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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe
al R. D. Germane, Otto Winzer

Perfectarea STADIUL LUCRĂRILOR
contractelor AGRICOLE DE TOAMNĂ IMPUNE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit vineri, 
2 octombrie, pe ministrul afaceri
lor externe al Republicii Democra
te Germane, Otto Winzer, care 
face o vizită oficială în țara noas
tră.

La primire au participat Corne- 
liu Mărfescu, ministrul afacerilor 
externe, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ni
colae Ghenea, ambasadorul țării 
noastre în R.D. Germană.

Au luat, de asemenea, parte Os
kar Fischer, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.D. Ger-

mane, Hans Voss, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Cu prilejul întrevederii a avut 
loc o convorbire, în cursul căreia 
a fost exprimată satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
cele două țări, subliniindu-se po
sibilitățile care există pentru a- 
dîncirea și lărgirea colaborării și 
cooperării între România și R.D. 
Germană, în spiritul avantajului 
reciproc și internaționalismului 
socialist, în folosul ambelor popoa
re, al cauzei socialismului și păcii.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

economice 
o chestiune 
de urgență
Termenele legale sînt deja depășite. Orice amînare poate 
deregla fluxul normal al activității întreprinderilor în 
anul viitor, buna desfășurare a aprovizionării tehnico- 

materiale, a desfacerii producției
Ca în fiecare an, două mari pro

bleme polarizează la vremea aceasta 
atenția colectivelor din unitățile pro
ductive : realizarea integrală a sar
cinilor de plan pe anul în curs și 
pregătirea producției anului urmă
tor. In cadrul acestor pregătiri, esen
țială este încheierea în timp util a 
contractelor economice intre producă
tori și beneficiari. Dacă în prezent 
putem vorbi de un avans in activita
tea de contractare, aceasta se dato- 
rește. indiscutabil, condițiilor favo
rabile create de noua legislație care 
reglementează regimul contractelor 
economice. Este o primă concluzie 
care s-a conturat net din investiga
țiile întreprinse în mai multe uni
tăți ale industriei constructoare de 
mașini.

La uzina „Tehnometal" din Timi
șoara, stadiul contractării producției 
anului viitor se apropie de nivelul 
planului. Pînă în ziua de 25 septem
brie a.c., cînd am fost în întreprin
dere, producția marfă planificată 
pentru anul 1971 era contractată In 
proporție de aproape 89 la sută. „în 
alți ani. pînă la această dată nu era 
acoperită cu contracte de desfacere 
nici jumătate din producție" — ne-a 
spus ing. Gheorghe Seiculescu, direc
torul adjunct al uzinei.

— Cum se prezintă situația con
tractării materiilor prime și materia
lelor ?

— Deocamdată, ceva mai slab. Fur
nizorii de metal mai au de pus la 
punct unele probleme în ce privește 
alcătuirea programelor de fabricație. 
Noi am depus comenzile pentru în
tregul necesar și am intrat în legă
tură cu uzinele siderurgice, pentru a 
perfecta contractele imediat ce pri
mim confirmarea centralei noastre. 
Ni s-au dat asigurări că totul va fi 
rezolvat în timp util.

Optimiști sînt și factorii de răs
pundere din compartimentul de con
tractări al uzinei „23 August

Capitală. Pînă la 25 septembrie a.c., 
uzina contractase 70 la sută din pro
ducția planificată pentru anul viitor. 
Cu excepția unei părți destinate ex
portului. producția de serie era in
tegral contractată la acea dată. De 
asemenea, era contractat în între
gime și necesarul intern de utilaje 
complexe. La un nivel nesatisfăcător 
continua însă să se mențină contrac
tarea producției sectoarelor „calde".

— La această categorie de produse 
cererile depășesc posibilitățile de 
producție ale uzinei. Din această 
cauză se fac încă unele analize pen
tru a preciza mai exact prioritățile la 
contractare — ne-a explicat ing. Ma
rin Prejmereanu, adjunctul șefului 
serviciului contractări.

Ne-am oprit și la Centrala indus
trială de mașini-unelte. Din dis
cuția cu tov. Ilorațiu Maican, direc
torul comercial al centralei, am re-

loan ERHAN 
Cezar IOANA

(Continuare In pag. a IlI-a)

Marele
anotimp
al Deltei

...Frumoasă este Delta Dună
rii, și primăvara, cînd trăiește 
formidabila 
luxuriantei 
vara — cu 
cu nopțile 
nețile de cleștar, limpezite din 
aburii apelor, de 
soarelui care trezește 
neasemuit de bogata 
Dar mai frumoasă mi 
fi toamna.

Cine a cunoscut
Deltei — și nu e neapărat ne
voie să fie pescar sau vînător
— nu le va uita niciodată și nu 
va scăpa prilejul să revină pe 
aceste meleaguri toamna, cînd 
Delta își dezvăluie plenar toate 
splendorile ei. (Cunosc oameni 
de cele mai diverse profesii și 
din diferite colțuri ale tării, 
care, toamnă de toamnă. își pe
trec vacanțele în Deltă, pregă
tind cu migală, cu luni de zile 
înainte, această ..expediție" des
pre care își vor aminti și vor 
povesti mereu cu 
an întreg ori de 
Ivește prilejul).

Delta înseamnă 
primă pentru 
zînd. calitativ, cu lemnul de ră- 
șinoase. Delta înseamnă pește
— cam 50 la sută din producția 
de pește de apă dulce a țării. 
Delta înseamnă lemn ; mai în
seamnă — pe suprafețe tot mai 
întinse — bogate recolte 
realiere, înseamnă mii și 
animale.

Dar pentru iubitorii de 
și drumeție, ca și pentru oricare 
om ce a îndrăgit natura, Delta 
semnifică un fantastic sanctuar 
al naturii. Ioc de întîlnire și 
popas a sute de specii de pă
sări, o uimitoare îmbinare ar
monioasă a uscatului cu apele, 
cu vegetația sa specifică de o

Stelian SAVIN
corespondentul „Stînteii'

FOLOSIREA GOSPODĂREASCĂ
A TUTUROR FORȚELOR

La ancheta ,,Scînteii“ răspund secretari ai comitetelor 
județene de partid și șefi ai direcțiilor agricole

Pentru succesul campaniei agricole de toamnă hotărîtoare este or
ganizarea temeinică a muncii, folosirea tuturor forțelor materiale și 
umane. Sub îndrumarea comitetelor județene de partid au fost luate 
măsuri menite să grăbească recoltatul și transportul porumbului și flo
rii-soarelui, livrarea produselor contractate cu statul, pregătirea tere
nului, semănatul in condiții optime al cerealelor de toamnă. In fiecare 
județ problemele desfășurării lucrărilor agricole sînt comune, dar 
există unele aspecte specifice asupra cărora își îndreaptă activitatea 
organele locale de partid și de stat. Cu sprijinul unor secretari ai co
mitetelor județene de partid și directori de direcții agricole, evidențiem 
modul cum este organizată activitatea în această campanie.

IALOMITA»

în Ialomița, județ care ocupă 
bună parte din Bărăgan, este eviden
tă mobilizarea forțelor la stringerea și 
depozitarea recoltei, la executarea 
lucrărilor de pregătire a terenului. 
Pînă la 1 octombrie, în cooperativele 
agricole s-a terminat de recoltat și 
treierat întreaga suprafață de 50 400 
hectare cultivate cu floarea-soarelui, 
iar porumbtil s-a recoltat de pe 
38 500 hectare. In același timp, s-a 
arat o suprafață de 82 000 hectare și

s- au pregătit 75 000 hectare din supra
fața totală de 87 500 hectare planifi
cată a fi insămînțată cu grîu, orz și 
culturi furajere. Concomitent cu a- 
ceste lucrări, un număr mare de oa
meni lucrează la stringerea legume
lor și valorificarea acestora. In I.A.S. 
a. fost recoltat porumbul de pe 22 000 
hectare din cele peste 54 000, este 
pe terminate strinsul florii-soarelui 
și a fost pregătită întreaga suprafață 
de 36 000 hectare destinate a ti insă- 
mințate cu culturi de toamnă și chiar 
s-tfh semătiar flSSteT 200 hotare. Ce- 
se întreprinde în continuare In ve
derea grăbirii lucrărilor agricole de

toamnă ? Ne răspunde tov. Vasile 
Martin, secretar al comitetului jude
țean de partid.

„Din analiza făcută la biroul co
mitetului județean de partid s-a des
prins că majoritatea unităților agri
cole au obținut rezultate bune tn 
efectuarea lucrărilor din această 
toamnă. Astfel, cooperativa agrico
lă Scînteia a strîns porumbul de pe 
900 hectare din cele 1 600, a arat și 
pregătit întreaga suprafață de 1210 
hectare ce urmează a ti insămînțată 
cu cereale păioase și au început se-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Kim lăng Giu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit vineri după- 
amiază pe tovarășul Kim lăng 
Giu. membru al Comitetului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, care, la invi-

tația C.C. al P.C.R., se află la tra
tament și odihnă în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Kang lăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, împreună cu to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
vineri delegația Partidului Comu
nist din Norvegia. Delegația este 
formată din tovarășii Rolf Nettum 
și Arne Petersen, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. ai 
P.C.N., și Georg Ovesen, președin
tele Organizației Tineretului Co
munist din Norvegia.

