
planurilor întocmite cu multe luni și 
trimestre în urmă, cu cerințele și 
posibilitățile existente, reiese, între 
altele, din exemplul cooperativei a- 
grloole din Costești. Această unitate 
a recoltat primele 30 de hectare cu 
porumb de pe care a însilozat 100 
tone de cooeni. Conform planului în- 
toamit și aprobat la începutul anului 
urmează să se însilozeze 1 903 tone de 
nutrețuri. Dar dintr-un calcul făcut 
împreună cu președintele cooperati
vei Marin Ștefan și ing. Banu Pe- 
trache rezultă că sînt resurse de co
ceni în Stare suculentă și de alte fu
raje verzi pentru a se însiloza aproa
pe 3 000 tone de nutrețuri. Coopera
tiva dispune, de asemenea, de mij
loace mecanice și manuale pentru 
realizarea acestei cantități și are a- 
menajate platforme betonate pentru 
însilozarea la suprafața solului. Este 
adevărat că măsurile luate asigură 
realizarea prevederilor. Dar ce fel de 
raționament ar putea determina con
siliul de conducere să se limiteze la 
numai atit din moment de cantitatea 
de furaje planificată este calculată 
pentru a satisface cerințele la nivelul 
unei producții de numai 1 500 1 lapte 
pe vacă ?

Cooperativa din Costești are 900 
bovine din care 600 vaci și juninci 
și 3 800 ovine. Calea sigură de a e- 
vita subnutriția animalelor și scăde
rea producției este însilozarea tuturor 
resurselor de nutrețuri, evitarea pier
derilor de substanțe nutritive.

Specialiștii direcției agricole ar 
trebui să explice cooperatorilor a- 
vantajele însilozări.i la timp, să le 
ofere argumente tehnico-eoonomice 
convingătoare atunci cînd îndeam
nă la grăbirea recoltatului. Mai 
ales că nu este vorba numai 
de exemple izolate privind necon- 
cordanța dintre planuri și realitate. 
Cooperativele agricole din județ vor 
avea la sfîrșitUl anului în curs 64 000 
bovine și 215 000 ovine pentru care 
cantitatea de nutrețuri prevăzută nu 
satisface cerințele pentru o produc
ție rentabilă. Balanța furajelor pre
zintă multe goluri la capitolul con
centrate, la calitatea finului și a al
tor sortimente, ceea ce impune mă
suri ca peste tot acolo unde este 
posibil să fie depășite planurile mi
nime întocmite și să se creeze re- 
zerve de furaje însilozate. Ne-am o- 
prit mai mult asupra acestor aspec
te pentru că adesea ele „scapă* din 
preocupările organelor agricole, ale 
consiliilor de conducere și specialiș
tilor din cooperativele agricole.

Este imperios necesar ca organele 
agricole, consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole, să ia mă
suri pentru înlăturarea deficiențe
lor semnalate. Este în avantajul fie
cărei unități agricole, al întregii e- 
conomii naționale ca recoltarea să 
însemne strîngerea fără pierderi a 
întregii plante de porumb, conserva
rea integrală a conținutului de sub
stanțe nutritive, înlăturarea oricărei 
risipe. 

de proastă calitate ? Una dintre cau
ze se referă la faptul că aportul ca
drelor de conducere la lucrările de 
toamnă este diminuat de imobiliza
rea lor în ședințe. Luni pe la orele 
15, in lanurile de porumb de la coo
perativa din Costești nu se afla ni
meni. Lipsea președintele pentru că 
era convocat la o ședință de către 
primarul din Costești. în aceeași zi, 
o ședință a fost planificată și în co
muna Lunca Corbului, de care apar
ține cooperativa din Pădureț. Or, 
nu de ședințe este nevoie acum ci 
de activitate concretă, pe cîmp, in 
mijlocul oamenilor pentru grăbirea 
lucrărilor.

în multe locuri, capacitatea de lu
cru a mașinilor agricole este redusă 
din cauza deselor defecțiuni și din 
lipsa pieselor de schimb. Pe ogoare
le cooperatorilor din Izvoru s-au de
fectat, într-o singură zi, nu mai pur 
țin de 8 traotoare. într-un articol re
cent, publicat în ziarul nostru, criti
cam anomaliile care există în apro
vizionarea I.M.A. din județul Argeș 
cu piese de schimb. în urma publică
rii anchetei, la fața locului S-au pre
zentat imediat 3 cadre cu funcții de 
răspundere în Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii. Dar cu Ce s-a sol
dat deplasarea lor ? Cu aducerea u- 
nor cauciucuri și axe pătrate și cu 
muștruluirea unor specialiști. în 
rest, secțiile de mecanizare duc și 
acum lipsă de piese de schimb la 
peste 100 de repere.

Faptul că strîngerea recoltei și alte 
lucrări de sezon se desfășoară în ritm 
absolut nesatisfăcător se datorește 
modului molatic în care lucrează di
recția agricolă, faptului că unii spe
cialiști din unitățile de producție nu 
au înțeles marea răspundere ce le 
revine pentru soarta recoltei. Fi
rește, de situația proastă în ce pri
vește desfășurarea campaniei agricole 
de toamnă răspunde, și nu poate să 
nu răspundă, comitetul județean de 
partid. El are datoria să dinamizeze 
direcția agricolă, să transforme stilul 
de muncă funcționăresc intr-o acti
vitate neobosită, realmente din zori 
și pînă în noapte, să mobilizeze orga
nizațiile de partid din cooperativele 
agricole și întreprinderile agricole de 
stat, toate pîrghiile puternice de care 
dispune și care concură la buna des
fășurare a lucrărilor agricole. Comi
sia pentru agricultură și silvicultură 
să analizeze multiplele probleme care 
se ridică în legătură cu desfășurarea 
lucrărilor agricole de toamnă și să 
propună cele mai potrivite soluții în 
vederea impulsionării lor. De aseme
nea, Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii să întărească munca de în
drumare și control incit defecțiunile 
semnalate să fie înlăturate cît mai 
repede. In titlul acestui articol am 
pus întrebarea dacă județul Argeș 
dorește să candideze la „titlul" — de 
neinyidiat ! — de codaș in campania 
agricolă de toamnă. Dorim și sperăm 
că faptele vor da un răspuns negativ 
la această întrebare.

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

în ziarul nostru nr. 8324 din 1 fe
bruarie a.c. a apărut articolul „DE 
CE ADMITEȚT CA 15 000 DE OA
MENI SA FIE LA CHEREMUL 
CITORVA INDOLENTI în care 
se semnalau carențe crase exis
tente în rețeaua aprovizionării con
structorilor hidrocentralei de pa Lo
tru. Ce a urmat după publicarea arti
colului ? Cum au reacționat forurile 
vizate ? Ce măsuri au luat pentru Îm
bunătățirea aprovizionării pe unul 
din cele mai mari șantiere ale țării ?

Mergînd pa firul acestor în
trebări aflăm că reprezentanți ai 
CENTROCOOP, Consiliului popular 
județean Vilcea, UJCC, ILF, ai Cen
tralei de industrie alimentară, între
prinderii de panificație, I.C.H. Bucu
rești, ai Grupului de șantiere Lotru- 
Voineasa s-au deplasat la fața locu
lui, au vizitat loturi și șantiere pentru 
a se convinge de adevăr, pentru a sta
bili împreună — în raport cu răspun
derea fiecăruia — măsuri și soluții 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
pe acest mare șantier. Reintorși ’a 
centru — Rm. Vilcea — respectivele 
foruri au întocmit un plan de măsuri 
care conținea circa 30 de obiective, 
pentru îndeplinirea cărora s-au fixat 
responsabilități și termene precise.

Au trecut de atunci mai bine de 
șapte luni. Ce constatăm revenind pe 
șantier, însoțiți de reprezentanți ai 
acelorași foruri ? Că măsurile au ră
mas pe hîrtie, că aprovizionarea con
structorilor de pe marele șantier se 
desfășoară. în linii mari, cu aceleași 
carențe.

Ca și la data apariției articolului, 
găsim rafturi goale sau altele cu 
cantități insuficiente de produse ali
mentare de bază — mezeluri sau 
brinzeturi — din care cauză atunci 
cînd sosește „aprovizionarea" se dă 
o adevărată bătălie pentru mărfuri. 
Pentru edificare, dăm un singur e- 
xemplu. La șantierul Petrimanu după 
ce muncitorii au așteptat cinci zile 
ca să primească brînză — aliment de 
bază pentru ei — la magazin au fost 
aduse 9 kg de brinză dulce !

— Cum ați împărțit această canti
tate la 800 de muncitori ? — am în
trebat-o pe responsabila magazinu
lui, Georgeta Pipirigeanu.

— Am dat-o la cine a apucat să 
ia. Mai bine nu o mai aduceam, că 
am avut numai reproșuri din partea 
cumpărătorilor. Ce sint eu de vină 1 
Am comandat 200 kg !

Tot la acest șantier, din magazi* 
nul gestionat de Constantin Tolo- 
loancă lipseau conservele din carne 
de porc și de vită in suc propriu, 
cașcavalul, sarea de lămiie, calciu- 
gris, anumite produse zaharoase etc. 
în magazindkș de la Petrimanu, Cas
tel, Vidruța, Haneșul-Rugăreasa, sor
timentele de conserve de legume și 
fructe, de biscuiți și conserve de 
pește erau destul de reduse — u- 
nul cel mult două. Aceasta în timp ce 
la depozitul de mărfuri din Brezoi,

Ucenicie la locul
de muncă

întreprinderea de piese radio 
și semiconductori Băneasa. din 
Centrala electronică și automati
zări, organizează cursuri de uce
nicie la locul de muncă. Durata 
cursurilor este de doi ani. Pregă
tirea se face în meseriile de 
strungari, frezori, lăcătuși.

Se primesc absolvenți ai școlii 
elementare cu diplomă, în vîrstă 
de 15—18 ani împliniți în anul 
1970, ou domiciliul stabil în 
București și comunele apropiate 
de întreprindere : Otopeni, Tu
nari, Pipera. înscrierile se fac 
pînă la 30 septembrie 1970, la 
sediul întreprinderii (Str. Erou 
Iancu Nicoăae nr. 32 Sector 2).

la Combinatul

Chimic Făgăraș

citadelă a chimiei mo- 
prin construirea unui 
combinat înzestrat cu 
și instalații de înaltă

în anii construcției socialis
te, Făgărașul a devenit o ade
vărată 
derne, 
mare 
utilaje .
tehnicitate. Ținind seama de 
necesitatea mereu creacîndă 
de îngrășăminte chimice și 
mase plastice, în perioada ac
tualului cincinal s-au investit 
sume importante pentru mări
rea capacităților de producție 
la instalațiile de fabricare a 
amoniacului, acidului azotic, 
azotatului de amoniu, fenolu
lui, maselor plastice etc. Ca 
urmare, producția combinatu
lui chimic făgărășean a cres
cut an de an, produsele sale 
fiind tot mai competitive pe 
piața internă și la export. Față 
de anul 1965, a crescut de a- 
proape patru ori volumul pro
ducției la export. Pentru nece
sitățile pieței interne. Combi
natul chimic din Făgăraș li
vrează peste 80 de produse 
chimice și peste 200 de repere 
industriale din mas* plastice.

Foto : S. Cristian’Vedere generală a combinatului chimic Făgăraș

aparțintnd întreprinderii comerciale a 
cooperației din Rm. Vilcea, existau 
16 sortimente de conserve-legume, 20 
de biscuiți, 25 de produse zaharoase. 
10 de conserve de pește etc.

— De ce nu trimiteți in rețea toa
te sortimentele ? — l-am întrebat pe 
Mihai Gherghe, merceolog la acest 
depozit.

Am primit același răspuns, ca și 
în articolul publicat cu șapte luni în 
urmă :

— Merceologii cooperativelor din 
Brezoi și Voineasa care preiau no
tele de comandă nu informează o- 
peratlv responsabilii magazinelor a- 
supra noilor sortimente de mărfuri 
intrate în depozit, și aceștia nu sînt 
în măsură să facă comenzi complete.

Ce să mai crezi ? Este explicabil 

O revenire după șapte luni

TITLUL VECHIULUI ARTICOL
A RĂMAS VALABIL...

de ce la lotul Hoteagu, situat la 30 
km de Voineasa, de la începutul a- 
nului și pînă acum cei 200 de con
structori n-au primit nici un litru de 
lapte, nici un borcan de iaurt și nici 
un fel de brinzeturi I

Lipsa totală sau parțială a unor 
mărfuri alimentare din rețeaua co
mercială a Lotrului se datorește atit 
indolenței de care dau dovadă orga
nele de aprovizionare ale cooperației 
de consum, cît și faptului că fon- 
dui de marfă repartizat de direcția 
comercială județeană pentru șantie
rul Lotru nu este dirijat in întregi
me de către întreprinderea comer
cială a cooperației spre unitățile de 
desfacere ale hidrocentralei. Pe tri
mestrul III, de pildă, constructorilor 
de aici le-au fost repartizate l 000 de 
tone de pîine și au primit numai 830, 
300 de tone porumb pentru mălai în 
Ioc de 500, 30 tone carne în loc de 
60 tone etc.

Nici aprovizionarea eu legume și 
fructe — resort ce cade în sarcina

Buchete de propuneri
valoroase pentru

modernizarea producției

ce 
fie 

mai

automulțumire ci,

în aceste zile. în adunările gene
rale ale salariaților din uzine și fa
brici continuă să aibă loc ample 
dezbateri asupra sarcinilor de plan pe 
perioada 1971—1975, precum și asupra 
programelor de măsuri pentru asigu
rarea îndeplinirii lor. Atit la uzina 
de motoare și compresoare „Timpuri 
Noi" din București, cit și la Fabrica 
de confecții din Vaslui, referatele a- 
nalitice și cuprinzătoare prezentate în 
deschiderea adunărilor au înfățișat 
obiectiv rezul
tatele bune ob
ținute în produc
ție in arest an, în 
ceilalți ani ai ac
tualului cincinal, 
dar și posibilități
le, rezervele 
așteaptă să 
fructificate 
intens în Viitor.

Cu toate succe
sele evidente în
registrate de co
lectivele ambelor 
unități, atit din 
referatele prezen
tate, cit și din CU- 
vintul vorbitori
lor, nu s-a des
prins un spirit de 
dimpotrivă, s-a privit în mod critic 
și autocritic activitatea productivă de 
pînă acum, s-au făcut propuneri va
loroase menite să determine o mai 
operativă și mai deplină punere în 
valoare a rezervelor interne. Mulți 
vorbitori s-au referit, cu precădere, 
la posibilitățile existente de înnoire 
și modernizare a producției prin asi
milarea de noi produse și reproiec- 
tarea celor existente, prin adoptarea 
unor tehnologii moderne de lucru, 
prin ridicarea nivelului calitativ al 
produselor.

Orientarea discuțiilor spre aseme
nea probleme nu s-a făcut întimplă- 
tor, punctul de plecare constituindu-1 
tocmai amploarea și complexitatea 
sarcinilor ce revin celor două unități 
economice în viitorul cincinal pe li
nia sporirii eficienței producției, 
a creșterii nivelului calitativ al între
gii activități. Este de relevat că atât 
referatele cît și dezbaterile au insis
tat în mod deosebit asupra modalită
ților concrete, asupra măsurilor teh
nice și organizatorice ce se impun în 
vederea îndeplinirii întocmai a aces
tor sarcini mobilizatoare și de mare 
răspundere.

I.L.F. Vilcea — nu este la nivelul ce
rințelor. La magazinul de legume și 
fructe de la șantierul Petrimanu am 
asistat la o scenă concludentă pentru 
ceea ce se cheamă lipsă de orientare 
în repartiția mărfurilor. Un șir inter
minabil de consumatori își dispută în- 
tîietatea pentru a apuca cite ceva din 
cantitățile insuficiente de leguma și 
fructe sosite aici. De ce ? Pentru că 
Întreprinderea amintită nu onorează 
în totalitate comenzile primite de la 
gestionari. Astfel, la magazinul de Ia 
Ciunget., cu toate că responsabila Au
rica Belu ceruse 1 000 kg roșii, 1 000 
kg cartofi, 100 kg vinete, 3 000 bu
căți ouă și 200 cutii cu pastă to
mată, a primit — în ziua, raidului — 
numai 242 kg de roșii, 284 kg car
tofi, 86 kg de vinete, nici un ou și 

nici o cutie cu pastă tomată. Era în
treprinderea deficitară cu aceste sor
timente ? Da’ de unde ! în depozi
tul de la Rm. Vilcea aceste mărfuri 
se găseau în cantități îndestulătoare. 
Ba mai mult, pasta tomată se fa
brica chiar aici.

Dar, despre dezinteresul oe caracte
rizează activitatea acestei întreprin
deri rje mai vorbește și un alt fapt. 
Cu toate că în planul de măsuri po
menit la început era fixat termenul 
de 15 februarie pentru înființarea u- 
nei unități de desfacere a legumelor 
și fructelor la Lotul Hoteagu. nici 
pînă în prezent nu s-a creat această 
unitate pe motivul că n-ar fi, chi
purile, rentabilă.

Am considerat necesar ca deficien
țele semnalate în acest raid, efectuat 
în prezenta reprezentanților comerțu
lui județean, să le aducem și ia cu
noștința tovarășului Nlcolae Albu, vi
cepreședinte al Consiliului popular 
județean Vilcea, care răspunde de 
acest resort de activitate.

— Varietatea, înalta tehnicitate, dar 
mai ales ritmul rapid in care ur
mează să asimilăm în viitorul cinci
nal un număr m'are de produse — 
spunea ing. Vladimir Ohnanian, șeful 
atelierului III concepție de la uzina 
bucureșleană — reprezintă pentru 
întreprinderea noastră 
piatră de încercare, 
mijloc de afirmare 
lă. Pentru a realiza 
aceste sarcini, pentru a obține sporul 

o adevărată 
dar și un 

profesiona- 
cu succes

CINCINALUL ÎN DEZBATEREA
ADUNĂRILOR GENERALE

ALE SALARIAȚILOR
de productivitate prevăzut se impune 
însă, după părerea mea, ca acțiunea 
de organizare rațională a fluxurilor 
tehnologice, a locurilor de muncă, de 
echipare a lor cu scule de mare ran
dament să fie generalizată în toate 
secțiile de bază ale uzinei.