La primire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, au fost abor
date unele probleme ale activității 
și preocupărilor actuale ale celor 
două partide, probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ale 
situației internaționale. De ambe
le părți s-a exprimat dorința de 
a dezvolta în continuare relațiile 
de prietenie și colaborare frățeas
că existente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Norvegia, corespunzător inte
reselor celor două partide și po
poare, cauzei unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

SOCIOLOGIA

întreprinderea de centrale hidroelectrice Bistrița din municipiul Piatra-Neamț: dispecerul energetic 
luciează" strîns cu calculatorul electronic Foto : Gh. Vințilă

explozie de viată a 
sale vegetații, și 

amurgurile purpurii, 
ei liniștite și dimi-

strălucirea 
uriașa și 
ei faună, 
se pare a

toamnele

nostalgie, un 
cite ori li se

stuf, materie 
celuloză, rivali-

de ce
rnii de

turism
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Un gestionar (responsabil 
de restaurant) a delapidat. 
După cițiva ani de viață 
desfrinată pe bani furați, in
dividul stă acum pe ban
ca acuzaților, în costumul 
prea bine cunoscut și cu o 
figură pleoștită, în aștep
tarea sentinței.

Nu povestea lui este cea 
care ne interesează în rîn- 
durile de mai jos. Ne ocu
păm de acesit caz pentru că 
el dezvăluie fie un truc 
destul de uzitat de anumi
te elemente care încalcă 
legea, fie o practică abuzi
vă, fie o mentalitate noci
vă ce creează teren favo
rabil unor abateri sau in
fracțiuni. Este încercarea de 
a găsi o portiță de scăpa
re prin așa-zisul „protector 
sus-pus".

începem prin a cita din 
scrisoarea pe care ne-a tri
mis-o ....................■”
Badea 
miliției 
care a

„Vă propun să vă docu
mentați asupra cazului so
ților Stoicescu, foști ges
tionari la restaurantul 
„Podgoria" din comuna 
Leordeni, județul Argeș 
care, în decurs de opt luni, 
au delapidat peste 140 000 
lei, au săvîrșit acte de spe
culă și falsuri în acte ofi
ciale. Dacă ar fi un caz 
„obișnuit" nu făceam acest 
demers. Dar, în această a- 
facere, vinovăția revine și 
altora...".

Iată, pe scurt, din bio
grafia lui Dan-Decebal 
Stoicescu și a soției lui, 
secvența care se referă la 
această delapidare : în anul 
1967, după ce a lucrat mulți 
ani ca ospătar în Bucu

rești, pe Stoicescu l-a pă
lit dorul unei gestiuni. 
Cum în București era mai 
greu să obțină așa ceva, a 
făcut (dacă ar fi să-l cre
dem pe el), o cerere . la 
CENTROCOOP și i s-a o- 
ferit un post de responsabil 
de restaurant intr-un mic 
fost centru raional : Horezu.

buit să plec. La reorgani
zarea teritorială. Horezu a 
devenit o simplă comună 
și restaurantul nu mai a- 
vea dever...

Să-1 înțelegem : fără „de
ver" ce să mai caute el la 
Horezu ?

— Unde mal pui că eram 
și amenințat de un revi-

căpitanul
din Inspectoratul 

județului Argeș 
anchetat cazul :

Mihail

instrument de analiză
a societății contemporane
Recentul congres mondial de so

ciologie care a avut loc la Varna, în 
Bulgaria, între 14—19 septembrie a.c., 
reprezintă un eveniment deosebit de 
important în viața științifică inter
națională, avind în același timp mul
te semnificații ideologice și politice. 
In lumea noastră contemporană. în 
care interdependențele între țări și 
popoare reprezintă una din trăsătu
rile caracteristice, congresele mon
diale de sociologie slnt un moment, 
un prilej în care se pune în lumină, 
dezbatere și corifruntare problema
tica majoră a dezvoltării sociale, ele 
constituind astfel o expresie cuprin
zătoare a ariei de preocupări a socio
logilor privind prezentul și viitorul 
societății, al diferitelor sale insti
tuții, al oamenilor priviți ca ființe 
sociale.

Tema recentului congres : „Socie
tăți contemporane și viitoare ; previ
ziune și planificare socială" a accen
tuat și mai mult tendința dezbaterii 
unor astfel de probleme cu un pro
nunțat și de un deosebit interes 
social. Desfășurarea lucrărilor Con
gresului a oferit o tribună, unde 
și-au putut manifesta prezența 
variatele concepții, orientări socio
logice actuale.

prof. univ.
Roman MOLDOVAN 

vicepreședinte al Academiei 
de Științe Sociale și Politice

Am avut satisfacția de a constata 
că in cadrul acestor dezbateri s-a 
desprins cu pregnanță locul impor
tant pe care îl dețin în prezent con
cepția materialistă, sociologia mar
xistă, influența și superioritatea ei 
față de celelalte concepții. Puternic 
s-a afirmat concepția conform căreia 
domeniul de cercetare al sociologiei 
este recunoscut a fi studiul fenome-

ÎNSEMNĂRI DESPRE CON 
GREȘUL MONDIAL DE SO 

CIOLOGIE DE LA VARNA

de a-și a amuțit speriat 
devărul ce-ar fi putut să-i 
scape... Apoi a continuat :

— ...Eu nu i-am acceptat 
propunerile, nu l-am înnă
dit cu zisul ciubuc, cum 
eram obligat de alții... Că 
venea președintele uniunii 
raionale și contabilul-șef 
și vicepreședintele și tre-

Protectorul
a rămas invizibil

abuzul sub pseudopavăza

unui truc perspective

Mai multe mărturii com
bat însă ipoteza unei ce
reri „nevinovate", vorbind, 
ir. schimb, despre o inter
venție telefonică către con
ducerea fostei Uniuni re
gionale Argeș a cooperati
velor de consum. Instalat 
Ia Horezu, ca responsabil ’ 
de restaurant, Dan-Decebal 
Stoicescu a găsit acolo 
exact ce căuta. Să-l ascul
tăm :

— De la Horezu a tre-

anchetă

zor-contabil... că ăștia din 
provincie te obligă să Ie 
dai anumite mese și cînd 
ai un inventar să Ie...

Aici, Dan-Decebal s-a 
lovit cu palma peste gură

buia să le dau mese pre
lungite și băutură și m-am 
dus să mă plîng la uniu
nea regională și de atunci 
ei n-au mai venit... N-au 
mai venit, dar la inventar 
am ieșit lipsă...

Cu gestiunea de la Ho
rezu, rămasă în suspensie 
(acțiunea penală 6-a de
clanșat abia opt luni mai 
tîrziu ; de ce ? nimeni nj 
știe), Stoicescu a fost im
plantat la Leordeni (6e spu-

ne că jar s-a făcut 
vocea protectoare), 
fel, cooperativa de 
sum din Leordeni, 
bardată 
rile și 
ducerii 
ne a 
consum, ____ ____
copsească cu un nou ges
tionar. Noul gestionar n-a 
pierdut nici o clipă. A trans
format bufetul în restau
rant. Aici avea „dever", 
era traseu turistic. în scurt 
timp și-a manifestat o 
nouă pretenție : să devină 
mandatar. Și, împotriva 
reținerilor conducerii coo
perativei, s-a înființat cu 
o adresă de la Uniunea ju
dețeană și a devenit man
datar. Apoi mandataria- 
tul s-a desființat și a de
venit din nou gestionar. In 
acest timp, restaurantul 
ducea o intensă viață de 
culise. O cameră birou a 
devenit „separă" și găz
duia. în permanență, ceea 
ce el numea „mese prelun
gite", dar care poartă, de 
fapt, denumirea mai puțin 
delicată, de chiolhanuri.

— Se perindau multe 
persoane pe acolo — spune 
secretarul comitetului co
munal de partid. De la Pi
tești, de la București, de 
la Horezu...