Interesante au fost intervențiile in
ginerilor Enache Costache, șeful sec
ției prelucrări mecanice, și Dan 
Sfetescu, adjunctul șefului Secției 
turnătorie. Arătînd Că o parte a u- 
tilajelor din secții are un grad de u- 
zură avansat, aceștia au arătat că o 
condiție esențială a îndeplinirii exem
plare a sarcinilor în cincinalul viitor 
o constituie întreținerea și exploata
rea rațională a fiecărei mașini, pre
cum și asigurarea unui stoc satisfă
cător de piese de schimb.

Răspunzînd problemelor ridicate de 
necesitatea sporirii aportului secției de 
sculărie la realizarea sarcinilor din 
perioada 1971—1975, ing. Iacob Nisim, 
șeful secției, a spus :

— Două probleme principale îsî 
așteaptă rezolvarea din partea noas
tră : pe de o parte, sporirea produc
ției de scule și dispozitive, iar pe de 
alta, îmbunătățirea calității lor. Pen
tru aceasta, prin crearea în cadrul

— Să știți — ne spune dînsul — 
că aceste lipsuri au mai fost sem
nalate și de o brigadă a consiliului 
județean al sindicatelor.

Apoi, pe un ton aspru, se adre
sează celor care ne-au însoțit în 
raid :

— Ce ați păzit de nu ați luat mă
suri ? Să vă lăsați de Serviciu dacă 
nu sînteți în stare să rezolvați sar
cinile pe care le primiți !

...După care fiecare a Început eu 
justificările și scuzele.

Directorul adjunct al întreprinde
rii comerciale Vilcea : „Am fă
cut tot ce am putut. Ministerul In
dustriei Alimentare nu ne-a livrat 
cantitățile de conserve de calme sta
bilite, combinatul industriei alimen
tare Tulcea nu ne-a asigurat repar-

tiția de pește, Direcția comercială nu 
ne-a dat repartiție pentru preparate 
din carne. Nu avem mijloace de 
transport. Nu avem..." ; directorul ad
junct al I.L.F. Vilcea : „Aprovizio
narea cu legume și fructe putea fi 
mai bună. Dar ce să facem noi dacă 
I.L.F.-Oii, Dolj, Covasna nu ne ono
rează repartițiile ? ; reprezentantul 
Centralei de Industrie alimentară :
„Comenzile făcute pentru lapte și 
preparate din lapte nu sînt onora
te la nivelul graficelor de către Cen
trala de industrializare a laptelui Ar
geș".

— Aveți dreptate — le-a luat ime
diat parte vicepreședintele. Să scrieți, 
tovarășe, la ziar că noi am face to
tul, dar nu sîntem sprijiniți de foru
rile centrale și locale cu care co
laborăm pentru aprovizionarea șan
tierului de la Lotru.

O fi adevărat că anumite foruri cen
trale și loCale nu-și îndeplinesc o- 
bligațiile față de aprovizionarea ma

secției a unor ateliere specializate, 
vom asigura producției de S.D.V.-uri 
un caracter de serie, vom putea in
troduce pe scară mai largă tipizarea 
și normalizarea acestora.

Aceeași problemă — înnoirea și mo
dernizarea producției prin adoptarea 
unor tehnologii moderne de fabrica
ție, baza Obținerii unor produse de un 
înalt nivel calitativ, competitive — a 
constituit subiectul în jurul căruia 
s-au polarizat discuțiile muncitorilor, 

inginerilor și teh
nicienilor de la 
Fabrica de con
fecții din Vaslui.

— Nivelul can
titativ și, mai a- 
les, calitativ^ su
perior al sarcini
lor ce ne revin în 
viitorul cincinal — 
a spus ing. Emil 
Copceac, directo
rul tehnic al fa
bricii — nu va 
putea fi atins de- 
cît prin adopta
rea unor măsuri 
de ordin tehnic și 
Organizatoric al 
căror scop să fie 

modernizarea și perfecționarea proce
sului tehnologic. Cu mai multă perse
verență și hotărîre decit pină acum 
va trebui să ne ocupăm de extinde
rea unor sisteme "modeme de lucru, 
cum este, bunăoară, confecționarea u- 
nor piese prin termolipire, de mecani
zarea operațiilor manuale, introduce
rea utilajelor automatizate la opera
țiile cu un grad mare de repetabili
tate etc.

Bineînțeles, această problemă »ț. 
fost examinată în întreaga ei comp’f. •' 
xitate. Numeroși vorbitori, prin’ 
care Maria Zahariuc. șeful sectoru. ii 
III de producție, maistrul Aurora Stan 
și Mihai Costăchescu, șeful Sectoru
lui II, pornind de la efortul sporit 
pe care trebuie să-l depună colecti
vul fabricii în viitorul cincinal pentru 
asigurarea însemnatelor creșteri de 
producție cu aceleași capacități, au a 
tras atenția asupra necesității unor 
măsuri hotărite în vederea organiză
rii superioare a muncii, aprovizionă
rii la timp cu țesături și alte materii 
prime și materiale, ridicării calificării 
personalului.

— Realizarea importantelor sarcini 
ce ne revin în următorii cinci ani — 
spunea Constantin Ursu, șeful servi
ciului C.T.C. — impune, totodată, o 
intervenție decisivă în direcția ridică
rii calității produselor. Pentru aceasta, 
pe lîngă întărirea rolului și răspun
derii compartimentului de control al 
calității produselor, sînt necesare si 
o continuă cunoaștere a cerințelor be
neficiarilor. îmbunătățirea concepției 
tehnice și tehnologice. întărirea disci
plinei și răspunderii în muncă din 
partea fiecărui salariat.

Avînd In vedere profundul lor ca
racter de lucru, zecile de propuneri 
valoroasa 
direcțiile principala în care 
buia să se acționeze pentru ridica
rea continuă a rezultatelor activității 
economice, se poate spune că dezba
terile din cele două adunări generale 
ale salariaților și-au atins scopul. El® 
au demonstrat hotărirea fermă a co
lectivelor respective de muncitori, in
gineri și tehnicieni de a face totu. 
pentru Înfăptuirea cu succes a sarci
nilor ce le revin din Directivele ce
lui de-al X-lea Congres al partidului.

făcute care au jalonai
tra

Constantin DUMITRU 
Vasils IANCU

relui șantier. Dar asta nu îndreptă
țește ou nimic atitudinea de pa
sivitate a factorilor locali. Lamen
tările „nu ne-a dat", „nu ni s-a tri
mis" contează prea puțin ; adevărul 
este că respectivii tovarăși s-au îm
păcat destul de ușor cu situația, ac- 
ționînd cu resemnare doar prin pro
cedee birocratice, cereri și adrese — 
liniștiți și senini că „la o adică" a- 
ceste adrese le vor sluji ca „acope
rire" a propriei indolențe. De fapt, 
organele de comerț județenee nu ac
ționează cu mai multă răspunder® 
nici măcar pentru rezolvarea a- 
celor probleme — ne referim la di
vizarea fondului de marfă, njai buna 
organizare a rețelei, organizarea 
transportului mărfurilor — care de
pind in întregime de ele. Și cum să 
le rezolve atita vreme cit controlul 
în șantier se face numai ou ocazia 
unor raiduri organizate de alte fo
ruri — sindicatele, presa etc. ?

Am ținut ca în încheierea acestui 
raid să aducem și la cunoștința 
CENTROCOOP, principalul organiza
tor al aprovizionării aici, deficiențe
le care persistă la Lotru. „Imediat 
după apariția articolului — ni s-a spus 
aici — am analizat in amănunțime 
situația Lotrului. Am deplasat acolo 
o brigadă care a stat aproape zece 
zile și care a stabilit prompte mă
suri pentru îmbunătățirea aprovizio
nării. Am fost informați că situația 
s-a îndreptat. Dar cum neajun
surile semnalate persistă, vom a- 
naliza din nou cu toată atenția apro
vizionarea acestui mare șantier și 
vom lua măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor. Vă asigurăm, de ase
menea, că vom sancționa pe cei vi- 
novațî de neindeplinirea măsurilor 
stabilite in iarnă".

Desigur, este bine că brigada res
pectivă a aspirat timp de 10 zile aer 
de munte, dar e mai puțin bine că 
la conducerea CENTROCOOP au 
putut ajunge informări că „situația 
s-a îndreptat". Este de așteptat ca cel 
puțin de data aceasta măsurile preco
nizate pentru îmbunătățirea situației 
aprovizionării marelui șantier să nu 
mai rămînă în stadiul declarațiilor și 
bunelor intenții, ci să-și găsească de 
urgență materializarea in fapte. 
Fiindcă — repetăm — este inadmisi
bil ca 15 000 de constructori să rămînă, 
în continuare, la cheremul unor oa
meni care sînt plătiți să organizez® 
aprovizionarea și nu s-o încurce mai 
rău. Așteptăm să fim informați — 
pentru ca la rîndul nostru să putem 
informa cititorii — despre aceste mă
suri și — mai ales— despre eficienta 
lor.

Petre DOBRESCU 
corespondentul «Scînteii*
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUȘESCU, IN AUSTRIA
(Urmare din pag. I)

prietenie dintre cele două popoare, 
pentru președintele landului și 
soția sa, pentru ministrul ener
giei și transporturilor și soția sa.

Doresc în mod deosebit — a spus 
președintele Ceaușescu — să ridic 
paharul pentru constructori și cei 
care astăzi exploatează acest nod 
hidroenergetic, pentru directorul 
întreprinderii și să le urez mult 
succes în activitatea lor. Sper că 
vor colabora bine cu energeticie- 
nii români și sper că în curind vor 
vizita România.

în sănătatea dv., a tuturor, doam
nelor și domnilor I

După dejun, oaspeții se întorc în 
localitatea Zell am See. 
se continuă călătoria spre 
ța landului Salzburg.

La plecare, în gara
Zell am See au venit să-l salute 
pe șeful statuh'i român oficialită
țile locale și numeroși cetățeni 
care au aflat de vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Aceștia, ca 
și mulți turiști, aflați prin aceste 
minunate locuri, aplaudă îndelung.

Trenul special se pune în miș- 
•e. De la fereastra vagonu

lui oficial, președintele Nicolae 
Ceaușescu răspunde saluturilor 
călduroase oe-i sînt adresate.

de unde 
reședin-

orașului

La Muzeul Mozart

O contribuție importantă
la cauza păcii

și colaborării intre state
ECOURI IN PRESA AUSTRIACĂ Șl INTERNAȚIONALĂ ALE VIZITEI

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

PRIN ORAȘUL
SALZBURG /

T Situat la o altitudine de 42S m, 
Salzburgul este, din punct de ve
dere geografic, poarta de acces 
spre înălțimile și lacurile Alpilor 
Austriei septentrionale. Aceasta 
i-a' ’ asigurat un loc de prim' rarig 
în ierarhia turismului austriac. 
Dar renumele Salzburgului descin
de mai ales din muzică. Orașul lui 
Mpzart găzduiajțte prestigioasele 
festivaluri intemi^ionale muzi
cale.

La sosirea trenului oficial, în ga
ra principală a Salzburgului, pe
roanele erau literalmente inunda
te de oamenii veniți să-1 salute pe 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Deasupra unui imens tricolor ro
mânesc erau scrise în limba româ
nă cuvintele: „Bine ați. venit în 
Salzburg". Acordurile unei fanfa
re întregeau această atmosferă 
sărbătorească. întîmpinînd-u-i pe 
oaspeți, primarul orașului a expri
mat bucuria locuitorilor din capi
tala landului Salzburg de a putea 
saluta în. mijlocul lor pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și pe soția 
sa, Elena Ceaușescu.

La ieșirea din gară, o altă mul
țime de oameni a făcut șefului 
statului român o caldă primire. 
Mașinile oficiale au pornit apoi să 
străbată orașul așezat pe ambele 
maluri ale Salzachului, rîu de 
munte cu ape repezi și reci. Mo- 
zartplatz, Schwartzstrasse, De-a 
lungul întregului traseu, sute și 
sute de oameni aplaudă cînd prin 
fața lor trece mașina în e«re se 
află tovarășul Ceaușescu.

în apro- 
cuprinde 

și sala de 
se

torul general, Tassilo Nekula, îm
preună cu colaboratorii săi apro- 
piați îi salută pe oaspeți și îi in
vită să viziteze marea sală de 
spectacole. instalațiile acustice, 
scena pe care au evoluat nume
roase personalități’ ale artei inter
pretative muzicale, între care și 
reputați artiști români.

De la Festspielhaus. oaspeții sînt

conduși spre Palatul Klesheim, o- 
peră a celebrului arhitect Fischer 
von Erlach, care va fi pe timpul 
șederii în Salzburg reședința pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu.

N. PopescuBOGDANEȘTI 
Octavian PALFR
Petre STANCESCU

duce spre 
lumina zi- 

muzeului 
manuscri- 

primă

DINEUL OFERIT

Mozarteum-ul, situat 
pierea rîului Salzach, 
clădirea conservatorului 
concerte. Coloana de mașini
oprește și oaspeții sînt invitați să 
urce scara de piatră ce 
încăperile unde a văzut 
lei Mozart. Directorul 
prezintă aici oaspeților
sele primelor compoziții, 
vioară, scrisori și obiecte ce evocă 
ambianța în care a creat la Salz
burg autorul „Flautului fermecat". 
La pianul lui Mozart, directorul a 
interpretat apoi un fragment din- 
tr-o sonată a marelui muzician, 
după care președintele Ceaușescu 
a semnat în cartea de onoare a 
muzeului.

In vreme ce oaspeții se urcă din 
nou în mașini, Getreidgasse a de
venit un veritabil culoar viu. De 
la ferestrele clădirilor, alți locui
tori ai orașului de pe Salzach fac 
semne prietenești cu mina.

Coloana trece prin apropierea 
celebrului dom, construit la înce
putul veacului al XVII-lea în stil 
renascentist. In fața monumentalu
lui edificiu există o scenă și un 
amfiteatru în aer liber unde, în- 
cepind din 1921, se reprezintă în 
fiecare an piesa lui Hofmanstahl, 
„Jederman". Nu departe se profi
lează zidurile 
Salzburg, unde 
1968 un lectorat 
ratura română.
prese din nou la intrarea Palatu
lui festivalurilor muzicale din 
Salzburg — Festspielhaus. Direc-

Universității din 
funcționează din 
de limba și lite- 
Mașinile se o-

DE GUVERNATORUL LANDULUI
Șl DE PRIMARUL ORAȘULUI

SALZBURG

Le-
orașului Salz- 
au oferit un 
președintelui 

al României,

Seara, după vizitarea orașului, 
guvernatorul landului, Hans 
chner, și primarul 
burg, Alfred Back, 
dineu în onoarea 
Consiliului de Stat
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, la primăria ora
șului.

Au luat parte Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior. 

■ membri ai delegației române și 
celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe șeful statului român.

Au participat, de asemenea, Ru
dolf Kirchsohlăger, ministrul 
facerilor externe, Erwin . Fruh- 
bauer, ministrul transporturilor și 
energiei al Austriei, membri ai 
consiliului municipal, alte per
soane oficiale, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai vieții eco
nomice din oraș.

în timpul dineului, guvernatorul 
landului Salzburg și președintele 
român au toastat pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării” dintre 
România și Austria, pentru coo
perarea rodnică în toate domeniile 
de activitate.

6-

(Agerpres)

VIENA 23 — Trimisul special A- 
gerpres, Constantin Varvara, trans
mite : Prin ample relatări și foto
grafii. presa austriacă continuă să o- 
glindcască desfășurarea vizitei pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. Este scos in evidentă de
plinul succes al vizitei — considerată 
drept un important eveniment în evo
luția relațiilor româno-austriece. Tot
odată, este evidențiată personalitatea 
marcantă a conducătorului statului ro
mân. popularitatea de care se bucură 
în rîndul populației vieneze. 
„VOLKSBLATT" reproduce mai 
multe fotografii sub titlul „Șeful de 
stat al României — un oaspete popu
lar", informînd, totodată, despre mo
mentele importante ale vizitei tova
rășului Ceaușescu.

Referindu-se la prima rundă a con
vorbirilor, ziarul „VOLKSSTIMME" 
scrie, printre altele : Convorbirile de 
lucru au durat mai multdecit se 
prevăzuse. Oaspetele român a decla
rat, după convorbiri, că este foarte 
mulțumit de rezultatele obținute. La 
rîndul său. partea austriacă și-a ex
primat satisfacția pentru desfășura
rea tratativelor...

Ziarul oitează apoi aprecierile deo
sebit de pozitive pe care ministrul 
de externe Kirchschlăger le-a făcut 
în legătură cu problematica și atmos
fera din timpiâ convorbirilor.

„ARBEITER ZEITUNG", sub 
titlul „Securitatea : pozițiile aproape 
aceleași", informează cititorii despre 
conținutul convorbirii dintre cei doi 
șefi de state. Ziarul inserează un co
mentariu intitulat „Europenii dună
reni", în care, referindu-se la legă
tura istorică dintre cele două state.se 
spune : Trăinicia legăturii dintre 
cele două țâri este importantă toc
mai in punctele care depășesc ca
drul dunărean. Președintele Nicolae , 
Ceaușescu a relevat că România face 
parte și din regiunea balcanică. în 
timp ce Franz Jonas, avînd în ve
dere neutralitatea permanentă a 
Austriei, a declarat că Austria apar
ține grupului statelor neutre.

Comentariul relevă apoi atenția cu 
care au fost abordate în cadrul dis
cuțiilor problemele internaționale de 
o deosebită actualitate — securitatea 
europeană. situația din Orientul 
Apropiat.

Vizitei președintelui Consiliului de 
Stat al României cotidianul „DIE 
PRESSE" îi consacră două articole 
însoțite de fotografii : unul referitor 
la convorbirile politice. .Iar altul în 
legătură cu desfășurarea programului 
celei de-a doua zi a vizitei.

Ziarele care apar 
burg, printre care 
VOLKSBLATT", 
NACHRICHTEN", 
CUES 
numerele

în landul Salz- 
.,SALZBURGER 
.SALZBURGER 

„DEMOKRATIS- 
VOLKSBLATT" acordă, in 

lor de miercuri, coloane

largi vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Austria, prezentării per
sonalității șefului statului român și 
anunță cu titluri mari prezenta în a- 
ceastă regiune a distinșilor oaspeți.

Intr-un amplu comentariu, agenția 
austriacă de presă A.P.A. relatează 
despre evoluția, din ultimii ani, a 
relațiilor economice româno-austriece, 
subliniind „profunda modificare 
structurală a schimburilor comer
ciale". Sînt relevate, de asemenea, 
largile posibilități existente pentru 
dezvoltarea pe mai departe a aces
tor relații.

Radiodifuziunea austriacă a trans
mis miercuri o emisiune speoială 
consacrată vizitei făcute de președin
tele Nicolae Ceaușescu la hidrocen
trala de la Kaprun.

★
Vizita în Austria a președintelui 

Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
este urmărită, în continuare, cu a- 
tenție deosebită de presa și de pos
turile de radio și televiziune din alte 
țări. Se subliniază atît semnifica
ția vizitei în contextul actual al re
lațiilor româno-austriece, cît și în
semnătatea ei pentru destinderea și 
securitatea pe continentul european.

Ziarul olandez „TROUW". de pil
dă, scrie, printre altele : „Vizita pre
ședintelui Ceaușescu in Austria se 
desfășoară intr-un moment în care 
întreaga Europă este înclimtă -să 
încheie pentru totdeauna perioada 
și urmările războiului» rece. Vizita 
conducătorului român este cu atît 
mai importantă, cu cit ambeie etate 
militează pentru acest țel".

Postul de radio olandez „HIL- 
VERSUM" a relevat intr-un comen
tariu că „prezența președintelui 
Ceaușescu și convorbirile pe care le 
va avea cu interlocutorii săi austrieci 
vor impulsiona și mai mult schim
burile de valori materiale și spiri
tuale dintre cele două state dună
rene. Nioolae Ceaușescu consideră, 
pe drept cuvînit, că realizarea și 
dezvoltarea unor raporturi de bună 
vecinătate in zona Balcanilor și a 
Dunării, constituie un important fac
tor de stabilitate și colaborare în 
Europa". La rindul său, televiziunea 
olandeză a relaitat despre calda sim
patie cu care vienezii au intîmipihat 
pe solii poporului român.

Presa ungară de miercuri a conti- 
tuat să-și infonmezc cititorii despre 
desfășurarea vizitei. „In cadrul pri
melor convorbiri, scrie ziarul „NEP- 
SZAVA", s-a făcut un schimb de pă
reri asupra relațiilor comune dintre 
România și Austria și au fost re
marcate noile posibilități pentru dez
voltarea colaborării bilaterale și a 
cooperării in diferite domenii". Zia
rul „MAGYAR HIRLAP" relevă si
militudinea punctelor de vedere ale

celor două țări privind convocarea 
unei conferințe general-europene.

„Abordind problema securității 
internaționale, scrie „NEPSZABAD- 
SAG“, președintele Consiliului de 
Stat al României a arătat printre 
altele că buna dezvoltare a relații
lor țărilor aflate în bazinul dunărean 
poate, avea o influență favorabilă in 
asigurarea păcii continentului".

Ziarul francez „LA NATION" re
levă că vizita președintelui Consi
liului de Stat în Austria se Înscrie 
în politica generală a României de a 
intensifica relațiile sale de cooperare 
cu toate statele, indiferent de siste
mul lor social.

Principala emisiune de actualități 
politice a televiziunii iugoslave a 
transmis marți seara un reportaj fil
mat despre vizită. Ziarul „POLI- 
TIKA“ relevă, la rîndul său, îngri
jorarea exprimată de șefii celor două 
state, Ceaușescu și Jonas, în legătură 
cu evoluția situației din Orientul 
Apropiat.

Cotidianul italian „PAESE SERA" 
arată că „vizita oficială a președin
telui român, Ceaușescu, constituie un. 
punct culminant in dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, relații 
care au început prin schimburile de 
vizite între miniștrii de externe ai 
celor două etate". După „LA STAM
PA", „vizita șefului statului român 
in Austria reprezintă un nou pas 
înainte în dezvoltarea relațiilor ro
mâno-austriece". Comentarii și in
formații despre vizită au publicat și 
alte .ziare italiene ca „IL GIORNO". 
„CORRIERE DELLA SERA", „IL 
MATTINO", „IL SOLE-24-ORE". Pos
turile de radio din Italia au transmis 
în ultimele trei zile știri și comen
tarii despre vizită, subliniind poziția 
României în principalele probleme 
internaționale.

Sub titlul „Ceaușescu vizitează 
Austria", cotidianul din Rio de Janeiro 
„JORNAL DO BRASIL" publică o re
latare în care, după ce descrie primirea 
călduroasă făcută șefului statului 
român, subliniază că această vizită 
se înscrie pe linia politicii românești 
de promovare a înțelegerii și colabo
rării cu toate statele. Ziarul amin
tește că reprezentantul român la lu
crările Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva „a formulat recent noi 
propuneri în direcția eliminării de
finitive a folosirii forței și amenin
țării cu forța in relațiile dintre state, 
pentru respectarea suveranității și 
independentei naționale". Știri des
pre desfășurarea vizitei sînt publi
cate, de asemenea, de ziarele „ULTI
MA HORA", „O GLOBO", „TRI
BUNA DA IMPRENSA". Totodată, 
principalele posturi de radio și tele
viziune din Rio de Janeiro au in
clus in jurnalele lor de actualități 
știri despre vizita in Austria a șefu
lui statului român.

★ ★ ★

VIENA 23 — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stăncescu, transmite : 
Vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Roma
nia. Nicolae Ceaușescu, moment im
portant atît pentru evoluția ascenden
tă a relațiilor româno-austriece, cit 
și pentru interesele destinderii și se
curității în Europa și în lume, a stîr- 
nit un deosebit interes în rindurile 
opiniei publice austriece.

Vizita șefului statului român,

Nicolae Ceaușescu, mi-a declarat dr. 
BRUNO PITTERMANN,’ președinte
le Grupului parlamentar al Parti
dului Socialist Austriac, este în cea 
mai mare măsură menită să adin- 
cească și să dezvolte relațiile de prie
tenie existente intre cele două re
publici dunărene. Deosebirea sis
temelor politice nu constituie un ob
stacol pe această cale, deoarece am
bele state se străduiesc, în cadrul, u- 
nei cooperări pașnice reciproce și

Cu aplauze ji aclamații, populația provinciei Salzburg l-a salutat pe președintele Consiliului de Stat al RomâhieiVizitînd hidrocentrala de la Mooserboden

cu alte state, să asigure pacea In 
lume.

Eforturile domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu în direcția reali
zării unei conferințe pentru securita
tea europeană merită o mare consi
derație. Guvernele celor două re
publici sînt interesate și se străduiesc 
în aceeași măsură ca pe viitor con
flictele dintre statele europene să 
fie discutate și reglementate exclu
siv Ia masa de tratative.

Parlamentarii austrieci au fost de
osebit de satisfăcuți de dorința ex
presă a domnului președinte 
Ceaușescu de a face o vizită parla
mentului. Ei văd în aceasta o expre
sie a importanței care este acordată, 
și din partea guvernului român, e- 
xistenței și hotărîrilor unei reprezen
tanțe populare.

BRUNO MAREK, primarul Vie- 
nei, mi-a declarat. :

„Noi apreciem dragostea de liber
tate a poporului român, care și-a 
cîștigat după o luptă seculară suve
ranitatea și ai cărui cetățeni pot să 
beneficieze astăzi de bunurile econo
mice și culturale. Și relațiile economi
ce între cele două țări sînt favorabile. 
Ne bucură faptul că Republica So
cialistă România a reușit o grandioa
să ascensiune economică. Aceste 
uimitoare realizări am putut să le 
admir personal cu ocazia vizitei me
le la București. M-am bucurat de 
ospitalitatea poporului român și Îmi 
amintesc totdeauna cu plăcere de șe
derea mea în Români a,

Ca primar al capitalei federale 
a Austriei, mă bucur de vizita sti
matului dumneavoastră președinte, 
Nicolae Ceaușescu. România și Aus
tria, Bucureștiul și Viena au relații 
multilaterale tradiționale. Aș dori să 
amintesc că relațiile culturale au fost 
dintotdeauna cele mai bune".

„Salzburgul, capitala landului cu 
același nume, ca și populația sa, se 
bucură de vizita stimatului preșe
dinte Nicolae Ceaușescu și își expri
mă dorința și speranța de a putea 
oferi oaspeților români tot ce este 
mai frumos aici, a subliniat, la rindul 
său, primarul orașului Salzburg, AL
FRED BACK. Salzburgul, care se 
bucură de un bun renume în lume, 
el găzduind permanent un numeros 
public internațional, este foarte inte
resat ca și prin vizita înaltelor per
sonalități .politice din România 6ă a- 
ducă o contribuție la pacea și înțeie- 
gerea intre oameni".

state.se
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și pseudo-clișeele
originalității lirice

Toate artele, Inclusiv poezia, au 
înregistrat în epoca modernă un pro
ces firesc de adincire și concentrare. 
Au căpătat un deosebit relief anu
mite dimensiuni de structură ale 
plăsmuirii artistice, cum ar fi di
mensiunea originalității, particulari
tatea personală, cu totul inedită, a 
creației artistice, ca semn al unei 
chemări și unei inspirații mal au
tentice. Mai sint, «bineînțeles, și alte 
dimensiuni Ideale de bată ale pro
dusului artistic, cum ar fi unitatea, 
echilibrul sau puterea lui de înche
gare. Punînd un accent mai apăsat 
pe originalitate, artiștii, poeții mo
derni au Înțeles să dea ascultare 
exigenței de a-și perfecționa uneltele, 
cerință foarte normală pentru pro
movarea noului în domeniul lor de 
activitate. Cultivarea intensivă a ori
ginalității n-a fost în nici un chip la 
ei simptomul unei vanități perso
nale „de a fi altfel decit alții", ci 
mal curînd o sporită consolidare a 
prezenței artei in procesul general, 
masiv și compact, de cultură.

Originalitatea ține de esența artei 
însăși, căci o operă de artă care 
aduce aminte de ceva cunoscut, care 
repetă un alt tip de operă de artă 
antecedență, neglijează principiul 
creator însuși și nu se poate bucura 
de valoare deplină și de bună pri
mire din partea publicului. Orice ar
tist mare și adevărat nu poate fi de
ci t original în esența lui. Este dove
dit acest lucru, cu prisosință, de is
toria artelor și a poeziei din toate 
timpurile, cit și de fenomenul artis
tic și poetic contemporan. Desigur, 
a fi original înseamnă în primul rînd 
a găsi modalitățile cele mai fertile 
pentru a te raporta la spiritul vremii 
tale, a avea capacitatea de a comu
nica în chip convingător cu contem
poranii tăi în spiritul evenimentelor 
și sentimentelor pe care le trăiesc și 
cărora, cel mai adesea, le sînt autori.

Arta și poezia românească contem
porană dovedesc un instinct să
nătos al cerințelor Ineditului în con
ținut și în exprimarea poetică. Și 
deși intenția rîndurilor de față este 
aceea de a insista asupra Originali
tății autentice și pseudo-originalității 
în expresie, este necesar ca — fie și 
numai succint — să subliniem 
ideea că toți marii noștri creatori 
s-au arătat vital preocupați de pro
blemele de conținut ale creației lor, 
că efortul de a găsi noi modalități de 
expresie s-a făcut întotdeauna cu 
conștiința că acestea au a comunica 
gînduri și sentimente profund ome
nești, a vorbi omului despre sine, 
despre universul său spiritual și sen
timental atît de bogat și atît de di
vers, Poeții dintre cele două războaie 
— și putem cita în acest sens pe ori
care dintre ei, dar în primul rînd pe 
cei mai reprezentativi, Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga sau George Bacovia — 
au ridicat substanțial cota de origina
litate în gîndire. sentiment și expre
sie lingvistică. Nota lor personală, in 
vers, este puternică și impresionantă. 
Este suficient să facem o evocare pur 
mintală a operei fiecăruia, ca să ne 
dăm seama de forța lor, de „culoa
rea" lor frapantă foarte distinctă : 
versatilitatea și neastimpărul de gîn
dire și emoție ale lui Arghezi, cu
prinse într-o exprimare nemaiîntîlni- 
tă pînă la el, în care limba româ
nească devine un creuzot de cuvinte 
și imagini surprinzătoare, stă alături 
de gravitatea masivă a poeticii lui 
Blaga, turnată într-un limbaj și rus
tic și savant, și alături de irepetabila 
litanie a lui George Bacovia. Aceasta, 
fără să mai amintim și de ceilalți.

Poezia românească de după război 
pînă la cea mai recentă pășește pe 
aceeași cale de condensare a con
ținutului liric și de stilizare a expri
mării. Acuitatea originalității ei este 
bine cunoscută. în acest sens aproa
pe că nu se pot face deosebiri de 
vîfstă. Toți poeții de vocație auten
tică dau curs unor aptitudini expre
sive încărcate de accentul particular 
al unei personalități poetice, relevată 
printr-o fizionomie cit mai proprie. 
Toți ascultă, fără îndoială, de legea 
poeziei — întru totul valabilă și pen
tru poezia modernă — de a lega sen
sul liric de funcțiunea profundă a 
trăirii psihice, de percepția multiplă 
a realității.

Subliniind valoarea firească a ori-

Dragoș VRANCEANU

ales cea datorată unor spirite fără 
chemare adevărată sau prematur de
zorientate. O linie, nu o dată greu 
definibilă, desparte arta organizată 
— cum este totdeauna arta — de ex
perimentul haotic. Tocmai în 
sens de responsabilitate 
trebuie călăuzită atenția r 
contemporan. Impulsul inovator 
original trebuie ferit de lesnicioasa 
lui alunecare pe celălalt versant al 
lucrurilor, adică pe acela al unei li
rici arbitrare, care nu corespunde 
nici unei realități și care cultivînd 
în mod deliberat și calculat origina
litatea o extinde peste tot, ajungînd 
exact la rezultatele contrare ale a- 
cestei prețioase tendințe, adică la 
uniformitatea cea mai patentă. Ve
dem astfel că numeroase scrieri și 
numeroși autori de poezie contem
porană seamănă toți între ei ca 
niște picături de apă, distrugîndu-se

acest 
creatoare 

poetului 
. și

puncte de vedere

astfel însăși percepția noutății și 
înlocuindu-se cu o nouă monotonie, 
Față de aceste vicii care au început 
să apară din ce in ce mai distinct 
se poate spune că original cu adevărat 
devine tocmai acel poet care scrie 
cit mai simplu și cit mai clar, reac- 
ționind Ia o manieră, dacă nu chiar 
la o manie, a lucrurilor încifrate și 
pretențioase in care fiorul liric nu 
mai există, in care tendința către 
originalitate iese compromisă, bana
lizată și bagatelizată. Ea este înlo
cuită de spiritul de ostentație și de 
înclinarea spre teribilism și exhibițio
nism. Aceste anomalii poetice sint 
ușor de pus în evidență, uneori în 
coloanele revistelor, alteori în unele 
volume, între care cîteva apărute In 
Editura „Litera" cred că meritau 
o analiză aparte. $i fiindcă cel mai 
ușor lucru de a apărea altfel decit 
alții este acela de a nega etica ge
nerală, așa-zisele poezii de acest fel 
se caracterizează și printr-o încăl
care a decenței. Tot așa de ușor de 
a te prezenta ca original este a folosi 
o anarhie a cuvintelor și distru
gerea oricărei structuri de expresie. 
Acesta ae întîmplă adesea, chiar fo-

losind ritmul și rima, care devin ast
fel pure accidente, ca în exemplul 
următor : „îmbătrinea în gura femeii 
o melodie la modă, / ritmul nebun 
murea spinzurat de pereți. / Numai 
privirea mea răutăcios-incomodă / te 
căuta primprejurul acoperit cu bu
reți". Un alt poet scrie la voia întlm- 
plării, într-o poezie intitulată nu se 
știe pentru ce „Navamaliea" : „Cerul 
curgea ca un șarpe și tu 
/ mi-al arătat o gleznă amară. I 
Numele tău mă traversa nelegiuit", 
în orice curent poetic — ca în ori
care operă poetică — ceea ce decide 
succesul este structura perceptibilă, 
echilibrul între inefabilitatea stărilor 
psihice de la care se pornește și or
ganizarea lingvistică și imagistică, a- 
dică expresivă, a produsului poetic. 
Poezia este in esența ei închegare. 
Sub orice formă și oricit de subtil 
6-ar prezenta această trăsătură, fără 
de ea nimeni nu poate trece peste 
.șanțul despărțitor dintre invenție și 
receptare. Lirica modernă, pătrunsă 
de exigența inovației, trebuie să-și 
însutească eforturile în sensul comu- 
nicabilității, tocmai fiindcă ea lu
crează cu termeni și cu modalități 
mai greu accesibile limbajului cu
rent. Am putea spune că astfel de 
eforturi constituie una din cele mai 
însemnate învățături ale liricii lui 
Tudor Arghezi, exemplu de poet 
care a izbutit să facă din originali
tatea plăsmuirii poetice un bun co
mun al unei largi sfere de cititori, 
prin măiestria cu care a frămîntat și 
a găsit in limba română curentă ti
pare și „prețuri noi". Ținînd pre
zente și în stimă în mod egal amîn- 
două aceste principii fundamentale 
ale produsului poetic — originalitate 
și comunicabilitate — Arghezi a 
constituit un prototip exemplar de 
structură contemporană a artei cu- 
vîntului, indiferent de stilul sau 
curentul în care se poate realiza o 
inspirație lirică.