Cînd nu era vizitat, ple
ca el în vizită. închiria 
mașini (pe urmă, cînd a 
avut propria lui mașină, în
chiria șoferi) și pleca, el 
ori 6oția, rar împreună pen
tru că fiecare ducea o via-

auzită
Ast- 
con- 

bom- 
de recomandă- 

inslstențele con- 
Uniunii județe- 

eooperativelor de 
a trebuit să se pri-

Mihai CARANFIL 
Gheorghe CTRSTEA

(Continuare în pag. a Il-a)

nelor sociale obiective — care apar
țin existenței sociale — și anume stu
diul structurii, dinamicii, interacțiunii 
dintre ele, sociologia delimitîndu-se 
de alte discipline științifice — în prin
cipal de psihologia socială — cu care 
adeseori se confundă în vederile 
unor sociologi occidentali. Este evi
dent că în cercetările sociologice se 
confruntă datele conștiinței sociale 
cu cele ale existenței sociale, jar tot 
mai mult se recunoaște, și in socio
logia nemarxistă, faptul că determi
nantă este realitatea socială obiectivă; 
de aci și importanța deosebită pe 
care o are studiul faptelor, al proce
selor și fenomenelor care alcătuiesc 
existența socială.

Programul congresului, suscitînd 
activ preocupările sociologilor prin 
varietatea și diversitatea probleme
lor abordate, ca și prezența la con
gres a unor personalități consacrate. 
— I. Szczepanski, R. Hill, A. Rumian- 
țev, I, Ziolkovski, R. Merton, J. Gal- 
tung. A. Touraine, S. Rokkan, J. O- 
șavkov, și numeroși alții — a con
tribuit la prestigiul acestei manifes-

tări științifice și la interesul față de 
conținutul lucrărilor sale. Onorat de 
prezența oficialităților țării gazdă în 
frunte cu Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri, congresul 
s-a desfășurat în condițiile favora
bile pe care s-a străduit să le 
creeze Comitetul bulgar de organi
zare, in ambianța frumuseților na
turale ale litoralului țării vecine și 
prietene. Amploarea acestui congres 
reiese și din faptul că tn cursul 
celor șase zile au funcționat pes
te 50 de secții, comitete, mese 
rotunde. In cadrul cărora s-a 
desfășurat o activitate sistema
tică. de cele mai multe ori simultană, 
prezentindu-se 1 000 de comunicări șl 
sute de intervenții.

Pe baza tematicii generale a con
gresului — arătată mai sus — a fost 
supusă dezbaterii o vastă problema
tică, din care evidențiem astfel de 
teme majore ca : Societăți viitoare 
și planificarea de perspectivă, Modi
ficarea relațiilor sociale in cadru! 
schimbărilor sociale. Analiza compa
rativă a planificării in diferite tipuri 
de societate. Ingineria socială, Pla
nificare in dezvoltarea urbană și ru
rală. Planificarea educației șl cul
turii. Modernizarea și difuzarea ino
vațiilor. Paupertate, prosperitate și 
politică socială. Modelele matema
tice și metode de previziune socială, 
Informatica sociologică.

In jurul acestor teme s-au axat 
principalele dezbateri la care au par
ticipat un număr impresionant de 
sociologi. în cadrul dezbaterilor pe 
teme majore ale contemporaneității 
sînt de remarcat lucrările desfășurate 
în grupul ad-hoc : Leninismul și teo
riile sociale moderne, care au consti
tuit un prilej de a releva contribuția 
teoretică esențială a lui V. I. Lenin 
și în domeniul sociologiei, actualita
tea leninismului în sociologie pentru 
cunoașterea științifică a realităților 
sociale și pentru orientarea luptei 
revoluționare de transformare a lumii 
contemporane, precum și necesitatea 
aplicării creatoare a învățăturii sale. 
Tot în cadrul dezbaterilor teoretice

(Continuare in pag. a IV-a)
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Un metru 
pătrat de 
sănătate
în comuna Corund (Harghita), 

cunoscută pînă acum pentru 
arta olarilor săi, pe o suprafa
ță de circa... un metru patrat, 
țîșnesc din pămint mai multe 
izvoare cu apă sărată, carbo- 
gazoasă și dulce. Analizele de 
laborator au dovedit că acestea 
sînt veritabile izvoare de... să
nătate. în consecință, consiliul 
popular comunal a și început 
lucrările de amenajare a nou
lui punct turistic și loc de tra
tament. Aici se află in curs de 
construoție un motel modern.

Unde-i
Daniela ?

S-a întîmplat in ziua de 30 
septembrie a.c., în Gara de Nord. 
Nioolae V. Radu din București, 
str. Amurgului nr. 69, sector 6, 
s-a prezentat să-și ia în primire 
pe micuța Daniela, în vîrstă de 
trei ani și jumătate, care tre
buia să se întoarcă, împreună 
cu alți 15 copii, de Ia prevento- 
riul „Brădetul" din Săcele (Bra
șov). Aici însă tatăl a constatat 
că fetița îmbrăcată în hăinuțele 
Danielei nu era. a lui ! A plecat 
imediat să o caute la prevento- 
riul din Săcele, dar n-a găsit-o 
nici acolo. Se presupune că ea a 
fost trimisă, din greșeală (gravă 
greșeală, care — sperăm — va 
fi cercetată și sancționată exem
plar !), altor părinți, aflați a- 
cum, probabil, și ei în căutarea 
copilului lor. Ii anunțăm că pre
supusa Daniela se află la Spi
talul de copii din București, 
Șos. Alexandriei nr. 145. Unde 
este însă adevărata Daniela ?

Explozie 
întîrziată

Defrișind liziera unei păduri 
de salcim, Aurel Crauciuc din 
comuna Prăjeni (Botoșani) a 
dezgropat din pămint cîteva 
obiecte cărora nu le-a acordat 
importanță. Fiul său — Milțai 
în vîrstă de 10 ani — a fost 
curios să vadă ce conține o cu
tie de metal. Aceeași curiozita
te a avut-o și eleva Elena Tihu 
in vîrstă de 14 ani. tncercind 
să deschidă cutia, aceasta a ex
plodat și cei doi copii au fost 
uciși pe loc. Era, după 
s-a constatat ulterior, o
rămasă din timpul războiului. 
Atenție deci ! Asemenea obiecte 
pot fi găsite și în alte locuri. 
Prevenirea copiilor devine cu 
atit mai necesară.

cum 
mină

Petrecă
rețele»

Nu o dată, din magazinul de 
galanterie nr. 62 de pe strada 
Lăpușneanu din Iași se auzeau, 
răzbătind pînă afară, glasuri 
vesele. Gestionara Elena Gre- 
cu și vînzătoarea Elena Nechi
ta erau la... șuete cu prietenii. 
Vestea despre numeroasele pe
treceri organizate în incinta u- 
nității a ajuns și pînă la orga
nele de miliție. In urma contro
lului întreprins, s-a constatat că 
gestionara și vînzătoarea și-au 
însușit cîteva zeci de mii de 
lei pentru a-și onora obligații
le de „gazde". Astfel stînd lu
crurile, cele două petrecărețe au 
fost deferite instanței de ju
decată. Le așteaptă o „șuetă" 
cu... public.

Neglijență
scump 
plătită

Intr-una din zilele trecute, un 
tractor la care era atașată o re
morcă transporta 12 elevi ai Li
ceului agricol din Geoagiu (Hu
nedoara). La un moment dat, 
bara de legătură dintre tractor 
Si remorcă s-a rupt. Aflindu-se 
în plină viteză, remorca s-a 
răsturnat și cei 12 elevi au fost 
răniți. Internați imediat în spi
tal, ei sînt, in prezent, in afara 
oricărui pericol. Nu același lu
cru se poate spune insă și des
pre cei ce n-au verificat starea 
tehnică a tractorului și a remor
cii înainte de a pleca în cursă. 
Pentru că ei urmează să fie 
sancționați pentru neglijența de 
care au dat dovadă.

Rara avis
După numeroase experimentări, 

cercetătorii de la Grădina Zoolo
gică din Capitală au reușit o rară 
performanță biologică : încruci
șări între porumbel șl turturică. 
Este pentru prima dată în Euro
pa cînd astfel de încercări au 
dat rezultate. Noul hibrid se deo
sebește de ambii părinți. Este de 
culoare cenușie, semănînd sub a- 
cest aspect cu turturica, dar e 
mai mare decît aceasta. Cîntecul 
său este de asemenea un amestec 
între cîntecul celor doi părinți. 
Experimentul a fost dus apoi și 
mai departe. în cîteva cazuri, au 
reușit șl încrucișările între hi
brizi. în concluzie, un experiment 
biologic valoros. Cit despre re
zultat, el este, cu adevărat, o... 
rara avls !

de :Rubrică redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

PRIN DIALOGUL PERMANENT Două foiletoane de Ni cută tănase

CU MASELE Mortul repara

INFORMARE EXACTA
Șl DECIZII EFICIENTE

Incepem însemnările de față cu re
latarea unui episod obișnuit din via
ța unei organizații județene de partid. 
La Comitetul județean de partid Ca- 
raș-Severin a avut loc în luna iulie 
o interesantă dezbatere asupra căilor 
de perfecționare a îndrumării orga
nizațiilor de bază de către comitetele 
comunale de partid. Dar poate nu 
ne-am fi referit la acest episod, cum 
spuneam, curent în practica muncii 
de partid, dacă, intr-un anume fel, 
n-ar avea o „biografie" semnifica
tivă.

S-ar putea spune că totul a pornit 
ca din intîmplare. Aflîndu-se in co
muna Glimboca, unul dintre secretarii 
comitetului județean de partid stătea 
de vorbă cu cîțiva membri de partid. 
Oamenii au formulat atunci critici la 
adresa manifestărilor de rutină și șa
blon încetățenite în activitatea orga
nizațiilor de partid din care făceau 
parte. Erau probleme care meritau 
toată atenția ; pe baza unor investi
gări mai largi se putea ajunge la 
concluzii cu caracter mai general. Și 
astfel s-a stabilit ca un colectiv al 
comitetului comunal de partid să în
treprindă în mai multe organizații 
de bază un studiu asupra felului in 
care se desfășoară viața internă de 
partid. Au rezultat multe elemente 
meritorii, dar și numeroase deficiențe, 
de genul celor criticate în acea dis
cuție intîmplătoare. Dar, implicit, s-a 
impus întrebarea : de ce aceste as
pecte nu erau cunoscute de instruc
torii teritoriali, de secretarii comite
telor comunale de partid ?

— De aceea, ne spunea tovarășul 
Iosif Stolojescu, secretar al comitetu
lui județean de partid, ne-am gîndit 
că ar fi deosebit de util să punem in 
discuție modul în care se realizează 
una din cerințele decurgînd nemij
locit din sarcinile trasate de Congre
sul al X-lea al partidului privind 
perfecționarea stilului muncii de 
partid — și anume capacitatea acti
vistului dc a realiza un dialog con
tinuu cu masa comuniștilor, cu toți 
oamenii muncii, in scopul cunoașterii 

_ temeinice a realităților, ceea ce ii dă 
' posibilitatea de a sesiza la timp noul, 

a interveni operativ in combaterea 
neajunsurilor, de a orienta în cunoș
tință de cauză organizațiile respective 
in soluționarea problemelor majore.

Roadele acestei dezbateri le 
culege, desigur, organizațiile 
partid din Caraș-Severin, însă
pisodul ca atare se înscrie în contex
tul unor preocupări mai largi ale 
comitetului județean de partid de a 
face din dialogul cu comuniștii, cu 
masa oamenilor muncii, o metodă cu
rentă de muncă.

...Pînă nu demult la Uzina de con
strucții metalice și mașini agricole 
de la Bocșa, depășirea consumurilor 
specifice devenise un veșnic motiv 
de critică și, implicit, de... autocri
tică. Se invocau imposibilitatea 
economisirii, „fatalitatea" risipei la 
unele repere etc. într-o zi, unul din 
secretarii comitetului județean de 
partid a pornit prin secții și a în
ceput șă discute cu diferiți munci
tori, maiștri, tehnicieni, dacă nu 
cumva, totuși, se poate economisi 
metal, dacă fatalitatea este chiar atit 
de... fatală. Oamenii, pe care orga
nizația de partid nu ii obișnuise să 
li se ceară părerea, au arătat că 
printr-o croire mai judicioasă a pie
selor, prin împămîntenirea spiritului 
gospodăresc, lucrul este, firește, po
sibil. Trebuie numai ca în acțiunea 
de economisire a metalului să se 
treacă, în sfîrșit, de la vorbe la fap
te. Pornind de la acest prim sondaj, 
s-a inițiat o mai largă consultare a 
oamenilor, jar măsurile adoptate in 
urma propunerilor reieșite au făcut 
ca astăzi uzina din Bocșa să se 
numere printre unitățile cu aprecia
bile economii de metal.

— Ca orice element nou, este de 
părere tovarășul 
tar cu probleme 
tetuluj județean

vor 
de 
e-

loan Grasoi, secre- 
economice al pomi- 
de partid,

(Urinare din -pag. I)

ță „independentă". La Bucu
rești, la Brașov, la Ho
rezu (mereu Horezu)... Dar 
n-are rost să irosim spa
țiul descriind viața dez
mățată a delapidatorilor. 
Partea interesantă e alta : 
cea care se referă la pro
tectorii lui Dan-Decebal 
Stoicescu. Cine sînt, cum 
s-au manifestat, ce zic a- 
cum ? Sînt de două cate
gorii : protectorii locali 
care, dezvinovățindu-se, se 
arată cu degetul unii pe 
alții și un protector fan
tomatic, de existența că
ruia toți „au auzit", toți 
vorbesc, dar nimeni (doam
ne ferește 1) nu-1 numeș
te. Unii chiar „l-ar fi vă
zut", alții „l-ar fi servit la 
masă", dar, ca un făcut, 
nu-1 știu numele și chiar 
dacă l-au știut, l-au uitat...

Firește, nu sîntem organ 
de anchetă penală ; alții, nu 
ne îndoim, vor stabili dacă 
a existat sau nu misterio
sul personaj invocat. Se 
poate înlătura cu desăvîr- 
șire ipoteza existenței sa
le ? Nu, — căci din păca
te mai sînt cunoscute prac
tici abuzive, intervenții ne
principiale pe motive de 
rudenie, cunoștințe, avan
taje materiale, venite din 
partea unora care, avînd un 
post de oarecare răspunde
re într-o întreprindere sau 
instituție, încearcă să-și 
„exploateze" funcția, înțe
leg să se comporte abuziv 
și arbitrar, să nesocotească 
principiile și normele lega
le de selectare și numire a 
oamenilor din subordinea 
lor. Asemenea practici mai 
există, deși ele nu sînt de 
viață lungă în climatul mo
ral al societății noastre.

nici a-

un primus

ceastă metodă a informării ■directe, 
„de la sursă", nu se generalizează de 
la sine. Avem de infrînt uneori pa
sivitatea diferitelor cadre de condu
cere. chiar a unora din activiștii 
noștri, care o țin morțiș că spre a 
afla părerea colectivului trebuie ne
apărat să organizezi o ședință sau o 
consfătuire cu tot dichisul — prezi
diu, proces-verbal etc. Nimeni 
nu neagă rolul consfătuirilor, al șe
dințelor, cînd sînt bine gindite, bine 
organizate și nu se țin lanț, dar nu 
maj puțin important pentru a cu
noaște realitățile este să te afli cit 
mai mult timp Intre oameni, să le 
asculți părerile pe care. așa. intr-o 
discuție „în doi", ți le spun deschis,

A „asculta părerile" oamenilor, a te 
sfătui cu ei, a-i consulta asupra 
modalităților celor mai eficiente de 
soluționare a problemelor actuale, 
cu convingerea că perfectionarea

viața de

activității nu poate fi asigurată decît 
printr-un efort de gîndire (și de ac
țiune) colectiv, iată o trăsătură defi
nitorie a activistului. Recent, la Com
binatul de industrializare a lemnului 
din Caransebeș au avut loc vii dez
bateri in cadrul organizației, soldate 
cu înlocuirea secretarului comitetului 
de partid, Ladislau Baly. De la un 
timp, acesta începuse să considere 
că el este „totul" în comitet, nesoco
tea părerile celorlalți, devenise aro
gant, jignitor. Nu e de mirare că, in 
aceste condiții, unii oameni începu
seră să evite a-și mai spune cuvintul. 
alții manifestau tendințe 
tate. Și iată că, la scurt 
înlocuirea lui, restabilirea 
a principiilor democrației 
partid a dus la crearea unui climat 
propice valorificării potențialului de 
energie al organizației.

Firește, nu este suficient să asculți 
opinia oamenilor, să înregistrezi pă
reri, să notezi puncte de vedere. 
Important este ca tot ceea ce-i valo
ros in acest dialog să prindă viață, 
să determine îmbunătățirea activității. 
Numai în felul acesta oamenii vor 
simți impulsul, datoria, să participe 
și maj activ la rezolvarea probleme
lor care frămintă colectivul, vor 
căuta ca aportul lor să fie cit . mai 
valoros. Tocmai pornind de la sesi
zările comuniștilor, 
țean de partid 
împotriva unor 
întreprinderea 
C.A.P. Izgar,
P.T.T.R., iar receptivitatea manifes
tată față de cuvintul lor a tăcut să 
crească și mai mult spiritul de res
ponsabilitate partinică al membrilor 
organizațiilor respective.