Poezia românească a găsit totdeau
na in resursele ei intima soluții lă 
problemele de estetică a expresiei 
lirice, acest lucru dovedind spiritul 
dotat al poporului nostru. Ceea ce » 
fost adevărat în toate epocile, înce- 
pînd mai ales cu epoca romantică și 
post romantică și cu cea simbolistă. 
— îmbinarea efortului de comunica
bilitate cu acela de păstrare intactă 
a originalității — nu poate să nu ră- 
mînă adevărat în zilele noastre, ca
racterizate de un flux creator 
măsura unei renovări totale a
cietății românești, în care creația li
rică se cere să-și amplifice semnele 
unei rodnicii cu totul deosebite.
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ginalitățil produsului poetic și artis
tic în general, nu putem să nu men
ționăm excesele, riscurile, patologia, 
artificiile și falsurile pe care le a- 
dude cu sine o parte a liricii, mai

Cursuri noi 
în programul 
Universității 

populare

Printre noutățile mai impor
tante din programul de activi
tate pe acest an al Universității 
populare București se numără și 
inițierea cursurilor de perfecțio
nare profesională a cadrelor di
dactice din diferite unități de 
învățămînt. Astfel, în colabora
re cu Institutul central de per
fecționare a personalului didac
tic, a fost organizat un curs de 
sociologia educației menit să 
răspundă interesului de cunoaș
tere a metodelor moderne de in
vestigație sociologică în școală. 
Interesant se anunță și cursul de 
matematică, prin faptul că el va 
include elemente de teoria mul
țimilor, teoria grafurilor, logică 
matematică, lingvistică matema
tică. De asemenea, cursul de bio
logie va oferi profesorilor de 
specialitate posibilitatea de a cu
noaște noile ramuri apărute în 
biologia actuală : bionica, gene
tica. ecologia etc.

(Agerpres)
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Festivalul „Cibinium ’70“ a 
programat, în zilele de marți și 
miercuri, noi manifestări artistice. 
Marți dimineața a avut loc des
chiderea a două expoziții cu 
vinzare ale artiștilor plastici si- 
bieni, în continuare la muzeul 
etnografic din Dumbrava s-au 
desfășurat lucrările unui simpo
zion pe tema; „Lutul — materie 
vie, tradiție și continuitate în 
meșteșugul olăritului", la care au 
participat artiști din București și 
Sibiu. In seara aceleiași zile, sec
ția germană a Teatrului de 
din localitate a prezentat 
montaj de balade și cîntece
lume, întocmit de poetul și ac
torul sibian Christian Maurer.

Miercuri dimineața, invitații și 
participanțH la festival au vizi
tat muzeele sătești din Cristian, 
Gura Rîului, Sibiel și Săliște- 
Galeș, parcurgînd bogata zonă 
etnografică a Sibiului. Muzica a 
fost din nou prezentă prin con
certul prezentat de orchestra 
Gasparo Da Salo din Brescia 
(Italia). Programul a cuprins lu
cruri de muzică de cameră apar- 
ținînd compozitorilor italieni din 
secolul al XVIII-lea.

(Agerpres)
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„Săptâmina teatrelor 
de pâpuși“

Cu spectacolele susținute de artiștii 
teatrului „Țăndărică" din București 
și, respectiv, ai teatrului de păpuși 
gazdă, la Constanța s-a încheiat 
miercuri seara a doua ediție a „Săp- 
tămînii teatrelor de păpuși", inițiată 
de Comitetul județean Constanța pen
tru cultură și artă.

La acest veritabil festival național 
au participat teatrele de marionete și 
păpuși din Arad, Bacău, Brăila, Cluj, 
Constanța, Craiova, Galați, Iași, Ora
dea, Ploiești, Tg. Mureș și teatrul 
„Țăndărică" din București, care au 
prezentat în total 25 de spectacole cu 
piesele cele mai reprezentative din 
repertoriul Stagiunii.

Confruntarea de la Constanța a re
prezentanților artei păpușerești, sim
pozionul „Modern și modernism în 
teatrul de păpuși", ca și expoziția de 
scenografie organizată în zilele „Săp- 
tămînii" au reliefat măiestria profe
sională a artiștilor păpușari din țara 
noastră, realizările lor de pînă acum, 
stimulînd dezvoltarea în continuarea 
creației dramatice și interpretative în 
acest domeniu.

(Agerpres).

Ș coala românească do
pictură și sculptură, cu bo
gate tradiții, a urcat în ul
timii ani trepte tot mal 
înalte ale afirmării. Mani
festările artistice cu carac
ter plastic, atît în țară, cit 
și in afara țării, expozițiile 
județene, republicane, per
sonale, cu caracter oficial 
sau ocazional au înfiripat 
un dialog susținut cu e- 
po», au vorbit despre 
realități culturale și ar
tistice actuale. Activitatea 
care se desfășoară în ce
naclurile și filialele de 
creație contribuie Ia di
namica acestei dezvoltări 
a artelor din țara noastră. 
Iar dacă privim contribuția 
fiecăreia în parte și a tutu
ror în general avem imagi
nea de ansamblu a străda
niilor unor oameni care 
prin arta lor încearcă să se 
Înscrie în uhiversul carac
teristic culturii noastre. 
Fără a încerca să cuprin
dem toate aspectele muncii 
unei filiale e suficient să 
spunem că, în afară de ca
racterul strict fizic al ex
pozițiilor pe care acestea 
le organizează, ele participă 
la un permanent dialog cu 
publicul, recrutează și pro
movează o serie de talente 
noi, sprijină mișcarea artiș
tilor amatori, contribuie la 
educația estetică. O serie 
de centre artistice din țară 
(exceptînd Bucureștiul) cum 
ar fi Clujul, care a avut 
nu de mult în sălile Dalles 
o remarcabilă expoziție, 
Baia Mare, lașul, ea să luăm 
cltevă dintre cele mai vechi, 
Sibiul și Ploicșțiul dintre 
cele mai noi, au creat un 
climat propice înfloririi ar
telor plastice de la noi, au 
contribuit la dezvoltarea și 
afirmarea unor personalități 
artistice. Acest lucru a gă
sit un ecou pozitiv, a fost 
mobilizator și a deschis 
perspectiva creării și altor 
centre artistice în țară. Su
ceava, Satu-Mare, Buzăul, 
— de ultimul ne vom ocupa 
mai pe larg — și-au creat 
cenacluri plastice. Activi
tatea acestor noi institu
ții, creșterea și afirma
rea lor presupun un e- 
fort de cristalizare, de îm
bogățire. Spun aceasta de
oarece lipsa de experiență 
a unor instituții noi se re
simte cu atit. mai mult cu 
cit. ele au de îndeplinit un 
rol și o răspundere din ce 
în re mai mari față de 
creator și public, cu cât 
conturarea gustului și a 
personalității se fac și cu 
contribuția lor. O serie de 
artiști, tineri absolvenți ai 
instituțiilor de învățămînt 
superior, care sînt în pra
gul formării de viitori ar
tiști, dar al căror profil nu 
este suficient de bine pre
cizat, pot să răspundă la 
exigentele probleme pe 
-.are arta noastră actua'ă 
le ridică numai in funcție 
de felul în care sînt îndru
mați și sprijiniți — proble
mă în care au un important 
rol diferitele filiale, și 
cenacluri. A te impune 
Conștiinței publice creînd o 
artă care să răspundă bo
găției de idei a vieții noas
tre este ceea ce mi se pare 
mai important la ora actua
lă.

înființat cu doi ani în ur
mă, începîndu-și activita
tea cu un număr mic de 
oameni, cenaclul din Buzău 
s-a înscris in climatul spiri
tual al județului ca un fac
tor activ. De la început tre
buie spus că in acest răs- 
‘imp s-a desfășurat un vo- 
um însemnat de muncă, ca

racterizat atît prin creația în

•ine, cit și prin activitatea 
obștească destinată cultivă
rii gustului pentru frumos. 
După o perioadă de activi
tate insistent concentrată 
pe conferințe cu probleme 
de artă și estetică generală, 
a urmat o perioadă de do
cumentare pe teren în care 
artiștii locali au urmărit 
deschiderea unor expoziții 
mai întii în principalele 
comune din județ, la cămi
nele culturale, iar mai apoi 
în municipiul Buzău.

lucru a Uniunii arhitecților 
din România.

Folosind experiența acu
mulată pînă acum de unele 
cenacluri și filiale deja 
existente, buzoienii au tre
cut la un schimb de experi
ență mai larg prin depla
sarea în diferite orașe a u- 
nor expoziții personale sau 
de grup, așa cum s-a în- 
timplat cu schimbul de ex
periență efectuat între ce
naclul din Satu-Mare și cel 
din Buzău. Cu sprijinul

CENA CL UL
PLASTIC- 

o instituție vie 

in dialogul 

dintre creator 

și public

ÎNSEMNĂRI despre activitatea 
FILIALEI UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI 

DIN BUZĂU

Stimulativ pentru activita
tea artiștilor a fost și faptul 
că anul 1969 a avut o sem
nificație plurală pentru în
treaga viață românească 
prin Congresul al X-lea al 
P.C.R. și aniversarea unui 
sfert de veac de la elibera
re. Au fost organizate o 
serie de expoziții în județ, 
dintre care amintim pe 
cele de la Nehoiu, Berea, 

, precum și cea:dș la Hirpui- 
cu-Sărat. Dar punctul de s- 
firmâre și dezbatere t-a 
constituit expoziția festivă 
deschisă la Buzău în august 
anul trecut, expoziție In 
jurul căreia au avut loc 
meae rotunde, s-au purtat 
discuții asupra artei actua
le. Demne de relevat Bint 
și cele două Saloane de 
primăvară buzoiene —unul 
deschis anul trecut la Uzi
na de sîrmă din Buzău, ce
lălalt anul acesta, în săli
le Muzeului județean de is
torie din Palatul consiliu
lui popular, cu prilejul 
desfășurării unei ședințe de

• Teatrul „Țăndărică" («ala din 
str.; Academiei) : Strop de Rouă- 
brotăcelui — 13; 17.
• Teatrul aatirlc-muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy): La grădina 
„Cărăbuș* — 19,30.

Uniunii ziariștilor și cu 
ajutorul ziarului local „Via
ța Buzăului" ,s-a orga
nizat expoziția Ligiei Ma- 
covei, expozițiile Ion Pa
cea, Constantin Piliuță, ex
poziția Ion Gheorghiu. Or
ganele locale au trecut 
la amenajarea în Palatul 
consiliului popular a trei 
săli de expoziții în care vor 
funcționa permanent o sec
ție d^ ^rtă contemporană 
românească, ca rezultat al 
achizițiilor făcute de la ar- 
țiștii deja amintiți, precum 
și un fond de 150 de lucrări 
puse la dispoziție de 
C.S.C.A. Tot în aceste săli, 
cenaclul plastic din Buzău, 
sprijinit de comitetul ju
dețean de cultură și artă și 
de Muzeul de artă au or
ganizat eu ocazia „Zilelor 
Andreescu" o expoziție co
memorativă loan Andrees
cu. cuprinzînd 30 de lu
crări originale ; expoziția a 
fost însoțită de conferințe și 
de alte acțiuni.

Vorbind despre expoziții-

le pe care artiștii buzoieni 
le-au organizat, fie in ju
deț, fie in municipiu, am pu
tut observa la unii partici- 
panți o neconcludentă stăpî- 
nire a mijloacelor de expre
sie, o oarecare superficiali
tate în ceea ce privește or
ganizarea unor suprafețe 
pictate sau chiar o îm- 
bâtrînire a limbajului ar
tistic. Dacă unii artiști 
privesc actul de creație 
cu responsabilitate și con
vingere, alții mai dibuie în
că, mai întirzie într-un 
mimetism al formelor hi
bride, sint încorsetați de un 
registru plastic restrîns 
tematic, se lasă ușor în 
mrejele automulțumirii. Șle
fuirea și cizelarea lucrări
lor, exigența față de pro
pria creație, o poziție cri
tică, de real discernămînt, 
vor fi de un real folos fie
cărui artist în parte. Feno
menul de automulțumire 
de care vorbeam angajează 
o discuție mult mai adîncă. 
în primul rînd aceea a 
disocierii valorilor de non
valori, a pastișei de nonpas- 
tișe, a autenticului de non- 
autehtic.

Cei țnai mulți dintre ar
tiștii plastici din județ s-au 
Orientat asupra acelor as
pecte ale vieții care con
stituie într-adevăr proble
me majore, care merită cu 
prisosință să fie reprezen
tate. Sculptorul Gh. Co- 
man, pictorii și graficienii 
Florin Menzopol, Nicolae 
Ionescu, Gh. Ciobanu, Gh. 
Staicu, Stoica Gheorghe, 
Emil Prislopescu manifes
tă un statornic interes 
pentru acele teme în care 
omul nu este sacrificat unor 
subiecte străine de suflul 
nou al vieții. Ei au găsit un 
punct comun în conturarea 
unei panorame bogate și vii 
de muncă nobilă, a unor 
momente ale împlinirilor 
umane. Am urmărit expo
ziția de grafică a buzoie- 
nilor deschisă în vara a- 
eeasta și am putut vedea 
interesul fiecărui partici
pant spre o asemenea pro
blematică. Un univers si
tuat pe coordonate pe care 
s-au înscris înaintașii noș
tri, un univers al omului 
și mediului în care trăiește. ' 
al fluxului vieții noa, « 
noi.

Desigur, In fața oenaclu- 
lul artiștilor plastici din 
Buzău se află și alte posi
bilități de diversificare a 
activității, de a conferi o 
mai mare amploare, un mai 
puternic ecou activității 
sale.

„Casa artei" cu galerii 
de artă și ateliere de crea
ție, proiectată și în curs de 
ridicare, despre care ne-a 
vorbit sculptorul Gh. Co- 
man. secretarul cenaclului, 
construcție situată în noul 
centru de sistematizare al 
orașului, ca și organizarea 
unei tabere de sculptură în 
aer liber la Măgura, în a- 
propierea vestitelor carie
re de piatră, din inițiativa 
Consiliului popular jude
țean Buzău și a Uniunii 
artiștilor plastici, s!n>t două 
inițiative mai recente.

In aceste condiții, un 
schimb de experiență în 
«inul cenaclului între dife
riți membri, un schimb de 
experiență cu alte cenacluri, 
precum și un permanent 
contact cu viața, cu noul 
Sînt tot atîtea activități re
comandabile și necesare 
menite să întregească o 
prezență merituoasă în 
peisajul cultural al județu
lui, să ducă Ia un dialog și 
mai viu și mai util ÎP^'e 
creatorii de frumos Și v 
blic.

Petru POPOVICI

începerea noului an de învățămînt 
readuce în actualitatea școlară o ex
periență deosebit de interesantă, și 
de utilă totodată, privind organiza
rea practicii de producție a elevilor 
școlii profesionale. Dar, iată fap
tele.

E un adevăr îndelung verificat : 
meseria se învață muncind ! Grupul 
școlar profesional din Mediaș, apar- 
ținînd Ministerului Petrolului, a 
oferit o replică concludentă celor 
care în practica pedagogică ignoră 
acest adevăr. Școala și-a amenajat 
un adevărat complex de laboratoare, 
instalații și ateliere, cu utilaje în 
valoare de peste 12 milioane lei, 
toate realizate prin strădania colec
tivului didactic, cu mașini și apa
rate obținute, prin transfer, de la 
întreprinderile ministerului tutelar 
și ale altor ministere sau realizate 
direct de profesori, maiștri-instruc- 
tori și de elevi. Așa, bunăoară, în 
curtea școlii s-a plantat o sondă de 
tipul S 25, care servește drept labo
rator tehnologic elevilor sondori. 
După cum ne relata ing. loan Lupu, 
directorul grupului școlar, cu aju
torul ei se creează mediul natural 
de lucru pentru însușirea meseriei, 
iar elevii beneficiază de îndrumarea 
calificată a profesorilor specialiști 
și maiștrilor-instructori, fiind feriți, 
in același timp, de greutățile și chiar 
pericolele pe care le-ar implica pre
zența lor — pentru practică — în
tr-o instalație petrolieră. Utilitatea 
unui asemenea cadru de pregătire 
practică s-a vădit și în rezultatele 
bune cu care elevii și-au încheiat 
anul școlar. Pentru viitorii strun
gari, lăcătuși pentru construcții me
talice și sudori s-au amenajat ate
liere de instructaj și de producție, 
In care — sub îndrumarea persona
lului didactic — elevii își însușesc 
meseria executînd diferite produse 
din planul de producție al întreprin
derilor Centralei industriale a ga
zului metan. Pentru acest an, ate
lierele școlii au un plan de produc
ție în valoare de peste un milion 
de lei.

Inițiativa organizării activității

practice de producție a viitorilor 
muncitori încă de pe băncile școlii 
profesionale este, evident, lăudabilă. 
Ea s-a înscris, în anul școlar trecut, 
pe linia preocupărilor tot mai in
tense manifestate în învățămîntul 
profesional pentru perfecționarea 
pregătirii viitorilor muncitori califi
cați, îndeosebi în direcția formării 
mai rapide și trainice a deprinderi
lor de muncă, a familiarizării lor cu 
tehnica din întreprinderile unde vor

„Hidromecanica" din Brașov, colec
tivul didactic a făcut un interesant 
experiment : trei clase de anul II — 
frezori, strungari și lăcătuși — au 
fost repartizate pentru practică în 
atelierul-școală, iar clasele paralele 
— în uzine. în cursul unui an șco
lar, elevii primelor trei clase au 
executat 19 aparate de laborator, fie
care în cîte 40 de exemplare, în va
loare de circa 544 000 lei. Cum re
zultatele muncii elevilor repartizați

Un interesant experiment 

în învățămîntul profesional

ATELIERUL-ȘCOALĂ
fi repartizați să lucreze după absol
virea școlii profesionale, cu discipli
na de producție și răspunderea pen
tru calitatea muncii prestate. Pe a- 
ceastă cale se înlătură unele difi
cultăți pe care, le crea pînă acum 
organizarea practicii elevilor în în
treprinderile direct productive și se 
reduce în mod substanțial timpul'de 
acomodare a tinerilor muncitori cu 
noul loc de muncă după încadrarea 
in producție. în afară de aceasta, se 
realizează o mai înaltă eficiență e- 
conomică a ■ tnvățămîntului profe
sional.