— Noi ne-am dat seama, din pro
prie experiență, că o cunoaștere ri
guroasă a realităților nu se poate 
realiza „din birou”, doar pe baza si
tuațiilor prezentate de conducerea 
tehnico-adminislrativă — ne spune 
tovarășul Emil Vișan, secretarul co
mitetului de partid de la întreprinde
rea de construcții și montaje metalur
gice Reșița. Iată, la noi se impunea ca 
un obiectiv stringent folosirea ra
țională a utilajelor pe șantiere. „Si
tuații" aveam noi destule, cum că 
anumite utilaje grele nu sînt inte
gral folosite ; aveam tot felul de 
constatări și consemnări, dar in nici 
o „situație" nu se punea punctul 
pe i : care sînt cauzele ? Am hotărit 
să cerem părerea oamenilor celor 
mai competenți. să-i atragem la o 
acțiune complexă de studiu a reali
tăților și de găsire a celor mai bune 
soluții pentru remedierea neajunsu
rilor. Ei bine, experiența și înțelep
ciunea colectivă și-au arătat din

de pasivi- 
timp după 
in drepturi 
interne de

comitetul jude- 
a putut să ia măsuri 

abuzuri săvîrșite la 
minieră 
Direcția

In același timp, mult mai 
frecvent apare celălalt as
pect : născocirea unor ast
fel ' de „protectori sus- 
puși", plăsmuirea unor „re
lații" de care elementele 
necinstite se prevalează 
pentru a-și acoperi matra- 
pazlicurile sau, Ia nevoie, 
pentru a incerca să iasă 
basma curată. De regulă, 
chiar culpabilii sînt cei ce 
lansează zvon despre ei în
șiși : „Asta e tare, e rudă 
cu directorul" sau „știi, e 
la cataramă cu responsabi
lul" sau „e omu’ Iui nea cu
tare", cu scopul de a-i im
presiona pe gură-cască. 
Presupușii „protectori", al 
căror nume este invocat în 
astfel de cazuri, habar n-au 
de aceste manevre, de „ru
dele" sau „prietenii" pro
tejați ; iar dacă cineva ar 
cerceta mai serios lucrurile 
s-ar vedea că „relațiile so
lide" nu sînt decît o stră
vezie perdea de fum, un 
truc de șarlatan.

Cum se pare că se tntîro- 
plă în cazul de față : se 
invocă un „protector", in 
condițiile unei amnezii to
tale !

Constantin Trică, preșe
dintele cooperativei din 
Leordeni :

— Tovarășul Sandu Du- 
mitrică, șeful serviciului 
de alimentație publică de 
la U.J.C.C., a insistat să-l 
angajăm pe Stoicescu. Pe 
urmă ni l-a recomandat șl 
tovarășul Ion Olteanu, fost 
vicepreședinte al U.J.C.C., 
actualmente director al în
treprinderii economice a 
cooperației de consum Ju
dețene. Zicea că este un 
băiat bun, foarte cumse
cade. Am vrut să-l anga
jăm ospătar, dar ni s-a

Oravița. 
județeană

nou

valoarea. A rezultat o mare bogăție 
de idei, de propuneri, cu ajutorul 
cărora atît comitetul de partid, cit 
și conducerea întreprinderii au putut 
să contureze mai bine o serie de mă
suri eficiente pentru folosirea inte
grală a timpului de lucru, întărirea 
disciplinei muncii, distribuirea judi
cioasă a utilajelor pe șantiere.

lată, deci, fațete ale acestei me
tode esențiale a muncii de partid, 
pe care' o constituie dialogul neîntre
rupt cu masele. Despre reversul lor 
ni s-a vorbit, nu o /lată, în cursul 
investigațiilor. Cum putea oare Titus 
Ungureanu. secretarul Comitetului 
de partid din comuna Bozovici, să 
îndrume in cunoștință de cauză or
ganizațiile de bază din comună, să 
mențină un contact viu cu oamenii 
cind, in plină campanie agricolă, îl 
găseai mereu la sediul comitetului, 
întocmind tot felul de situații și ra
poarte, care îl absorbeau in aseme
nea măsură incit nu avea timp să 
observe că lucrările agricole erau în- 
tîrziate ?

Imperativul continuei întăriri a 
legăturii de mase nu are și nu poate 
avea insă nici o contingență cu ten
dințele de adaptare la poziții și 
mentalități înapoiate. Iată de ce a 
fost primită cu satisfacție destitui
rea fostului secretar al Comitetului 
comunal de partid din Vermeș, Ion 
Lighezan, care, dornic de popularita
te ieftină, iși crease .un „grup de 
amici", uniți prin afinități de bîrfă 
și cocoloșirea reciprocă a abuzurilor.

— Se poate afirma, pe bună drep
tate, ne spunea tovarășul Ilie Făsui, 

comitetului jude- 
celor

prim-secretar al 
țean de partid, că in munca 
mai multe organizații de partid din 
județ s-a creat un cadru propice în
tăririi legăturii directe cu masa 
comuniștilor, schimbului de opinii 
și de experiență. Desigur, acest ca
dru se cere dezvoltat și, mai ales, 
fructificat ; de aceea trebuie să de
punem eforturi susținute pentru ca 
toți activiștii de partid să-șj desfă
șoare munca în permanent contact 
cu masele, să dovedească receptivi
tate și solicitudine față de propune
rile oamenilor, să acționeze cu per
severență pentru rezolvarea sesizări
lor lor, pentru stimularea unui cli
mat propice exprimării deschise a 
opiniilor, dezvăluirii neajunsurilor și 
astfel a înlăturării acestora. Consi
derăm aceasta o premisă hotărîtoare 
a unei temeinice cunoașteri a reali
tăților și, prin aceasta, un factor 
Important de creștere a eficienței 
practice a muncii de partid.

Exact de 78 de ani și 15 
zile se plimbă printre noi, 
cei vii, un mort. Un mort 
cu acte la mină. Eroul s-a 
născut în anul 1892 și a... 
murit imediat în comuna 
Ludești-Dîmbovița. Aflind 
dintr-o scrisoare despre 
povestea mortului care 
trăiește, m-am dus pe 
strada Aștrilor din secto
rul 1 București și am bă
tut la nr. 16. Dintr-o chi
lie rece și întunecoasă a 
ieșit o bătrînă care abia 
își tîra picioarele suferin
de de reumatism.

— Pe cine cauți maică?
— Măicuță, caut un 

mort. Stă cumva aici un 
mort pe numele lui de 
familie și botez Ion Bog
dan ?

— Eu sînt dragul ma
mei. Poftim înăuntru.

— Dar eu caut pe ci
neva care s-a născut Ia 
Ludești, a murit tot acolo 
și îl cheamă Ion nu...

— Eu m-am născut la 
Ludești. In acte e drept 
sînt Ion, dar mă cheamă 
Ioana. Au greșit ăia...

Deci, nepricepuții mei 
birocrați îmi mai rezer
vaseră o surpriză. Mortul 
care trăia nu era mort ci 
o moartă. Aveam în față 
o moartă care repara un 
primus.

— Mămico, cine te în
grijește pe mata ? Stal 
singură ?

— Acu’ 
murit

— Din ce
— Mi-a 

un ajutor, 
vrea să-mi
le duc actul de

— Și de ce 
actul de naștere ?

A început să plîngă. 
Printre lacrimi mi-a spus 
că s-a 
vilă a 
cerere 
trat-o 
Starea 
1 a scris la Ludești 
trimită copia uz intern a 
actului respectiv. Ludeș- 
tiul le-a trimis actul 
nr. 53.

— Și ce s-a Întîmplat 
mai departe ?

— în ziua de 2 
brie am fost 
să-mi iau actul 
tere.

— V-a chemat să yi-I 
dea și între timp s-au 
răzgîndit ?

— Mî-au dat certifica
tul de naștere seria N 3 
nr. 459642 A.

— Si nu e bun 7
— Mi l-au completat 

pe numele Ion și eu sînt 
Ioana. Sînt femeie și ac
tul zice că sînt de sex 
bărbătesc.

— De ce 1-al primit 
măicuță î

— Zice că așa au primit 
datele de la Ludești și că 
așa figurez acolo ! Ba au 
zis că dacă nu-1 iau o să 
fie și mai
Zice că mi-a făcut o fa
voare.

— Ce favoare ?
— Păi zice 

dești contez 
Încă din anul 
născut.
— Dumneata, 

dan contezi ca...
eu. Ion Bogdan, 
fapt sînt Ioana, 
fine... Măicuță

rău de mine.

că la Lu
ca moartă 

cînd m-am

Ioana Bog-

— Nu 
care de

— în

Un

patru luni mi-a 
omu’. De atunci... 

trăiești ? 
dat 
Acu 
dea

primăria 
nu mai 
pînă nu 
naștere, 

nu le duci

dus la Starea ci- 
sectorului 1 cu o 
pe care a înregis- 
sub nr. 11946/1970. 
civilă a sectorului 

să

septem- 
chemată 
de naș-

după toate astea barem 
ți-a făcut pensie ?

— Cum să facă pensie 
unei femei care are certi
ficat de naștere de băr
bat și pe deasupra esste 
și decedat ?

— Și atunci ?
— M-au povățuit să mă 

duc la Judecătoria secto
rului 1 și să cer acolo...

Biata femeie. Abia iși 
Urăște picioarele pînă la 
brutăria din colțul străzii, 
nu are pe nimeni să-i dea 
o mină de ajutor la cei 
78 de ani, și niște biro- 
crați haini la suflet, te
feri de picioare cînd e să 
alerge să-și ia lefșoara, o 
trimit pe sărmana bătrî- 
nă pe la tribunale să re
pare ea ce-au greșit alții!