Se regăsesc asemenea eforturi me
ritorii și la alte unități de invăță- 
mînt profesional. La Grupul școlar

pentru practică în uzine erau greu 
de apreciat, între cele două categorii 
de elevi s-a instituit un concurs de 
lucru. Rezultatul : 95,5 la 6Ută din 
elevii care au lucrat în atelierul- 
școală au trecut cu succes probele, 
iar dintre ceilalți numai 22,2 la sută. 
După cum remarca prof. Nicolae 
Bezrodnii, director adjunct al gru
pului școlar, „un asemenea sistem 
de practică creează premisele ne
cesare reducerii duratei de școlari
zare pentru Însușirea multor meserii, 
permitînd îmbinarea judicioasă, di
rectă și imediată a pregătirii tehnice 
generale cu practica, cu Însușirea 
deprinderilor de lucru. Pentru a 
face cunoscute diferitelor întreprin
deri și instituții posibilitățile de lu-

cru ale atelierului-școală, în vederea 
obținerii unor comenzi ferme și 
permanente de lucru pentru elevii 
noștri și a planificării din timp a 
materialelor necesare, am alcătuit 
un catalog oonținînd peste 600 de 
produse pe care le putem livra so- 
licitanților, însoțite de machete și 
materialul documentar necesar".

Semnalarea celor două experiențe 
ar putea crea, la prima vedere, o 
impresie deformată : aceea că nu
mai pregătirea viitorilor muncitori 
pentru diferite ramuri industriale, 
numai anumite meserii direct pro
ductive se pretează la un asemenea 
mod de organizare a practicii de 
producție a elevilor. Că realitatea 
este cu totul alta o demonstrează 
exemplul școlii profesionale a Gru
pului școlar alimentar din București, 
aparținind Ministerului Comerțului 
Interior, care pregătește bucătari, <o- 
fetari-patiseri, ospătari. Ca atelier 
de practică pentru elevi a fost or
ganizat un restaurant-hotel școală 
(pe Șoseaua Viilor) deschis pentru 
public. Programul de lucru și cadrul 
activității acestor „unități" de de
servire, reprezentînd întîiul loc de 
muncă al viitorilor muncitori, este 
subordonat cerințelor programei 
Școlare, exigențelor profesionale și 
educative ale formării viitorilor 
muncitori pentru aceste rateuri de 
activitate. încadrarea în producție a 
elevilor care au trecut prin această 
școală nu va mai crea probleme de 
adaptare.

în acest fel, atelierul de produc- 
ție-școală tinde să devină cu adevă
rat primul Ioc de muncă al viitoru
lui muncitor calificat. Aici, el iși 
însușește tainele meseriei în condiții 
similare cu cele din întreprinderile 
de specialitate, depune încă de pe 
băncile școlii o muhcă utilă socie
tății. Rezultatele bune obținute în 
pregătirea elevilor prin intermediul 
acestei forme de instruire practică 
justifică extinderea ei, în noul an 
școlar, și în alte unități ale învă- 
țămîhtulUi profesional.,

Florica DINULESCU

15,30; 18; 20,15.

Programul I

t

3424), FAVORIT — 10; 12,30; 
18: 20,30, BUCUREȘTI — 9; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.

i : CAPITOL — 
10,45; 13,15: 16,15, STADIO- 
DINAMO — 19,30.

CAPITOL

cinema
• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : LUCEAFĂRUL —
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
FESTIVAL — 9; 11,45; 15; 18;
20,45, la grădină — 19,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, MODERN — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOI
NA — 20. ARENELE ROMANE — 
19,30.
• Patricia și muzica ; SALA PA
LATULUI — 20,15 (seria de bile
te - 
15,30:
11,15; i<Ă,93; îu.iD,
• Tn arșița nopții
8,30; ................
NUL ___  _
• Canarul și viscolul
— 19; 21.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 19; 21.
• Mayerling : VICTORIA — 9;
12,30; 16; 19,30, GRIVIȚA —
9.30— 12,15 în continuare ; 16; 19.

Ambuscada : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45;

20.
• Tăcerea bărbaților : BUZEȘTI
— 1B.
• Petrecerea : BUZEȘTI — 15,30, 
la grădină — 20,15, LUMINA —
9.30— 15,45 în continuare ; 18,15;

• Dragoste șl viteiă : GIULEȘTl
— 15,30; 18; 20,30, VOLGA — 16; 
18,15; 20,30, ARTA — 15,30; 18, la 
grădină — 20.
• Degetul de fier : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20, FLAMURA — 11; 16; 18,15; 
20,30.
• Marile vacanțe : POPULAR — 
15,30 ; 18; 20,15.
• Numai mortul va răspunde : 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Salariul groazei : FLACARA — 
17,45; 20,30.
• întîlnlre la vechea moschee : 
FLACARA — 15,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
Î Tiffany memorandum : VI

AN — 15,30; 18, la grădină — 20 
• Monștrii : RAHOVA — 15,30: 
18, la grădină — 20.
• Noul angajat : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a te naște : PACEA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Afurisitul de bunic : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.

?Argomah superdiabolicul : 
OSMOS — ----- * ------

20,45.
• Jandarmul se însoară
8,45—20,30 tn 
GREȘUL — 15,30; 
NA _
GRADINA LIRA — 20.
• Ultimul drum : CENTRAL 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Prieteni fără grai : DOINA 
10; 11,30; 13,45; 16.
• Zboară cocorii : DOINA 
18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI 
9,30—15,30 în continuare.
• Trei milenii ; Varșovia 
tura lui Canaletto ; O zi 
Ghiaurov Ia Salzburg, 
Arhanghelskoe î
— 18,30; 20,45.
• Șeherazada : 
(sala Union) : 9;
21.
• întîlnîrea : _ _
11,45; 14,30; 17,15; 20,
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, GLORIA
— 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20, TOMIS
— 9; 11,30; 14; 16,30, la grădină
— 19.
• întoarcerea doctorului Mabuse :
BUCEGI — 15,45; 18, la grădină - 
20,15, FLOREASCA — 15,30: 18;
20,30.
• Sub semnul Iul Monte Cristo : 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină
— 20, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15, 
la grădină — 20,15.
• Clipa de libertate ; LIRA — 
15,30; 18.
• Această femele î VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL SÂRIJ
— 15,30; 17,45; 20, COTROCENI - 
15,30; 17,45; 20.

DACIA 
continuare ; PRO- 

18, GRADI- 
PROGRESUL-PARC — 19,45,

NOI —

în pir
eu N. 
Palatul 

TIMPURI NOI

CINEMATECA
11; 13; 15; 17; 19;

FEROVIAR — 9;
EXCELSIOR

17,30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba maghiară • Ta
bleta de joi • Drumețind 
țară : Careii Mari • Muzică 
Iară din Sălaj. 18.00 Mult e 
și frumoasă. Emisiune de 
dr. Sorin Stati. 18,25 Tineri 
preți de muzică populară : Aure
lia Pangrate, Gheorghe Turda, 
Dumitru Fărcaș, Marius Olmazu, 
Aranka Lockuszta. 18,40 Cadran 
internațional. 19,15 Anunțuri — 
publicitate. 19,20 1 001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. • Situația 
din agricultură. Ediție specială. 
20,00 Film serial : „Noile aventuri 
ale Iul Huckleberry Finn". 20,30 
Reportaj TV : „Porțile ' 
ții" de Nicolae Holban. 
ta TV de Ion Bucheru. 
carnetul cu amintiri al 
de aur". Marie Laforât.
ța literară. Din cuprins : • Dez
batere : Romanul românesc și 
actualitatea. Participă ; Eugen 
Barbu, Al. Piru, Petru Popescu 
• Vă oferim aparatul nostru de 
filmat : „Plecări și sosiri" • Din 
cele mai frumoase sonete româ
nești. 22,15 Maeștri ai muzicii : 
Bela Bartok. în program : Con
certul pentru orchestră. 23,00 Tele
jurnalul de noapte.

Programul II

prin 
popu- 
dulce 
conf. 

inter-

maturită- 
20,50 Poș- 
21,05 Din 

„Cerbului 
21,45 Via-

20,00 Antologie corală. De Ia 
preclasici la contemporani. 20,30 
Buletin de știri. 20,35 Film artis
tic : „Răutăciosul adolescent". 
22,15 închiderea emisiunii progra
mului II.

I
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faptul! 
divers!
Pe urmele

Bă-

unei curți 
domnești

A Avut oafe Mircea cel 
trîn o reședință și lă Rîmnicu- 
Vîlcea ? Așa se pare' Cu ocazia 
unor lucrări efectuate în parcul 
orașului, au ieșit lă iveală rui
nele unei construcții. Sosit la 
fața locului, un grup de cercetă
tori a început săpăturile arheolo
gice. După primele investigații, 
se apreciază că ar fi vorba de 
ruinele unei curți domnești. Ma
terialul arheologic descoperit, 
precum și tezaurul mohetar gă
sit aici (aproape o sută de mo
nede), plasează existența cons
trucției la sfîrșitul secolului al
XIV- lea și începutul celui de-al
XV- lea. Adică tocmai perioada 
care coincide cu domnia lui Mir
cea cel Băitrîn. Să fie, intr-ade
văr, vorba despre o reședință a 
acestuia ? Răspunsul nu-1 
putea da decîit cercetările 
rioare.

vor 
ulte-

Ce probe
mai doriți?

în ultima jumătate a anului 
trecut, 38 de lucrători din stația 
C.^.R. Golești au spart 151 de 
, nane din care au sustras măr- 
fun in valoare de circa 100 000 
lei. Ce s-a intîmplaț după stabi
lirea acestor fapte ? Doar 15 din 
cei vinovați au fost arestați. Cei
lalți 23 au rămas pe aceleași 
funcții și unii dintre ei, sub pri
virile îngăduitoare ale șefilor de 
tură Gheorghe Barbu și Victor 
Cojocaru, au revenit la ve
chea îndeletnicire. Manevrantul 
Ilie Chirca, revizorul de ace Ilie 
Stan și șeful de manevră Poli- 
dor Burciu au deja la activ cite 
15, 14 șt respectiv 10 vagoane 
sparte. De ce nu s-au luat nici 
un fel de măsuri împotriva lor ? 
Simplu — răspunde, negru pe 
alb, I. Butuca, directorul Direc
ției regionale C.F.R. Craiova : 
„...nu pot fi îndepărtați (din 
funcții — n.n.) întrucit nu deți
nem probe". Faptele de mai 
sus,, care i-au fost aduse la cu- 
noștinț.ă de către organele de 
milițip, nu cons^țwie[ suficiente' 
probe ? Mai e nevoie." și de alte 
vagoane sparte ?

Pe sens
interzis

Patru întimplărî petrecute în 
ultima lună pe șoselele județului 
Caraș-Severin. Tractoriștii Mihai 
Baba, Trandafir Murgoi (I.M.A. 
Zăgujeni), Miodrag BOghiSevici 
(’ -M.A. Moldova Nouă) și Traian 

■S jmitrașcu (I.M.A. Zamul Mare) 
circulau intr-un sens care le dra 
de două ori interzis : o dată — 
pentru că nu aveau permis de 
conducere și a doua oară — pen
tru că efectuau transporturi ile
gale de lemne în interesul unor 
persoane particulare. Cărăușia lor 
s-a terminat însă — și nu se 
poate spune că doar din întîm- 
plare — în același fel. Toți pa
tru s*au răsturnat cu tractoarele, 
accidentîndu-se mortal. Orga
nele în drept urmează să eluci
deze acum și condițiile în 'care 
tractoarele respective au putut 
părăsi unitățile în dotarea cărora 
se aflau. Pentru că și în această 
privință există dispoziții clare, 
iar cei ce nu le respectă trebuie 
să suporte consecințele.

Ceahlăul
inaccesibil ?

Mai mulți turiști, care se a- 
flau zilele trecute prin Piatra 
Neamț, au ținut să ne pună la 
curent cu faptul că, in foarte 
scurtă vreme. Ceahlăul va de
veni inaccesibil. Am pornit și noi 
pe urmele lor și ne-am convins 
că aveau dreptate. Marcajele de 
pe poteci sint total necorespun
zătoare, iar la cabane (pehtrii 
cine mai ajunge pină la ele} 
nu se găsesc panouri-hărți ale 
masivului și ale împrejurimilor 
lui. Dar piedicile — adesea foar
te greu de trecut — sint copacii 
doboriți de furtuni pe poteci. De ' 
mai bine de un an, ei blochează, 
in nenumărate puncte, traseele 
bătute de turiști. Nu se găsește 
oare nimeni în stare măcar să-i 
dea la o parte ?

Să-i fie
de bine!

Ion Polizor, din comuna Bălăci 
(Teleorman) avea poftă de carne 
de iepure. Ca vinător ce era, 
știa bine că se află intr-un se
zon cind un asemenea vîna.t 
este oprit. într-o zi, nemai- 
putînd rezista, și-a luat pușca pe 
umăr și a pornit in căutarea ure- 
chiaților. I-a găsit, i-a împușcat 
și... a fost luat și el la ochi. Ni
merit cu tolba plină, a fost invi
tat să predea imediat întregul ei 
conținut, împreună cu... arma de 
vînătoare. Aceasta, ca un „ape
ritiv". După el, i se pregătește 
acum — conform „rețetei" pre
văzute de lege — întreaga garnir 
tură care se cuvine în asemenea 
cazuri.

de:Rubricâ redactata
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Dialogul internațional în problema securității europene încheierea lucrărilor Solemnitatea laminării unor distincții
Vizita ambasadorului itinerant 
al Finlandei în țara noastră

Primul adjunct al ministrului afa
cerilor externe, George Macovescu, 
l-a primit, la 22 septembrie, pe am
basadorul itinerant al Finlandei, 
Ralph Enckell, care, in cadrul exer
citării misiunii sale speciale, a făcut 
o scurtă vizită în România. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de ve

Sesiuni și seminarii științifice
In aula Facultății de drept din Ca

pitală au început miercuri lucrările 
celei de-a Vil-a sesiuni de comuni
cări tehniico-științifice a Institutului 
de ceroetări și proiectări pentru in
dustria electrotehnică (I.C.P.E.).

Reuniunea, care coincide cu ani
versarea a 20 de ani de activitate a 
institutului, întrunește peste 500 de 
specialiști din institutele de cerce
tări, cadre didactice din învățămîn- 
tul superior, specialiști din industrie, 
precum și numeroși invitați de peste 
hotare. în cadrul sesiunii vor fi pre
zentate peste 100 de comunicări știin
țifice, în patru secții de specialitate.

La festivitatea de deschidere a lu
crărilor au luat parte acad. Miron 
Nloolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, repre
zentanți ai conducerii Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Con
siliului național al inginerilor și teh
nicienilor, academicieni, membri ai 
conducerii unor instituții centrale și 
institute de cercetări.

După alocuțiunea rostită de dr. ing. 
Florin Tănăsescu, director al Insti
tutului de cercetare și proiectare pen
tru industria electrotehnică, au luat 
cuvîntul prof. dr. Nicolae Bărbules- 
cu, vicepreședinte al C.N.C.S., ing. 
Ion Orișah, director general în Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, ing. Nicolae Niță și prof. ing. 
Alexandru Nioolau, care au salutat

Turneul ansamblului de balet

„S. M. Kirov“ din Leningrad
Ansamblul de balet „S. M. Kirov1 

din Leningrad care a sosit la Cluj, 
unde va susține, timp de trei zile, o 
serie de spectacole în cadrul tradițio
nalului festival „Toamna muzicală 
clujeană", a prezentat miercuri seara 
primul spectacol în sala Operei ro
mâne din localitate cu celebrul balet 
al lui Ceaikovski „Lacul lebedelor". 
Regia și coregrafia au fost semnate 
de Marius Petipa, Lev Ivanov și 
Konstantin Sergheev, artist al po
porului ăl U.R.S.S. A cîntat orchestra

!io;<

Asigurarea complexă a gospo
dăriilor — prin condițiile de 
contractare — constituie una 
dintre formele cele mai conve
nabile de asigurare a bunurilor 
casnice. Prima de asigurare pen
tru fiecare 1 000 de lei sumă 
asigurată reprezintă numai 2 lei. 
AsigUrînd, de exemplu, bunuri 
în valoare de 30 000 lei, persoana 
cate a încheiat contractul va 
plăti 60 de lei. Această formă de 
asigurare include nu numai bu
nurile dintr-o gospodărie. Ea 
se referă și la persoana care a 
încheiat asigurarea și la soția, 
respectiv soțul acesteia, în ca
zul accidentării lor. în cadrul

FOTBAL
Echipa României—Admira Energie 4-0

Ieri, pe stadionul Republicii, în 
meciul amical disputat în compania 
lui Admira Energie din Viena, e- 
chlpa reprezentativă a României a 
aliniat următoarea formație : Rădu- 
canu (Adamache) — Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Vigu—Dumitru, Nun- 
weiller — Neagu (Ene), Tătaru, Du
mitrache, F. Dumitrescu (Domide). 
Toate schimbările de jucători au fost 
făcute la pauză sau în cursul repri
zei’’a Il-a. Golurile s-au înscris de 
către : Dumitrache (min. 18 și 28), 
Tătara (min. 60) și Vigu (min. 75).

Scorul vorbește de la sine despre 
raportul de forțe fotbalistice existent 
în partida pe care reprezentativa ro
mână a jucat-o cu Admira. Dacă se 
presupune că viitorul nostru adver
sar, echipa Finlandei, va juca nu
mai in defensivă, atunci se poate 
afirma că verificarea la care a fost 
supusă jeri formația română și-a 
atins scopul. într-adevăr, Admira 
Energie s-a menținut cam tot timpul 
meciului în limitele suprafeței sale 
de teren, apărîndu-se tehnic și fără 
durități împotriva atacurilor aproape 
neîntrerupte ale înaintașilor noștri. 
Cum spuneam, vienezi! au trecut rar 
linia de centru, iar șuturile lor la 
poartă s-au putut număra, fără nici 
un fel de exagerare, pe degetele unei 
singure mîini. în prima parte a 
meciului, drept pildă, arătăm că la 
poarta noastră s-a tras o singură 
minge — din lovitură liberă — și 
aceea pe lingă bară. După pauză 
(mai ales, după 3—0), atacan- 
ții vienezi au executat trei lo
vituri spre poartă. Spunem toate 
acestea ca să situăm raportul dintre 
echipe, să precizăm cursul meciului 
și să discutăm jocul fotbaliștilor ro
mâni. Evident, în asemenea condi
ții, putem judeca activitatea mijlo
cașilor și a atacanților noștri, rămi- 
nindu-ne puține de zis despre apără
tori. Barem Răducanu (ulterior și A- 
damache) s-a găsit plasat intr-un 
rol care-i displace in mod vizibil, a- 
celâ de figurant. Totuși, chiar și așa 
stînd lucrurile, ni se pare că încer
carea de Încadrare a lui Vigu în for
mație are șanse de succes. Fundașul 
stelist s-a acomodat repede cu par
tenerii săi și, cel puțin în ceea ce 

deri în problemele securității euro
pene și ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Da Întrevedere au participat amba
sadorul Finlandei la București, Kaarlo 
Veikko Makela, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

pe participanții la sesiune, relevînd 
totodată aspecte din activitatea da 
cercetare și proiectare desfășurată la 
I.C.P.E., contribuția institutului la 
formarea de specialiști în domeniul 
electrotehnic și la dezvoltarea con
strucției de mașini și aparate elec
trice. Participanții au vizionat apoi 
un film documentar ilustrativ pentru 
activitatea științifică a institutului.