Dumneavoastră ce zi
ceți, ar fi o îndrăzneală 
prea mare din partea mea 
dacă aș ruga aici, în scris, 
pe primarul sectorului 1 
să-și treacă în planul de 
lucru al zilei de astăzi o 
vizită în strada Aștrilor 
nr. 16 ? Și dacă nu-i poa
te aproba un ajutor, o 
pensie mai urgent, să trîn- 
tească barem o amendă. 
Cum își permite un mort 
să-și repare primusul fără 
autorizație ?

de un an și 3 luni

foarte risipitor
Șl acum, pentru rela

xare, permiteți-mi să vă 
povestesc o istorioară cu 
un copil de 1 an și trei 
luni, mină spartă, adică 
foarte cheltuitor și cu un 
tată care îl denunță.

Deși are multe nume, 
Dumitru Alexandru Nico- 
lae Mircea din comuna 
Vărbilău — Prahova- s-a 
căsătorit. Din această că
sătorie a rezultat un copil, 
Dumitru Eugen. Chiar in 
ziua cînd copilul a învățat 
să recite vocalele a și ă a 
fost invitat la tribunal să 
asiste la procesul de di
vorț al bunilor lui părinți. 
Motivele de divorț n-au 
fost în nici un caz cele 
două vocale și nici faptul 
că, în timpul audierii păr
ților, lui Eugen 1 s-au 
schimbat de două ori scu
tecele, ci cu totul altele, 
întrucît nu ne interesea
ză motivele, să sărim pes-

te ele șl să revenim la 
subiect.

Conform sentinței civile 
nr. 468, pronunțată în do
sarul 764/1970, D.A.N.M. 
(Dumitru Alexandru Ni- 
colae Mircea) a fost obli
gat să plătească, în fie
care lună, 300 lei pensie 
de întreținere.

După proces, D.A.N.M. 
a intrat într-o papetărie 
și a cumpărat cîteva ca
iete cu pătrățele, altele de 
dictando, cîteva creioane, 
o ascuțitoare, o gumă Ele
fant, și ajuns acasă s-a 
pus pe calcule. „Pentru ce 
are nevoie Eugen de 300 
lei pe lună de la mine ?“ 
Avînd doar un an și 3 
luni, de fumat nu fumea
ză, la cinematograf n-are 
voie să se ducă singur, la 
restaurant nu-1 primește 
înfășat și, ca atare, nu-1 
servește nici un ospătar 
cu băuturi alcoolice, la

cofetărie nu se duce cu 
fete 
dică 
este 
tor, pentru ce-i trebuie 
300 de lei pe lună ?“

Așa stînd lucrurile, 1 
D.A.N.M. s-a miniat pe 1 
tribunal și a cerut recurs 1 
împotriva sentinței. După 1 
ce l-a certat pe președin- i 
tele tribunalului că a exa- i 
gerat în stabilirea pensiei, , 
a venit și cu argumente. , 
Citez : „...Dacă se mai 
ține cont că la ora actuală 1 
sînt singur și cel puțin o ' 
dată pe săptămină dacă 1 
merg Ia un spectacol în- 1 
soțit de o altă persoană i 
bine înțeles de sex femi- i 
nin, obligația bunului ( 
simț te face să faci o ( 
cheltuială în plus care ori 
cit ar fi de minimă, a- 1 
ceastă cheltuială tot se 1 
adună la o sumă care ori- 1 
cum diminuează venitul i 
meu ceea ce nu se întîm- i 
plă la reclamantă să facă , 
această mică cheltuială cu i 
o altă persoană bine înțe- i 
Ies de sex bărbătesc ci i 
din contră ea fiind scutită i 
și de cheltuiala pentru că i 
fiind vorba de un film o < 
prăjitură, o gustare, plata , 
unui bilet pe I.T.P. sau , 
alte transporturi etc. cînd , 
este însoțită, lucrurile ( 
care este în deobște cu- i 
noscut că trebuie să-1 facă i 
un bărbat cind însoțește , 
o persoană de sex fe- i 
minin. i

Instanța nu a ținut cont ( 
că îmi trebuie să dau pe , 
țigări cel puțin 3 lei pe , 
zi care totalizează aproa- ( 
pe 100 de lei lunar, plus ( 
un pahar de vin săptămi- , 
nai sau o bere, o gustare , 
la un restaurant o dată , 
pe săptămină care crează ( 
un mijloc de destindere , 
pentru împrospătarea for- ( 
țelor de muncă pentru ( 
săptămină viitoare. i

Pentru acest considerent < 
rog tribunalul județean să i 
țină cont că suma de 300 i 
lei plus alocația de stat de < 
130 Iei, plus cota parte ( 
care trebuie să contribuie ( 
și reclamanta este mult ( 
prea mare de nevoile co- I 
pilului de 1 an și 3 luni"... ( 

îmi pare foarte regret, < 
dar trebuie să închei cita- < 
tul pe care l-am transcris < 
ad literam. întrucît în < 
această istorioară nu mai < 
încape nici o poantă, voi * 
încheia cu : ...„Intre timp, < 
îmbrăcămintea de pe el ' 
se transformă intr-un sloi * 
de gheață". Din volumul • 
1, pagina 80, a lui Jokay • 
M6r, volum ce poartă ti- ' 
țiul „Fiii omului cu inima * 
de piatră".

pentru că se împie- 
in scutece... De ce 

Eugen atît de risipi-

Platon FARDAU

Noi construcții de locuințe la Lupeni
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spus că nu se poate, de 
vreme ce a fost responsa
bil la Horezu... Tot res
ponsabil trebuia să fie și 
aici... Pe urmă, cînd băia
tul ăsta „cumsecade" a 
început să-și facă de cap. 
să se bată cu nevasta, să 
dea cu pumnul în ospă
tari, să ne amenințe cu 
cuțitul, cînd se ținea numai 
de plimbări și de matra- 
pazlîcuri, m-am dus de

Stoicescu : — Cînd am
dat în primire la Hore
zu, tovarășul Dumitrică 
mi-a propus să vin in ju
dețul Argeș, că are pos
turi de responsabil la Leor
deni, la Topoloveni sau la 
Valea Ursului... La alege
re... Pe urmă m-a ajutat 
tovarășul Olteanu.

Ion Olteanu : — Nici
n-am vrut să-1 primesc 
de la Horezu, dar încă să

Leordeni mi-au sosit niște 
reclamații și mi-am făcut 
drum pe la președintele de 
acolo, Trică. El mi-a spus : 
„Degeaba, ăsta are relații 
mari. Și dumneata ești mic 
ca să iei măsuri. Eu am 
vrut să-1 scot, dar n-am pu
tut. Mă bombardează niște 
telefoane..." Așa mi-a spus 
Trică. Eu ce era să fac ? 
I-am cercetat dosarul, am 
văzut că n-are antecedente

scoaterea lui Stoicescu de 
la Leordeni. Am cerut însă 
dovezi și motive care să 
stea la baza desfacerii con
tractului de muncă. S-au 
făcut două inventare, care 
l-au scos bine pe Stoicescu. 
Au fost făcute de oameni 
de la cooperativa de con
sum din Leordeni și de un 
revizor al nostru. Acum îmi 
dau seama că au fost făcute 
superficial...

„Protectorul" a rămas 
invizibil

5-6 ori la tovarășul Du
mitrică și i-am spus să ne 
scape de el. Dar tovarășul 
Dumitrică mi-a spus să-mi 
văd de treabă și să nu mă 
mai țin de capul lui Stoi
cescu.

Deci, tovarășul Dumitri
că ! Ce spune Sandu Du
mitrică 7

— Am auzit că tovară
șul Olteanu ar fi primit 
o sarcină de sus (7 1) să-1 
instaleze pe Stoicescu la 
Leordeni. Eu nu I-am im
pus în fața cooperativei 
din Leordeni. Stoicescu a 
venit la tovarășul Oltea
nu și a aranjat totul.»

mă mai duc să-1 instalez la 
Leordeni...

Apoi :
— E adevărat că am băut 

de citeva ori în restaurant 
la Stoicescu, dar am plătit...

Și mai departe :
— Am auztt că s-ar fi in

tervenit de la centru ca să 
(ie încadrat, dar n-aș pu
tea să știu cine.

Gh. Cernătescu, șeful 
serviciului personal al 
U.J.C.C. :

— Din informații știu că 
e adus de cineva de la 
București. De la Horezu a 
fost mutat prin aceeași 
Intervenție. Cînd era la

penale și l-am lăsat în pace". 
Există, intr-adevăr, acest 
personaj? N-a fost oare In
ventat ca să servească drept 
paravan pentru vinovăția 
celor care, acolo, la Horezu, 
la Pitești sau la Leordeni, 
l-au oploșit pe delapidator ?

Constantin Florcscu, pre
ședintele U.J.C.C. :

— Nu știu cum a ajuns 
Stoicescu la Horezu. N-am 
știut că a comis acolo o 
fraudă decît după venirea 
lui la Leordeni. Stoicescu 
a tratat mutarea lui din 
Horezu cu vicepreședintele 
Olteanu. Nu este adevărat 
că nu am fost de acord cu

In acest scrînciob al sub
terfugiilor, al vinovăției 
pasate, ne putem invîrti 
mult și bine... Un șef de 
serviciu care l-a scos de 
moț pe Stoicescu dintr-o 
gestiune delapidată ca să-1 
ofere alta, un vicepreședinte 
care l-a recomandat ea 
„băiat cumsecade", un șef 
de cadre care „l-a lăsat în 
pace" cînd a aflat că „are 
relații tari", un președinte 
de uniune județeană, care a 
cerut dovezi cind dovezile 
se găseau în comportarea 
de fiecare zi a hoțului ges
tionar și, în sfîrșit, un tele
fon misterios care intervine 
exact in momentele-cheie...

Totuși, datele, vinovățiile 
se adună.

Să mai aducem și o ul
timă mărturie. Este opinia 
secretarului Comitetului co
munal de partid Leordeni, 

/*• Georgescu :
— De cîteva ori am inter

venit pe lingă conducerea 
Uniunii Județene a Coope
rativelor de Consum să la 
măsuri împotriva lui Dan- 
Decebal Stoicescu. Compor
tările lui ajunseseră să 
scandalizeze pe toată lu
mea. Tovarășul Olteanu 
însă ne-a dat de înțeles că 
pe el îl „depășește" această 
chestiune. La fel tovarășul 
Constantin Florescu, pre
ședintele U.J.C.C., a refu
zat. Ne-a spus textual : 
„Nu pot !“ Cînd, în sfîrșit, i 
s-a făcut o verificare seri
oasă, s-a constatat că gestio
narul delapidase peste 
140 000 de lei.

Să recapitulăm. Un indi
vid descinde din București 
cu pretenția de a i se în
credința o gestiune. Și 1 se 
încredințează fără șovăire. 
In scurt timp se descoperă 
că a comis o fraudă în a- 
vutul gestionat. Dar faptul 
trece sub tăcere. Este, cu 
insistențe, mutat într-un alt 
post cu răspunderi materi
ale. Se dedă la o viață de
șănțată. Organele de con
ducere ale comunei în 
care-și făcea de cap gestio
narul stăruie pentru înde
părtarea Iui, dar se Izbesc 
de împotrivirea celor care 
l-au instalat. Iar acum, cînd 
protejatului i s-a dat ara
ma pe față, protectorii a- 
runcă vina unul pe altul. 
Cum poate fi explicat tot 
acest hățiș de „relații" care 
sfidează atît legile cit și o- 
pinia publică ?

Foto : Gh. Vințilă

Merită atenție misteriosul 
protector „de la centru" al 
cărui nume e păstrat (încă !) 
în anonimat. Să presupu
nem că a existat, intr-ade
văr, cineva care, lucrînd la 
Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Consum (Cen- 
trocoop) a intervenit, în 
mod abuziv, pentru angaja
rea, pentru mutarea și pen
tru scutirea de „necazuri" 
a unui gestionar pus pe 
fărădelegi. Intr-o asemenea 
eventualitate, ar fi, limpede, 
vorba de un aot neprinci
pial, nelegal. Care uzanțe 
ale ierarhiei îngăduie subal
ternilor să asculte și să e- 
xecute dispoziții care con
travin legilor statului ? Ști
ind acest lucru, de ce atita 
„discreție" în privința iden
tității unui „șef" care dă a- 
semenea dispoziții ? De ce 
este „apărat" cu atita vehe
mență de eventualele între
bări care l-ar sili să răs
pundă 7 Dacă așa au stat 
lucrurile, atunci protectorii 
cu care am stat de vorbă 
sînt de două ori vinovați. O 
dată că l-au oblăduit pe hoț. 
A doua oară — fie că au 
scornit povestea cu protec
torul, într-o, jalnică încer
care de dezvinovățire pro
prie ; fie că s-au lăsat inti
midați de un personaj care 
le propunea o abdicare da 
la normele instituționale.

Indiscutabil, în pofida ori
căror stratageme, culpabilii 
sînt în impas. Cum arătam 
și mai sus, astfel de prac
tici, trucuri și mentalități 
menite să favorizeze sau să 
tăinuiască infracțiunea nu 
atty viață lungă. Ele se lo
vesc implacabil de legila 
statului, de normele mora
le ale climatului nostru so
cial.
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Comitetul județean DÎMBOVIȚA al P.C.R. a 
trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă prin care 
anunță că oamenii muncii din acest județ au rea
lizat cu 78 de zile inainte de termen planul cin
cinal la producția globală industrială.

„Transpunind in viață sarcinile stabilite de 
Congresul al X-Ica al Partidului Comunist Ro
mân — se spune in telegramă — colectivele din 
unitățile industriale ale județului au reușit să 
creeze condiții favorabile realizării pînă la sfirși- 
tul acestui plan cincinal a unei producții globale 
industriale suplimentare in valoare de peste 870 
milioane lei.

Ca rezultat al preocupării susținute pentru va
lorificarea superioară a potențialului tehnic și 
uman, pentru atragerea în circuitul productiv a 
rezervelor interne, angajamentele pe acest an la 
producția globală și marfă se realizează cu 
succes. Industria dîmbovițeană a obținut la pro
ducția marfă pe această perioadă o depășire a 
planului de peste 50 milioane lei, cu 12 Ia sută 
mai mult in comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

Față de prevederile planului cincinal, bilanțul 
pe care il încheiem azi, 1 octombrie a.c., per
mite să prevedem importante depășiri.

Comitetul județean de partid, oamenii muncii 
din județul Dîmbovița. în efortul continuu de 
materializare a obiectivelor stabilite în planul cin
cinal, au simțit mai mult ca oricînd sprijinul 
permanent al conducerii superioare de partid și 
de stat, al dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în această amplă și viguroasă 
acțiune a partidului de ridicare a județelor ti
nere pe 6 treaptă superioară de dezvoltare eco
nomică și socială. \

încheind bilanțul actualului cincinal, în nu
mele colectivelor din unitățile industriale ale ju
dețului. ne angajăm să muncim cu pasiune și 
răspundere, să nu precupețim nimic din întreaga 
noastră energie, in vederea înfăptuirii cu succes 
a obiectivelor stabilite de Congresul al X-Iea al 
Partidului Comunist Român pentru viitorul cin
cinal".

STADIUL LUCRĂRILOR
AGRICOLE DE TOAMNA IMPUNE
FOLOSIREA GOSPODĂREASCĂ

(Urmare din pag. I)

A
mănatul la orz și grîu. 
zultate au obținut și 
agricole Gheorghe Doja, 
Grivița. Borcea, ' .
Ștefan Vodă, Nicolae Bălcescu și mul
te altele. S-a constatat că unele coo
perative agricole —1 Andrășești, Că- 
zănești, Colelia, Bordușani, Bosneagu, 
Fetești-oraș și altele — nu folosesc din 
plin forțele de care dispun, ceea ce 
a făcut să rămină în urmă cu lu
crările agricole. De aceea, biroul co
mitetului județean de partid a stabi
lit o seamă de măsuri operative vi- 
zînd grăbirea ritmului de recoltat, 
arat și pregătirea terenului in vede
rea însămințării culturilor de toamnă. 
S-a pus un accent deosebit pe folo
sirea cu întreaga capacitate a combi
nelor și a mijloacelor de transport, 
ținerea acestora în continuă stare de 
funcționare. In același timp s-a 
stabilit ca acolo unde sînt rămîneri 
in urmă să se folosească la recoltat 
cit mai multe combine C 3 adaptate. 
Totodată s-a indicat să fie an
trenați toți oooperatorii, salariații 
din comună, stabilindu-se sarcini 
precise pentru fiecare in parte. De 
asemenea s-a stabilit ca unitățile a- 
vansate cu lucrările agricole să vină 
în ajutorul celor rămase in urmă a- 
tît cu forțe mecanice, cit și cu forțe 
manuale. Efectuarea semănatului in 
timpul optim impune o atenție ma
ximă la pregătirea terenului. De a- 
ceea, împreună cu direcția agrico-

Asemenea re- 
cooperativele 

’ Miloșești, 
Jegălia, Lehliu-sat,

Uzina de rulmenți din Brașov: în secția de asaniht:■ o rulmenților
Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

tinut mai întîi precizarea că, pină la 
18 septembrie. fusese contractată 
peste 60 la sută din producția coor
donată de centrală. Acolq unde lu
crările au fost clare de la început, în 
sensul că numărul beneficiarilor a 
fost relativ restrîns și nu a existat 
îndoială asupra priorităților, con
tractele au fost încheiate rapid. în 
schimb, la întreprinderile în care per
fectarea contractelor este condițio
nată de predarea unor documentații 
tehnice de către beneficiarii utilaje
lor și instalațiilor — spre exemplu la 
uzinele „înfrățirea" din Oradea și 
„Balanța" din Sibiu, la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești — nivelul asigurării cu con
tracte atingea abia 40—50 la sută. 
Chiar așa stînd lucrurile, factorii de 
conducere ai acestei centrale ne-au 
dat asigurări că, în ansamblu, situa
ția contractărilor este satisfăcătoare 
și, oricum, mult mai avansată ca în 
alți ani la vremea aceasta.