Lucrările «sesiunii continuă.
♦

La Centrul de perfecționare a ca
drelor de conducere din întreprin
deri — C.E.P.E.C.A — s-a încheiat 
miercuri seminarul privind cunoaș
terea tehnicilor și metodologtflor de 
marketing (realizarea și desfacerea 
de bunuri cu eficientă economică 
maximă) specifice Statelor Unite ale 
Americii.

Au fost examinate unele aspecte 
privind desfacerea produselor româ
nești pe piața americană, precum și 
probleme teoretice ale marketingu
lui international.

Au participat peste 4(1 de specia
liști din domeniul comerțului exte
rior și din unități de cercetare eco
nomică din tara noastră. $i-au dat 
concursul cadre didactice de’ specia
litate de la Școala post-universitară 
de conducere și administrație comer
cială a Universității Rutgers.

(Agerpres)

Operei române din Cluj, dirijată de 
Viktor Sirokov, maestru emerit al 
artei din R.S.F.R. Și-au mai dat con
cursul, un grup de instrumentiști so
vietici. Spectacolul, realizat într-o 
montare și interpretare desăvîrșite, a 
prilejuit o plăcută reîntilnire a iubi
torilor de operă clujeni cu solii artei 
sovietice, bucurîndu-se de un bine
meritat succes.

Artiștilor oaspeți le-au fost oferite 
flori.

(Agerpres)

i»

aceleiași asigurări, ADAS acordă 
despăgubiri și pentru obligațiile 
asiguratului sau ale membrilor 
familiei sale, față de proprieta
rul imobilului în care locuiesc, 
ca și față de alte persoane care 
au suferit daune și accidente.

încheierea unei astfel de asigu
rări complexe se poate face • prin 
inspectorii, și agenții de asigu
rare, prin responsabilii ADAS 
din întreprinderi și instituții, 
prin magazinele O.C.L. și ale în
treprinderilor comerciale de stat, 
care vînd populației bunuri de 
folosință îndelungată. De aseme
nea, se pot face asigurări direct, 
Ia unitățile ADAS.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

privește fazele de atac, s-a dovedit 
corespunzător.. El a înscris de altfel 
un gol în maniera care-i este carac
teristică in partidele de campionat. 
La mijlocul terenului, Nunweiller a 
făcut un meci în notă obișnuită, adi
că bună, îh timp ce Dumitru s-a 
distins prin organizarea unor atacuri 
și prin închiderea jocului în fața a- 
părării imediate. Din păcate, ambii 
au tras abia cite un șut sau două la 
poarta adversă, deși situațiile le e- 
rau foarte convenabile. Printre îna
intași, Dumitrache și-a demonstrat 
din nou calitățile ca „vîrf" de atac. 
Dacă adversarii comit imprudența de 
a-i lăsa spațiu de joc — și ieri, spre 
deosebire de Progresul, au comis-o ! 
— atunci Dumitrache se gă
sește în elementul" său. Foar
te interesantă, și de subliniat, 
ni s-a părut conlucrarea lui 
Dumitrache cu Tătara. Ambii au pus 
la punct combinații strălucite, unele 
încheiate cu goluri — așa, de pildă, 
s-a înscris, fără drept de apel pen
tru vienezi, primul gol. De altfel tre
buie să spun că Tătara a avut ieri o 
poftă teribilă de joc, risipind energie 
și talent în nenumărate acțiuni spec
taculoase. Iar golul marcat de el — 
intervenție cu capul, din întoarcere 
și lovirea mingii mult înaintea punc
tului maxim al traiectoriei — a entu
ziasmat publicul. Despre cei cărora li 
s-au atribuit ieri roiurile de aripi, 
mai puține cuvinte. Neagu. aripă 
dreaptă, intr-un atac din patru inși, 
nu s-a simțit nici o clipă la locul lui. 
Neagu rămîne un excelent „vîrf". cu 
un simt deosebit al porții, iar de
parte de zona lui dă un randament 
inferior. Tinărului Dumitrescu i-au 
reușit unele lucruri, s-a mișcat 
dezinvolt în joc. dar este prea de
vreme ca să considerăm experiența 
reușită. Daniel Ene n-a fost in
tr-o zi strălucită, iar despre Domide 
(aripa stingă) se pot scrie cam ace
leași cuvinte ca și despre Neâgu.

Cit privește publicul — multe mii 
de spectatori în tribune — el a fost

Conferinței9 
a industriei

Conferința națională a industriei 
alimentare, ale cărei lucrări s-au des
fășurat între 21 și 23 septembrie la 
Galați, s-a încheiat miercuri după- 
amiază. Timp de trei zile, particinan- 
tiî la prima reuniune republicană a 
specialiștilor din industria alimentară 
și din alte ramuri ale economiei, 
care au tangentă cu acest sector de 
producție, au analizat și dezbătut un 
mare număr de probleme privind 
stadiul actual și posibilitățile de dez
voltare în continuare a acestei ra
muri industriale. Cele aproape 200 de 
referate și comunicări prezentate în 
cele cinci secții de specialitate sau în 
ședințele plenare s-au referit la as
pecte mergînd de la tehnologii spe
cifice fiecărei subramuri, probleme

Cronica zilei
Atașatul militar, naval și al aeru

lui al Republicii Populare Bulgaria 
in Republica Socialistă România, ge
neral maior Panaiot Karakacianov, a 
oferit miercuri un cocteil cu prilejul 
Zilei Armatei Populare Bulgare.

Au participat general lt. Ion Co- 
man, adjunct al ministrului forțelor 
armate și secretar al Consiliului Po
litic Superior, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
nerali, ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști. Au luat 
parte șefi ai unor misiuni diploma
tice și alți membri ai corpului diplo
matic acreditați la București.

★ •Miercuri dimineața a plecat la 
Fraga o delegație a Comitetului foș
tilor luptători antifasciști și a Comi
tetului organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, condusă de Mi
hail Roșianu, vicepreședinte al Co
mitetului foștilor luptători antifasciști, 
care va face o vizită în Republica 
Socialistă Cehoslovacă, la inviitația 
Federației luptătorilor antifasciști din 
această țară.

*
întreprinderea poloneză de comerț 

exterior „Ciech" din Varșovia a or
ganizat miercuri dimineață în Ca
pitală un simpozion tehnic in cadrul 
căruia specialiști din această țară au 
prezentat diferite produse chimice și 
procedee aplicate pentru protecția 
plantelor.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și ale Comitetului pentru cul
tură și artă al județului Cluj, 
miercuri s-a deschis in sălile Gale
riilor de artă din Cluj expoziția cu
baneză de fotografii „Sportul — un 
drept al poporului". Au luat cuvîntul 
scriitorul Dumitru Mircea, președin
tele comitetului județean pentru cul
tură și artă, precum și Ricardo Al
varez, secretar al ambasadei Cubei la 
București. Au participat reprezentanți 
ai organelor locale, personalități tțle 
vieții culturale, un numeros public. 
A fost prezent, de asemenea, Jesus 

• Guerrero, însărcinat cu afaceri ad- 
ihterim al Republicii Cuba la Bucu
rești.

★
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala misiunea comercială americană 
condusă de Charles Boehe, reprezen
tant al Departamentului comerțului 
din S.U.A., care a făcut o vizită în 
țara noastră.

„ *
Miercuri după-amiază a părăsit Ca

pitala vicepreședintele Consiliului 
indian de comerț exterior din Bom
bay, Homi Talyarkhan, care, la invi
tația Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, a făcut o vizi
tă în țara noastră. în cursul zilei, 
oaspetele a avut întrevederi la Mi
nisterul Comerțului Exterior și la u- 
nele întreprinderi de comerț exterior.

(Agerpres)

satisfăcut și de faptul că i-a revăzut 
reintruniți pe favoriții lui și că a- 
ceștia au presărat jocul cu numeroase 
faze frumoase.

în „deschidere", echipa reprezen
tativă de tineret a pierdut in fața lui 
Botev Vrața cu 1—4. Echipa bulgară 
— fruntașă in campionatul tării ve
cine — s-a arătat a fi matură tactic 
și dispunînd de o tehnică individuală 
bună. Tinerii noștri, multi foarte ta- 
lentați (așa după cum îi cunoaștem 
din campionat) au jucat însă 
alandala. Nici nu-i prea de mirare, 
erau adunați de la vreo opt echipe ! 
însă, oricum, era de datoria antreno
rilor să ne prezinte ceva care să se
mene a formație de fotbal. Să spe
răm că acești antrenori au „ochi" să 
vadă mai bine cum se potrivesc între 
ei jucătorii și... urechi, ca să audă !

La Pitești, după cum ne înștiințea
ză corespondentul nostru, echipa „o- 
limpică" a învins cu 2—1 (2—0) Du- 
najvaros (Ungaria).

Valeriu MIRONESCU

ÎN
LA MOENCHENGLADBACH s-a 

disputat returul meciului dintre e- 
chipa locală Borussia și formația Epa 
Larnax (Cipru), contind pentru pri
mul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal. Net superiori, fotba
liștii vest-germani au obținut victo
ria cu scorul de 10—0 (5—0). învin
gătoare și in primul joc (scor 6—0), 
echipa Borussia Moenchengladbach 
s-a calificat pentru turul următor ăl 
competiției.

ÎN MECI RETUR pentru prima 
manșă a „Cuoei Cupelor" la fotbal, e- 
chipa F.C. Ziirich a învins pe teren 
propriu cu scorul de 7—0 (4—0) for
mația Aykureyri (Islanda). învingă
tori în prima partidă (scor 7—1), 
fotbaliștii elvețieni s-au calificat pen
tru turul II al competiției.

PESTE 20 000 DE SPECTATORI 
au urmărit la New York meciul in
ternațional de fotbal dintre echipa

naționale9
alimentare

de organizare a muncii și a produc
ției, de creștere a tendințelor gene
rale de consum și a modificării struc
turii acestora în funcție de factorii 
social-economici specifici zilelor noas
tre. la problemele legate de diver
sificarea și calitatea produselor, a 
valorii lor nutritive, a mijloacelor de 
realizare a unei producții care să răs
pundă acestor cerințe și exigente. 
Participanții la conferință au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune printre altele :

Trecerea in revistă a realizărilor 
obținute pină în prezent de indus
tria alimeptară a constituit pentru 
lucrătorii acestui sector incă un prilej 
de a-și manifesta recunoștința pen
tru grija și atenția pe care conduce
rea partidului și statului nostru le-au 
acordat șl le acordă dezvoltării indus
triei în care activăm.

Conștienți de răspunderea ee le 
revine, participanții la conferință se 
angajează față de Comitetul Central 
al partidului nostru, față de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să muncească cu și mai multă abne
gație și competență pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor deosebite ce 
revin sectorului nostru din Directi
vele celui de-al X-lea Congres al 
partidului. Vom munci neobosiți pen
tru continua îmbunătățire a calității 
producției, pentru valorificarea supe
rioară a resurselor de materii prime, 
pentru reducerea cheltuielilor mate
riale de producție și pentru continua 
diversificare a produselor spre a sa
tisface mai bine cerințele mereu 
crescinde ale societății noastre.

Cunoscuta uzină cra- 
ioveană ,,Electroputere“ 
asigură pentru nevoile 
mereu sporite ale econo
miei naționale un volum 
tot mai mare și diversi
ficat de mașini și utilaje 
electrotehnice. Produsele 
de aici — pentru a că
ror realizare uzina cola
borează cu încă 90 de u- 
nități cu profil speciali
zat — sint azi nelipsite 
de pe mai toate șantie
rele țării unde se con
struiesc noi citadele ale 
energiei electrice, noi 
capacități ale industriei 
noastre socialiste. Pentru 
caracteristicile lor tehni- 
co-economice și funcțio
nale competitive, pro
dusele uzinei sint solici
tate și exportate în peste 
20 de țări. Nomenclatorul 
de produse cuprinde, în
tre altele: aparataje și 
agregate de tensiuni pînă 
la 400 kV, transformatoa
re pînă la puterea de 200 
MVA la tensiunea de 220 
kV, diferite tipuri de ma
șini electrice rotative, 
motoare de tracțiune 
pentru dotarea locomoti
velor Diesel-eleetrice și 
electrice magistrale, mo
toare pentru curent al
ternativ pînă la puterea 
de X 600 kW, cu largi u- 
tilizări în industria ma
terialelor de construcții, 
în sistemele de irigații 
etc. Recent, aici a fost 
realizat transformatorul 
electric purtînd numărul 
de fabricație 75 000, un 
succes care coincide cu 
îndeplinirea mai devre

FLORETISTELE ROMÂNCE
VICECAMPIOANE MONDIALE

Aseară, Ia Ankara, în cadrai campionatelor mondiale de scrimă, s-a în
cheiat proba feminină de floretă pe echipe. Selecționata României, alcătuită 
din Ileana Drîmbă, Ecaterina Iencie, Olga Orban-Szabo și Ana Ene, s-a com
portai meritoriu, obținînd medalia de argint. în semifinale, floretistele ro
mânce au învins cu 8—6 reprezentativa Franței, iar in finală, după o luptă 
pasionantă, au fost întrecute cu 9—6 de reprezentativa U.R.S.S. Ileana Drimbă, 
cu 3 victorii, a fost cea mai în formă componentă a echipei României.

Locul trei a revenit echipei Franței, învingătoare cu 9—6 în fața selec
ționatei Ungariei.

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI S-AU CALIFICAT 
IN TURNEUL FINAL AL C. M.

Aseară, în campionatul mondial 
masculin de volei, echipa României 
a învins cu scorul de 3—0 selecționa
ta Olandei, calificindu-se astfel pen
tru turneul final.

CÎTEVA RÎNDURI
braziliană F.C. Santes și formația en
gleză West Ham United. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (2—2). Cele două puncte ale bra
zilienilor au fost marcate de Pele. 
Pentru englezi a înscris Best (2). 
Pele a fost cel mai bun jucător de pe 
teren. în afara celor două puncte 
înscrise, Pele a trimis balonul în bara 
transversală de 3 ori.

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATE
LOR EUROPENE DE BOX PENTRU 
TINERET se va desfășura intre 8 și 
15 noiembrie in orașul maghiar Mis- 
kolț. La întreceri și-au anunțat par
ticiparea peste 160 de boxeri. Româ
nia, U.R.S.S., Iugoslavia, Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Italia și Tara Ga
lilor vor prezenta formații complete 
alcătuite din cite 11 boxeri. Vor mai 
evolua pugiliști din Anglia, Austria, 
Cehoslovacia. Finlanda, Franța, Olan
da, Spania, Scoția, Turcia și alte țări.

la Ambasada R. D. Germane
La Ambasada R.D. Germane din 

București a avut loc, miercuri dimi
neața, solemnitatea lnminării unor 
distincții conferite de Consiliul de 
Miniștri al R.D. Germane unor foști 
luptători antifasciști din România, cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării Germaniei de sub jugul fas
cist.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Nicolae Guină, președintele Co
mitetului foștilor luptători antifas
ciști, general de armată lacob Teclu, 
președintele Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost distinși cu „Medalia luptă
torilor împotriva fascismului, 1933— 
1945" tovarășii Constanța Crăciun, 
Nicolae Cioroiu, Ion Gluvacov, Ion 
Schmidt și Gheorghe Petrescu, iar cu 
„Medalia Hans Beimler" pentru me
rite in lupta revoluționară de liber
tate a poporului spaniol tovarășii 
lancu David, Constantin Cîmpeanu 
și Iosif Nedelcu.

Distincțiile au fost înmînate de am

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 și 27 septembrie. în țară : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
încălzire ușoară, începînd din vestul 
țării. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale, mai frecvente în

me a sarcinilor de pro
ducție, la acest impor
tant sortiment, ce reve
neau colectivului uzinei 
în actualul cincinal.

„Electroputere" mai 
dispune de un sector de

colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la 
această unitate a fabri
cat transformatoare elec
trice a căror putere de
pășește cu mai mult de 
jumătate pe cea însumată

La uzina „Electroputere":

UN NOMENCLATOR BOGAT
DE PRODUSE

DE CALITATE SUPERIOARĂ

S.D.V.-uri, Care deser
vește necesitățile proprii, 
cit și ale altor 15 între
prinderi din țară. No
menclatorul amintit ar 
fi, desigur, incomplet, 
dacă n-am menționa și 
modernele locomotive 
Diesel-eleetrice și elec
trice magistrale, produse 
tot aici.

Făcînd un succint bi
lanț, rezultă că din anul 
1966 încoace talentatul

de produsele similare 
realizate de industria 
noastră în perioada 1960— 
1965. S-a ajuns ca în no
menclatorul uzinei să fie 
cuprinse peste 300 de ti
puri și variante de trans
formatoare de putere. 
După cum ne-a relatat 
directorul uzinei, ing. 
Victor Ionescu, la pro
iectarea și realizarea bo
gatei game de transfor
matori o contribuție im

în competiția feminină, selecționa
ta României a repurtat o prețioasă 
victorie, întrecind cu scorul de 3—2 
(15—5, 8—15, 16—14, 15—17, 15-6)
formația Poloniei.

CURSA AUTOMOBILISTICA IN
TERNAȚIONALA desfășurată pe cir
cuitul de la Francorchamps (Belgia) 
a fost cîștigată de sportivul englez 
BRIAN REDMAN care, la volanul u- 
nei mașini „Chevron", a realizat o 
medie orară de 288,441 km ! Pe locu
rile următoare s-au clasat suedezul 
Joachim Bonnier și vest-germanul 
Willl Kauhsen — ambii pe mașini 
..Lola".

REVISTA SAPTAMÎNALA ITA
LIANA „AUTO-SPRINT" a anunțat 
că â acordat medalia de aur „Hel
met" post-mortem automobilistului 
austriac JOCHEN RINDT. După 
cum se știe Rindt a murit în urma 
unui accident care a avut loc la pista 
de la Monza. Rindt a fost declarat și 
campion mondial, post-mortem pe a- 
nul 1970. 

basadorul R.D. Germane la București, 
Hans Voss, care i-a felicitat totodată 
pe cei decorați în numele guvernului 
Republicii Democrate Germane.

Mulțumind, Nicolae Cioroiu a spus 
printre altele : „în aceste distincții 
vedem prețuirea acordată luptei po
porului român, a clasei muncitoare 
din țara noastră, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a mi
litat cu eroism împotriva fascismului, 
înscriindu-se la loc de cinste in rin- 
dul celorlalte popoare care s-au ridi
cat la lupta împotriva urgiei fasciste, 
înfrîngerea nazismului de către coa
liția antihitleristă, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, a dat posibilitatea ca 
pe pămîntul Germaniei să se consti
tuie primul stat socialist german.

Acordarea acestor distincții, a subli
niat vorbitorul, constituie o confir
mare a prieteniei cu adinei rădăcini 
și puternice tradiții ce s-a dezvoltat 
între popoarele noastre".

După conferirea distincțiilor a ur
mat un cocteil, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

nordul țării. Pe alocuri, în zona da 
munte, ploile se vor transforma in 
lapoviță și ninsoare. Vin tul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, mai 
coborîte în depresiuni, iar maximele 
între 15 și 25 de grade. La începutul 
intervalului condiții favorabile pro
ducerii brumei în nordul țării. în 
București : Vreme răcoroasă la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi variabil. Vintul va sufla slab 
pînă la potrivit.

portantă au adus și aduc 
inginerii Gheorghe Toma, 
Costin Rădulescu, Mihai 
Dur, Nicolae Pădureanu, 
Vasile Ciupitu, Ștefan 
Dinu, precum șî mulți 
alți tehnicieni, maiștri și 
muncitori de înaltă cali
ficare.

Trebuie relevat faptul 
că tocmai colectivului de 
aici i-a revenit sarcina 
de înaltă răspundere de 
a proiecta și executa în 
întregime tipul de trans
formator de 190 MVA, 
destinat centralei hidro
electrice de la Porțile de 
Fier. Primul utilaj de a- 
cest fel este de acum 
montat și funcționează 
din plin. Al doilea trans
formator, pentru echipa
rea agregatului 2 al ace
leiași hidrocentrale, » 
fost expediat zilele tre
cute. în curînd, îi va 
urma și cel de-al treilea 
transformator de 190 
MVA. Cu utilaj energetic 
asemănător va fi înzes
trată și hidrocentrala de 
pe Lotru, care va avea 
cea mai mare cădere de 
apă de pe rîurile inte
rioare ale țării.

O știre de ultimă oră : 
directorul uzinei „Elec
troputere" ne-a comuni
cat telefonic că, în cu
rînd, va fi gata pentru a 
părăsi uzina prima loco
motivă Diesel-electrică de 
2 500 CP, de producție ro
mânească, urmînd ca ea 
să fie expusă și la Tîrgul 
internațional București- 
1970.

S. UTAN

Transmisii
sportive 

la Televiziune
VINERI (25 SEPTEMBRIE) 

ora 18,55 — Campionatul balca
nic de baschet masculin, meciul 
România-Iugoslavia (repriza a 
II-a). Transmisie directă de la 
sala Floreasca.

SÎMBATĂ (26 SEPTEMBRIE) 
ora 15,15 — Fotbal : RAPID- 
U.T.A. (Divizia națională A). 
Transmisie directă de la stadio
nul Republicii. La ora 20,15 — 
Campionatul balcanic de baschet 
masculin, meciul Romania-Bul
garia (repriza a II-a). Transmi
sie directă de Ia sala Floreasca. 
La ora 23,15 — Fotbal : FEI.TE- 
NOORD—U.T.A. (rezumat filmat 
primit de la Rotterdam).

DUMINICA (27 SEPTEMBRIE) 
ora 13,30 — Fotbal : Aspecte din 
ultima parte a meciului POLI
TEHNICA TIMISOARA - CRI- 
ȘUL ORADEA (Divizia B) și 
partida C.F.R. TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI (Divizia 
A). Transmisie directă de la Ti
mișoara. La ora 17,30 — Fotbal : 
UNGARIA — AUSTRIA (repri
za a II-a). Transmisie directă de 
la Budapesta. La ora 18,45 — 
Campionatul balcanic de baschet 
masculin, meciul BULGARIA — 
IUGOSLAVIA (repriza a II-a). 
Transmisie directă de la sala 
Floreasca.

MIERCURI (30 SEPTEMBRIE) 
ora 15,10 — Fotbal: U.T.A. — 
FEIJENOORD ROTTERDAM 
(Cupa campionilor europeni). 
Transmisie directă de la Arad. 
La ora 23,00 — Fotbal : STEAUA 
— KARPATÎ LVOV, repriza a 
It-a (Cupa Cupelor). înregistra
re de la București.



viața internațională
EVOLUȚIA SITUAȚIEI 

DIN IORDANIA
AMMAN 22 (A.F.P.) : — La Amman 

■e află că situația este foarte gravă 
în nordul Iordaniei, unde orașul Ir- 
bid a căzut în mîinile forțelor arma
te siriene.

Ziariștii, care au revenit la Amman, 
au întâlnit pe drumul care merge 
spre portul Akaba, la Marea Roșie, 
un convoi tnansportind femeile și co
piii din familia regală, printre care 
regina-mamă Zein.

★
AMMAN 22 (A.F.P.) — Radio

Amman a difuzat marți seara la ore
le 19,000 GMT un comunicat al gu
vernatorului militar general, mare
șalul Habes Majali, asupra situației 
din diferite sectoare.

„La Irbid, forțele noastre, se de
clară în comunicat, au putut opri 
ofensiva forțelor siriene care se află 
în părțile de est și de nord a Irbidu- 
lui.

Forțele iordaniene controlează ma
joritatea cartierelor din Amman. 
Curățirea micilor cuiburi ale rezis
tenței continuă.

Forțele armate iordaniene contro
lează toate cartierele orașului Zarka. 
Continuă o operațiune de curățire în 
cartierul Janaa“.

în încheiere, comunicatul declară : 
„Viața a revenit la normal și în ce
lelalte provincii ale regatului".

★
BAGDAD 23 (A.F.P.) — într-o co

municat difuzat în dimineața de 23 
septembrie de „Vocea Comitetului 
Central al Rezistenței" se declară că 
forțele palestinene rezistă cu fermi
tate la Amman, unde continuă un 
„violent atac al blindatelor împotri
va cartierului Djebel Hussein. Alte 
cartiere sint supuse unor bombarda
mente intense".

★
AMMAN 23 (A.P.). — „Forțele

noastre armate sint stăpîne pe situa
ție in seotoarele Ramtha și Zarka și 
urmăresc rămășițele unităților care 
au participat la agresiunea împotriva 
Iordaniei", anunță un comunicat al 
mareșalului Majali, difuzat la ora 
12,45 GMT de radio Amman.

„La Amman, adaugă oomunicatul, 
forțele armâte iordaniene contro
lează majoritatea sectoarelor din ca
pitală. Eie string încercuirea în ju
rul unor depozite de muniții și a 
unor baze situate în oentrul cartiere
lor populate". Regele Hussein a de
clarat că rezistența palestineană a 
fost în prezent „zdrobită" și că îna
intarea siriană în nordul țării a fost 
„oprită".

*
Un purtător de cuvînt Iordanian a 

declarat că un mare număr de blin
date și vehicule militare siriene au 
fost distruse sau scoase din luptă în 
zilele de 20, 21 și 22 septembrie. în 
cursul oelor 3 zile de luptă, a pre
cizat el, armata siriană a pierdut 103 
tancuri și 170 vehicule militare.

★
TEL AVIV 23 (Reuter). — Ziarul 

de seară „Maariv" afirmă că forțele 
siriene au început să se retragă din 
orașul iordanian Irbid și că se în
dreaptă spre bazele lor din Siria. 
Ziarul a scos o ediție specială pentru 
a difuza această Știre, cu titlu mare.

★
JIEIDELBERG 22 (A.F.P) — Au

toritățile militare americane nu au 
dezvăluit mărimea efectivelor care 
ar putea fi detașate din armata a 7-a 
staționată în R.F. a Germaniei pentru 
a fi transferate pe calea aerului în 
Turcia.

★
WASHINGTON 23 (U.P.I.) - De

partamentul Apărării al S.U.A., a 
dezmințit la 23 septembrie știrea po
trivit căreia 18 avioane de transport 
de tipul „0130“ au transportat două 
batalioane, cuprinzând aproximativ 
1 700 de oameni din Germania occi
dentală către Turcia. ,

★
WASHINGTON 22 (A.P.). — Pur

tătorul de cuvînt al Casei Albe, Ro
nald Ziegler, a recunoscut că Statele 
Unite au primit din partea regelui 
Hussein o cerere de ajutor diploma
tic șl nu a dezmințit că s-ar putea 
să fi fost adresată și o cerere de 
ajutor militar.

★
ANKARA — Un purtător de cu- 

vint al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Turciei a făcut o declarație 
în care a subliniat că Turcia se pro
nunță împotriva oricăror planuri de 
intervenție străină în Iordania.

El a relevat că „Turcia consideră 
Incidentele din Iordania drept o 
problemă internă", și că „amestecul 
străin ar determina o situație și mai 
critică și ar împiedica realizarea în
cetării cit mai grabnice a luptelor".

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe al 
Turciei a dezmințit în mod catego
ric o știre potrivit căreia avioane a- 
mericane, transportînd trupe aero
purtate sau alte aparate aparținînd

aviației americane, ar fi aterizat în 
cursul zilei sau nopții de 22 septem
brie pe teritoriul turc.

*
DAMASC — în legătură cu acordul 

anunțat de regele Iordaniei și preșe
dintele Sudanului, Gaafar el Numeiry, 
privind încetarea imediată a luptelor, 
liderul rezistenței palestinene, Yasser 
Arafat, a adresat o telegramă preșe
dintelui R.A.U., G. A. Nasser, în care 
se spune : „Am fost surprinși de a- 
nunțarea aoestui acord. Acordul a 
fost încheiat în numele lui Abou 
Ayyad și al tovarășilor săi, care nu 
îndeplinesc vreo calitate de a discu
ta în numele palestinenilor și care 
nu sint informați asupra pozițiilor 
noastre". Yasser Arafat cere președin
telui Nasser să intervină în vederea 
facilitării unei întrevederi între Co
mitetul Central al Rezistenței pales
tinene și misiunea trimisă în Ior
dania de către șefii statelor arabe în
truniți la Cairo.

★
CAIRO — Un purtător de cuvînt 

oficial al guvernului egiptean a a- 
r.unțat că cei 4 lideri palestineni e- 
liberați de regele Hussein, și care au 
sosit miercuri seara la Cairo, încear
că să stabilească contacte cu alți 
membri ai Comitetului Central al 
Rezistenței palestinene, dispersați pe 
teritoriul Iordaniei pentru a formu
la o poziție palestineană comună a- 
supra ultimelor evenimente.

Pe de altă parte, a adăugat purtă
torul de cuvînt, președintele Nasser 
și alți șefi de state și guverne arabe 
s-au reunit la hotelul Hilton de la 
Cairo. Ei au fost puși la curent asu
pra activității delegației speciale, con
duse de generalul Numeiry, care a 
făcut o vizită la Amman, precum și 
asupra opiniilor exprimate de re
gele Hussein acestei delegații.

★
MOSCOVA — Agenția TASS a 

transmis un comunicat al Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S. în 
care se arată printre altele că în le
gătură cu ciocnirile armate din Ior
dania, dintre unități ale armatei ior
daniene și unități palestinene, repre
zentanți ai U.R.S.S. la Amman, Da
masc și Bagdad au stabilit, la indica
ția guvernului sovietic, contacte cu 
conducătorii de stat ai Iordaniei, Si
riei și Irakului.

Un contact permanent asupra pro
blemelor de mai sus — arată comuni
catul — este menținut cu președintele 
Republicii Arabe Unite, Nasser.

Se precizează, de asemenea, că gu
vernul sovietic a atras atenția gu
vernului S.U.A. că orice amestec din 
afară în evenimentele care au loc 
în iordania ar complica și mai mult 
situația din Orientul Apropiat și si
tuația internațională în ansamblul 
ei.

Comunicatul M.A.E. al U.R.S.S. 
menționează în continuare că con
tacte similare au fost stabilite și cu 
guvernul Marii Britanii.

Cu guvernul francez a fost stabilit 
contactul în scopul unui schimb de 
păreri și de informații.

★
CAIRO 22 (Reuter) — Partizanii 

palestineni nu vor pune capăt luptei 
din Iordania pînă cînd nu va fi răs
turnat regele Hussein, a declarat un 
purtător de cuvint al O.E.P. in ca
drul unei conferințe de presă ținută 
la Cairo. Purtătorul de cuvînt, Ga mal 
Al Sourani, reprezentantul O.E.P., a 
declarat că palestinenii nu vor par
ticipa la conferința arabă la nivel 
înalt de la Cairo și că ei resping ori
ce încetare a focului.

*
CAIRO 23 (Agerpres). — în numă

rul său din 22 septembrie, ziarul e- 
giptean „Al Ahram" relata că regele 
Hussein a dezvăluit că a obținut pro
misiunea din partea guvernului de 
la Bagdad că trupele irakiene stațio
nate in Iordania vor da ajutor tru
pelor iordaniene împotriva Siriei. în 
eventualitatea în care aceasta din 
urmă s-ar solidariza cu rezistența 
palestineană.

Hussein a relatat acest lucru și lui 
Sadek, șeful statului major al 
R.A.U., care a primit știrea' cu ui
mire. Sadek a arătat regelui că gu
vernul de la Bagdad a făcut o pro
misiune similară și rezistentei și că. 
după părerea lui. acesta nu-și va res
pecta promisiunea, scrie ziarul.

*
BEIRUT 22 (Reuter) — Frontul 

Popular pentru Eliberarea Palesti
nei a anunțat că ostaticii occiden
tali reținuți în urma deturnărilor de 
avioane sint considerați prizonieri 
de război.

BERNA 22 (A.F.P.). — „Elveția 
este o țară neutră care nu se află în 
război cu nimeni și este inadmisibil 
ca cetățenii elvețieni să fie tratați ca 
prizonieri de război", deolară un co
municat publicat la 22 septembrie de 
Departamentul politic federali.

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI TITO
*

la ședința activului politic 

din Zagreb
ZAGREB 23 (Agerpres) — La Za

greb a avut loc o ședință a activului 
politic din localitate, la care a luat 
cuvintul Iosip Broz Tito, președinte
le Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, președintele R.S.F. Iugoslavia.

în cuvintarea sa, președintele Tito 
s-a referit la uncie probleme ale re
organizării sistemului administrației 
de stat din Iugoslavia, relevind că 
aceasta urmează să fie discutată și la 
viitoarea ședință a Prezidiului U.C.I. 
Vorbitorul a arătat că se pune pro- 
olema formării Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. care să preia o parte din 
prerogativele actuale ale Vecei E- 
xecutive Federale, și a unor re
organizări în cadrul Skupștinei Fe
derale. care va fi menținută.

Prezidiul, conceput ea un gen de 
președinte colectiv al Iugoslaviei, 
organ care să poarte deplina au
toritate, va ti constituit din oa
meni care se bucură de totală în
credere. în el fiecare republică va a- 
vea cite doi sau trei reprezentanți. 
Pe lingă aceasta, în prezidiu vor fi și 
reprezentanți ai tuturor organizații
lor social-politioe, inclusiv Uniunea 
Comuniștilor, respectiv, din Prezi
diul U.C.I., a arătat președintele 
Tito. în continuare.

Referindu-se la unele aspecte ale 
situației internaționale, Iosip Broz 
Tito și-a exprimat îngrijorarea in 
legătură cu agravarea crizei din O- 
rientul Apropiat.

VIENA

Sesiunea Conferinței
a

generale a A. I. E. A.

Conferința națională 
a Partidului liberal 
din Marea Britanie

LONDRA 23 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : La 
Eastbourne, localitate de pe țărmul 
de est al Angliei, au început miercuri 
dimineața lucrările conferinței na,- 
ționale a Partidului liberal.

La deschiderea lucrărilor conferin
ței naționale a Partidului liberal au 
participat peste 400 delegați.

în ultimul timp partidul trece prin- 
tr-o serie de adinei dispute între di
ferite curente. Un apel la unitate fă
cut de liderul partidului, Jeremy 
Thorpe, la conferința de presă de 
marți seara, nu pare Să fi avut efec
tul scontat. Problema care preocupă 
pe liberali este aceeași : ce tactică 
trebuie să se adopte pentru ca Par
tidul liberal, să redevină un mare 
partid politic. Soluțiile care se pro
pun insă diferă. Chiar în prima zi a 
conferinței, deputatul John Pardoe a 
cerut să se schimbe ordinea de zi sta
bilită anterior și să se treacă imediat 
la discutarea politicii viitoare a par
tidului, care, după părerea sa, con
stituie problema majoră.

Racheta cosmică a stafiei automate 
„LUNA-16” ÎN DRUM SPRE TERRA

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Miercuri la ora 11 ș> 40 de minute, 
ora Moscovei, racheta cosmică a stației automate „Luna—16" se afla la 
185 mii kilometri de Pămînt, informează agenția TASS.

Cu racheta se întrețin legături 
radio constante. Toate sistemele 
de la bord funcționează normal. 
Presiunea în compartimentul in
stalațiilor rachetei și in aparatul 
de întoarcere este de 760 mili
metri coloană de mercur, iar 
temperatura de plus un grad 
Celsius.

Prelucrarea datelor măsurăto-

„Una din cele mai 
in domeniul

BONN — „Aceasta este una 
din cele mai remarcabile expe
riențe in domeniul cosmonau
ticii, din cite au fost realizate 
pînă în prezent", a declarat H. 
Kaminsky, directorul observato
rului astronomic de la Bochum, 
din R.F. a Germaniei, referin
du-se la stația automată „Luna- 
16". El a subliniat că, folosin- 
du-se de un radiotelescop de 20 
metri, observatorul a putut ur
mări stația în tot cursul zboru

rilor traiectoriei a permis pre
cizarea coordonatelor punctului 
în care aparatul de întoarcere va 
intra în atmosfera Păimintului 
și cele ale regiunii tn care va 
ateriza.

Aparatul de Întoarcere va ate
riza pe teritoriul Kazahstanului, 
la 24 septembrie, ora 8 și 20 de 
minute, ora Moscovei.

remarcabile experiențe 
cosmonauticii"

S. U. A.

Consecințe ale grevei de la 

„GENERAL MOTORS"
Deși greva de la ri

cinele „General Mo
tors" durează abia de 
citeva zile, urmările ei 
se resimt de pe acum 
in numeroase ramuri 
ale industriei america
ne. Astfel, mai multe 
întreprinderi ca, de 
pildă. „Irving Indus
tries Inc.“, „Dayco 
Corp.", „Standard Pro
ducts Ltd.", ca și fir
ma canadiană „Tire 
and Rubber Co.", care 
furnizează diferite pie
se și subansamble 
companiei americane, 
au redus săptămîna de 
lucru la patru zile. 
Aceasta a avut ca ur
mare scoaterea tempo

rară a unui mare nu
măr de muncitori din 
procesul de producție. 
De asemenea, firma a- 
mericană „Budd Co“, 
care livrează caroserii 
a anunțat că, in cazul 
cînd greva se va pre
lungi, va fi nevoită să 
procedeze la concedie
rea unui mare număr 
de muncitori.

Prelungirea grevei 
de la „General Mo
tors" va avea în mod 
inevitabil urmări ne
gative și asupra in
dustriei oțelului, de
oarece această com
panie — după cum 
scriu ziarele america
ne — consumă anual

oțel în valoare de circa 
7,5 milioane dolari. Te
meri justificate a for
mulat și un reprezen
tant al monopolului 
„Du Pont de Nemours 
and Co", ară tind că 
firmei „General Mo
tors" îi revine o cotă 
de circa 40 la sută din 
producția acestui con
cern chimic.

Potrivit aprecierii 
presei americane, se
rioase dificultăți re
simt de pe acum socie
tățile feroviare și de 
transporturi rutiere ca
re asigură transportul 
produselor lui „Gene
ral Motors".

VIENA 23 (Agerpres). — Lucrări
le celei de-a 14-a sesiuni a Conferin
ței generale a Agenției Internaționa
le pentru Energia Atomică (A.I.E.A.) 
au continuat miercuri cu dezbaterile 
generale pe marginea raportului Con
siliului guvernatorilor pe perioada 
iulie 1969—iunie 1970.

în ședința de după-amiază a luat 
cuvintul șeful delegației române, 
prof. Ioan Unsu, președintele Comi
tetului de stat pentru energia nuclea
ră, vicepreședinte al actualei sesiuni 
a A.I.E.A. După ce a relevat reali
zările obținute de țara noastră în fo
losirea pașnică a energiei nucleare 
vorbitorul a subliniat importanța pe 
care România o acordă cooperării in
ternaționale în domeniul nuclear și. 
în acest cadru, Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică.

Evidențiind rolul A.I.E.A. ca prin
cipal for al colaborării internaționale 
în domeniul atomic, al schimbului de 
echipamente, materiale și informații 
nucleare și al asistenței tehnice, re
prezentantul român a insistat asupra 
necesității asigurării universalității 
organizației.

în continuare, el a trecut în re
vistă activitatea din ultimul an a 
A.I.E.A., evidențiind aportul și preo
cuparea acesteia pentru organizarea 
științifică a informării statelor mem
bre în problematica nucleară, pentru 
aplicarea izotopilor și radiațiilor în 
industrie, agricultură, medicină, bio
logie, hidrologie și în alte domenii, 
pentru sprijinirea formării de cadre 
naționale în sfera aplicațiilor pașni
ce ale energiei nucleare și pentru în
tărirea colaborării cu alte organis
me ale O.N.U.

Referindu-se apoi la activitatea 
viitoare a agenției, reprezentantul ro
mân și-a exprimat părerea că tre
buie să se urmărească realizarea u- 
nui echilibru rațional între sarcini
le majore ce revin agenției, în baza 
statutului 6ău, și obligațiile Sale spo
rite în sfera aplicării sistemului de 
garanții. Aceasta cu atît mai mult, cu 
cit necesitatea unui asemenea echi
libru derivă din tratatul de nepro- 
liferare, a spus vorbitorul în înche- 

•iere.

CUBA

IICHIDAREA UNUI GRUP 
DE DIVIRSIONISTI 

ÎNARMAȚI•

HAVANA 23 (Agerpres) — Agen
ția Prensa Latina informează că a 
fost dat publicității un comunicat o- 
ficial, al Forțelor Armate Revoluțio
nare din Cuba, în care se anunță li
chidarea unui grup de diversioniști 
înarmați, debarcați din Statele U- 
nite pe litoralul nordic al provinciei 
Oriente. Au foist capturate revolvere, 
arme automate, puști mitraliere, 
grenade și o mare cantitate de ex
plozivi, precum și diverse alte obiec
te destinate activității de spionaj și 
diversiune. în timpul operației de li-, 
chidare a grupului, format din 9 mer- 
oenari, și-au pierdut viața trei 
membri ai miliției populare și au 
fost răniți doi lucrători ai Ministeru
lui de Interne al Cubei.

lui. „Ne-au interesat îndeosebi 
acea parte a zborului, care s-a 
desfășurat în apropierea Lunii, 
manevrele dinaintea aseleniză
rii și aselenizarea in sine. Au 
fost prinse, de asemenea, sem
nalele transmise de stație cu 
privire la informațiile științifi
ce". Directorul cunoscutului ob
servator a relevat, printre alte
le. deosebita precizie în funcțio
narea tuturor sistemelor de la 
bordul stației „Luna-16“.

CUM AU FOST RECOLTATE PROBELE SELENARE
MOSCOVA. — „Luna-16“ este primul aparat cosmic automat, 

docil și sigur, capabil să aselenizeze lin, să recolteze probe de 
sol și apoi să se reîntoarcă cu această incărcătură prețioasă pe 
Pămînt, scrie redactorul agenției TASS, Alexandr Romanov, 
după ce a vizitat biroul de proiectări, unde a fost concepufeT 
stația automată, aflată în prezent în drum spre Pămînt. ■

„Am fost invitat de locțiitorul 
constructorului-șef intr-unui din 
laboratoare, unde se fac expe
riențe cu o machetă, copie fidelă 
a aparatului care a recoltat mos
tra de probă selenară, scrie Ro
manov. O simplă apăsare pe bu
ton și un mic burghiu electric 
fixat la ■ capătul „mîinii" auto
mate se înfige intr-o piatră. O- 
peratorul dă o nouă comandă, 
..mina" se rotește spre Conteiner 
și îl încarcă cu bucățile de pia
tră. Apoi conteinerul se închide 
automat ermetic".

„Un aparat de acest fel a re
coltat proba de rocă de pe Lună, 
povestește inginerul care con
duce experiența. Valoarea lui 
deosebită constă in aceea că 
poate recolta la o distanță de 
cîțiva metri de stația aseleniza-

tă și de la o adincime re^tiv 
mare".

„Sint convins, adaugă locțiito
rul constructorului-șef, că un a- 
semenea aparat va recolta, la 
timpul respectiv, probe de sol 
de pe Venus, Marte și de pe 
alte planete ale sistemului solar, 
ușurind mult sarcina oamenilor 
de știință. In prezent, a conti
nuat el. a fost elaborată sche
ma de principiu a aparatului, 
care va putea fi modificată po
trivit sarcinilor concrete ale di
feritelor zboruri cosmice. Proba
bil că zborul spre Marte va ridi
ca unele probleme diferite, însă 
elementele principale ale stației 
„Luna-16" constau in aceea că ea 
a putut decola și zbura automat 
spre un corp ceresc, ca apoi si 
se reîntoarcă pe Pămînt".

agențiile de presă

transmit:
In Adunarea Generală a O.N.U. au continuat miercuri 

dezbaterile de politică generală. Au luat cuvîntul> in 
cadrul lucrărilor de dimineață, miniștrii de externe ai Columbiei, Tailandei șl 
Australiei, care au expus punctul de vedere al guvernelor lor asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi a sesiunii. In ședința de după-amiază au fost 
înscriși la cuvînt reprezentanții Israelului și Sierrei Leone.

întrevedere Ecobescu-Hambro. Nlcolae E«>besou. adjunct 
al ministrului afacerilor externe al României, locțiitorul șefului delegației ro
mâne la cea de-a 25-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, a avut miercuri o întrevedere cu președintele actualei sesiuni, Edvard 
Hambro (Norvegia). în cadrul acestei întrevederi, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială la sediul O.N.U. din New York, au fost abordate pro
bleme aflate pe ordinea de zi a sesiunii.

Statele Unite au hotărît 
ridicarea embargoului asu
pra furnizărilor de arma
ment și echipament militar 
către Grecia, a anunțat p'lr' 
tătorul de cuvînt al Departamentu
lui de Stat al S.U.A., Robert Mc
Closkey. (Embargoul fusese instituit 
după evenimentele din Grecia din a- 
prilie 1967).

întrevedere Venkata Giri 
- N. Podgomîi. Președintele In
diei, Varahagiri Venkata Giri, a avut 
miercuri o întrevedere cu președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, și cu pri
mul vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dmitri Poleanski. Cu acest 
prilej, informează agenția TASS, au 
fost discutate probleme privind dez
voltarea in continuare a relațiilor so- 
vieto-indiene și s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la o serie de pro
bleme internaționale actuale de inte
res reciproc.

Ministrul economiei al 
R. F. a Germaniei, Karl 
Schiller, a sosit miercuri la 
MOSCOVa, la invitatia Ministeru
lui Comerțului Exterior al Uniunii 
Sovietice, informează agenția TASS. 
La aeroport, ministrul vest-german 
a fost întîmpinat de Nikolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.

0 delegație guvernamen
tală a Republicii Africa Cen- 
tfC'ă’ 8 sosit 'a Efîrbn- informează 
agenția A.D.N. în timpul vizitei in 
R.D.G.. delegația va purta convorbiri 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două state.

întrevederile lui M. Ti
mar în Italia. Vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare, Matyas Timar, care se află în- 
tr-o vizită oficială in Italia, a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe. Aldo Moro.

irMr

ITALIA. Demonstrație a țâranilor din împrejurimile orașului Bologna în sprijinul unor revendicări economice

PAKISTANUL
in avanscena

alegerilor generale

Nicolae N. LUPU
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Cînd in toamna tre
cută președintele Ya
hia Khan și-a făcut 
cunoscută intenția de 
i organiza intr-un 
timp cit mai scurt a- 
legeri parlamentare 
generale, numeroși ob
servatori subliniau că 
anul 1970 va prezenta 
pentru Pakistan o im
portanță deosebită. A- 
precierile lor se inte- 
meiau pe consideren
tul că, după adincile 
frămintări politico- 
socidle din perioada 
anterioară care au 
culminat cu demisia 
președintelui Ayub 
Khan, preluarea pu
terii de către armată 
și instituirea legii 
marțiale (martie I960), 
Pakistanul va cunoaș
te un nou curs, domi
nat de febrile căutări 
pentru normalizarea 
situației și soluționa
rea problemelor ce-i 
stau in față. Aceste 
anticipări și-au găsit 
confirmare intr-o serie 
de privințe.

Debutind cu ridica
rea interdicției asupra 
activității partidelor și 
cu reorganizarea ad
ministrativă a țării, 
noua evoluție s-a des
fășurat sub semnul 
unor intense pregătiri 
pentru alegerile par
lamentare generale. In 
prezent, peste 30 de 
partide politice de di
verse tendințe și ori
entări sint angajate 
intr-o ascuțită con
fruntare electorală, a 
cărei' durată a fost 
prelungită din cauza 
unor împrejurări ne
prevăzute. Este vorba 
de inundațiile catas
trofale care au lovit 
diferite regiuni ale ță-

rii, afectind serios e- 
conomia națională.

Schimbarea datei ă- 
legefilor, de la 5 oc
tombrie la 7 decem
brie, n-a influențat 
insă prea mult ritmul 
campaniei electorale, 
preocupările partidelor 
politice. Dimpotrivă, 
multe dintre ele în
cearcă să folosească

răgazul creat pentru 
a-și consolida pozițiile 
prin încheierea de a- 
lianțe, prin recrutarea 
de noi adopți, tendință 
explicabilă, de altfel, 
iacă se âre in vedere 
configurația scenei po
litice pakistaneze. Din 
marele număr de par
tide înregistrate ofi
cial, numai 8 sau 10 
sint partide in adevă
ratul înțeles al cuvîn- 
lului, celelalte 
grupări minore, 
tuite in jurul 
personalități < 
de afirmare.
parea de a se plasa cit 
mai bine in viitoarele

alegeri trebuie pusă, 
de asemenea, in legă
tură și cu semnificația 
aparte pe care o are 
scrutinul apropiat in 
viața politică a țării. 
Așa cum arată influ
entul ziar „Pakistan 
Times" este vorba de 
primele alegeri parla
mentare generale și 
directe din cei 22 de

•

narea Națională im 
trebui să țină seama 
în elaborarea constitu
ției. Separarea puteri
lor constituie un prin
cipiu de bază in con
ducerea treburilor sta
tului. Provinciilor ur
mează să li se acorde o 
cit mai mare autono
mie, dar numai in mă
sura în care guvernul

eco-

ani care s-au scurs de 
la proclamarea inde
pendenței Pakistanu
lui. Scopul lor este de 
a desemna o Adunare 
constituantă, care, la 
rindul el, va trebui să 
redacteze, in decurs de 
patru luni, proiectul 
primei legi fundamen
tale a țării.

Pentru a face posibi
lă respectarea acestui 
termen, relativ scurt, 
președintele Yahia 
Khan a emis, la ifîr- 
șitul lunii martie, un 
așa-zis decret-cadru 
legal, cuprinzind o se
rie de directive consti
tuționale de care Adu-

central nu va fi împie
dicat prin aceasta să-și 
îndeplinească datoria 
de a apăra indepen
dența și integritatea 
teritorială a țării. 
Constituția trebuie să 
urmărească. potrivit 
concepției președinte
lui, o înlăturare „în li
mitele unei perioade 
stabilite cu exactitate" 
z discrepanței econo
mice dintre provincii și 
in special dintre cele 
două părți ale Pakista
nului — de Vest și de 
Est — aflate la o dis
tanță de 2 000 km una 
de alta. Aceste pre
vederi. cuprinzind în

mare un adevărat pro
gram de guvernare, 
sint menite, în inten
ția autorilor săi, să în
lăture unele anomalii 
din viața politică 
socială a țării.

După cum se știe, 
perioada care s-d scurs 
de la proclamarea in
dependenței a fost 
marcată de o serie de 
transformări pozitive. 
Venitul național a spo
rit în medie cu 5—6 la 
sută pe an, iar pro
ducția industrială cu 
12 la sută. Atît in es
tul, cit și in vestul ță
rii, au apărut între
prinderi metalurgice, 
centrale electrice, 
raje, construcții 
cial-culturale etc.

Concomitent, 
Pakistanul a avut 
făcut față unor 
bleme 
rate mai ales de înapo
ierea lăsată de colonia
lism, de lipsa de fon
duri și de cadre, de 
persistența unor pro
funde inegalități socia
le. tn vreme ce 22 de 
familii concentrează în 
mîinile lor 80 la sută 
din capitalul național, 
o parte considerabilă 
a populației nu dis
pune decit de venituri 
foarte reduse. Aceste 
discrepanțe, care au 
constituit unul din mo
tivele de bază ale fră- 
mintărilor sociale de 
la sfirșitul anului 1968 
și începutul anului 
1969, reprezintă și una 
din principalele teme 
de discuții ale actualei 
campanii electorale.

O serie de partide de 
stingă și centru-stingă, 
avind în vedere pro-

gresele obținute 
in prezent pe 
nia dezvoltării 
nomice a țării, cer 
să se meargă mai 
departe, să fie concen
trat intregul potențial 
național pentru dez
voltarea tuturor regiu
nilor și ridicarea nive
lului de trai al mase
lor. In acest sens, ele 
preconizează limitarea 
proprietății funciare și 
industrializarea țării, 
o largă autonomie lo
cală. Pe plan extern, 
reprezentanții stingii 
susțin retragerea Pa
kistanului din blocu
rile militare C.E.N.T.O. 
și S.E.A.T.O.

Un alt grup de par
tide — cele de dreapta 
— apără, dimpotrivă, 
pozițiile marelui capi
tal și proprietatea fun
ciară, opunîndu-se ori
căror transformări 
progresiste. Poziția lor, 
venind în contradicție 
cu năzuințele maselor 
largi spre transfor
mări democratice, re
prezintă un element 
de continuă tensiune 
în campania electorală 
care cunoaște și așa o 
atmosferă agitată. Pe 
parcursul acesteia au 
fost auzite nu o dată 
și glasuri separatiste.

Rezultatele scrutinu
lui, de la 7 decembrie, 
în cursul cărora 56 de 
milioane de alegători 
vor trebui să desem
neze pe cei 313 mem
bri ai Adunării Națio
nale, vor constitui, fără 
îndoială, un test edifi
cator pentru evoluția 
viitoare a acestei mari 
țări asiatice.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclnteli". TeL 17 «o 10. 17 S0 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi «1 instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell.