Judecind în raport cu ceea ce a 
fost în alți ani, într-adevăr situația 
actuală confirmă o îmbunătățire vi
zibilă a activității de pregătire a pro
ducției viitoare. Dacă avem în ve
dere însă exigențele și facilitățile 
promovate de noua legislație care re
glementează raporturile contractuale, 
lesne se poate constata că în multe 
unități economice și la numeroase 
grupe de produse operațiile de fi
nalizare a comenzilor decurg încă în- 
tr-un ritm lent. Pînă la 25 septem
brie, uzina „Electromotor" din Timi
șoara. de exemplu, nu reușise să con
tracteze decit 17.67 la sută din pro
ducția marfă destinată beneficiarilor 
interni. Cit privește aprovizionarea 
cu materii prime și materiale, si
tuația era îngrijorătoare : se con
tractase circa 12 la sută din necesar 
și cam tot atita la piesele și semi
fabricatele realizate în colaborare cu 
alte uzine. Chiar și uzina „Tehno- 
metal" din Timișoara, unde se a- 
precia că stadiul contractărilor este 
mai mult decit satisfăcător, înregis
tra la data investigației noastre mari 
rămîneri în urmă la unele grupe de 
produse, spre exemplu la profilele 
perforate.

Discuțiile purtate cu numeroși spe
cialiști pe marginea cauzelor care au 
generat situații de asemenea factură 
au conturat ideea că una dintre a-

cestea vizează modul defectuos de 
aplicare în practică a noii legislații 
a contractelor economice.

— Deși există cadrul legislativ 
care stabilește clar raporturile con
tractuale. lipsa unor instrucțiuni me
todologice unitare de aplicare la ni
velul economiei a noilor reglementări 
a generat fenomene paradoxale — 
ne-a spus tov. Horațiu Maican. Fie
care minister și-a elaborat instruc
țiuni proprii. In care a avut in ve
dere, in primul rind, interesele de
partamentale. Aceasta a creat o stare

TUTUROR FORȚELOR
lă, s-a stabilit ca, pînă la finele 
acestei săptămîni, să fie eliberate 
terenurile ce se vor semăna cu cere
ale de toamnă și să se intensifice lu
crările de pregătire și. fertilizare a 
terenului".

DOLJ
Ce s-a realizat pînă acum în ce 

privește desfășurarea lucrărilor agri
cole de toamnă, ce a mai rămas de 
făcut și ce măsuri au fost întreprin
se in vederea bunei desfășurări a a- 
cestei campanii 7 La aceste între- 
bărj, tov. Gheorghe Dindere, secre
tar cu problemele agrare al Comite
tului județean de partid Dolj, a răs
puns : „Pînă la 29 septembrie s-a re
coltat întreaga suprafață cu floarea- 
soarelui, 55 524 hectare cu porumb, 
ceea ce reprezintă 48 la sută din su
prafața ocupată cu această cultură, 
iar sfecla de zahăr s-a strîns de pe 
5 384 hectare, ceea ce reprezintă 49 
ta sută din plan. Mai avem de re
coltat porumbul de pe 61 900 hectare 
și sfecla de zahăr de pe 6 865 hectare. 
Din cele 138 000 hectare pe care tre
buie să le însămințăm cu grîu, seca
ră și orz de toamnă mai sint de e- 
fectuat arături pe 55 000 hectare, iar 
lucrările pregătitoare — pe 75 000 
hectare. întrucît în unele unități a- 
gricole lucrările se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător, a determinat biroul 
județean să ia o eerie de măsuri.

Am acționat ferm ca toți conducă
torii de unități agricole și specialiștii 
să fie in aceste zile pe teren unde 
să conducă și să controleze perma
nent desfășurarea lucrărilor. Toți spe
cialiștii de la direcția agricolă și din 
unități urmăresc ca la pregătirea te
renului și semănat să se facă lucrări 
de cea mai bună calitate. Acolo unde 
se constată că se încalcă tehnologia, 
cei vinovați sint trași la răspundere. 
Au fost cazuri cind in afară de me
canizatori au fost sancționați chiar 
inginerii agronomi pentru că nu au 
supravegheat modul cum se lucrea
ză. Zilele acestea a început semă
natul griului și orzului. O deosebită a- 
tenție se acordă recoltatului. S-au a- 
daptat peste 500 de combine de pă
ioase de la I.M.A. pentru recoltatul 
porumbului. Acestea au fost repar
tizate, îndeosebi, in unitățile cu su
prafețe de porumb mai mari și in 
cele in care lucrările de recoltare sînt 
rămase în urmă. în afară de țăranii 
cooperatori, la culesul porumbului au 
fost antrenați toți salariații din sate. 
Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Dolj, organizațiile de partid, 
specialiștii sînt ferm hotărîți să pre
gătească in condiții cit mai bune re
colta anului viitor".

Ia direcția agricolă rezultă că, pînă 
la data de 1 octombrie, în cooperati
vele agricole s-a strîns porumbul de 
pe 71 780 ha, floarea-soarelui de pe 
40 000 ha (în totalitate) și sfecla de 
zahăr de pe 6 800 ha. în același 
timp a fost arată o supra
față de 108 800 ha, s-a pregătit tere
nul pentru semănat pe 98 000 ha și 
peste 18 000 ha au fost semănate cu 
culturi de toamnă. Lucrările avansea
ză rapid și în întreprinderile agrico
le de stat. Referitor la măsurile în
treprinse în vederea grăbirii lucră
rilor agricole de toamnă, tov. Marin 
Argint, secretar al comitetului jude
țean de partid, a ținut să remarce :

„Sint unități agricole in care re
coltatul, arăturile și pregătirea tere
nului nu se desfășoară după grafic. 
Dacă în cooperativele agricole din 
raza de activitate a I.M.A. Grădiștea 
arăturile au fost făcute pe 94 la sută 
din suprafețe, Gîrbovi — 77 la sută, 
Sărulești — 76 la sută, in cele din 
zona I.M.A. Tărtășești ele au fost 
realizate doar in proporție de 59 la 
sută, Budești — 56 la sută și Vînăto- 
rii Mici — 49 la sută. Pentru a urgen
ta efectuarea lucrărilor agricole de 
toamnă, pentru a veni în sprijinul 
unităților rămase în urmă, biroul co
mitetului județean de partid a ana
lizat, Ia începutul acestei săptămîni, 
situația existentă și a stabilit o sea
mă de măsuri operative care au și 
Început să fie aplicate în pracjică. 
Astfel, 
binelor 
coltatul porumbului la 800 bucăți. 
De asemenea. la strîngerea re
coltei vor participa toți cooperatorii, 
indiferent de funcțiile pe care le de
țin. salariații din comună, impreună 
cu membrii familiilor lor. Concomi
tent s-a stabilit ca toate mijloacele de 
transport să fie folosite la Întreaga 
lor capacitate, din zori pînă în noapte, 
iar în zilele de simbătă și duminică 
vor da ajutor și mijloacele de trans
port proprietatea unităților indus
triale. La transpunerea în practică a 
acestor măsuri participă un număr 
mare de cadre din activul de partid 
al comitetului județean, activiștii u- 
niunii județene și specialiști din di
recția agricolă județeană".

ha. In ceea ce privește lucrările de 
pregătire a terenului și de semănat, 
din cele 123 000 ha cit avem planifi
cat au fost arate 36 000 ha, iar pre
gătirea patului germinativ s-a făcut 
pe 76 000 ha. Pentru a se evita depla
sările in gol ale tractoarelor, mecani
zatorilor li se asigură masa la locul de 
muncă, iar aprovizionarea cu carbu
ranți și lubrifianți se face, de aseme
nea, afară pe tarlale. Aceste măsuri 
au contribuit la intensificarea ritmu
lui de desfășurare a lucrărilor în ulti
ma perioadă, ceea oe a făcut posibil 
ca viteza zilnică de lucru să atingă la 
recoltat circa 1 500 ha la porumb, 
1 000 ha la floarea-soarelui și 500 ha 
Ia sfecla de zahăr, iar la arături și 
pregătirea terenului 4 000 de ha. în ce 
privește semănatul, pînă cel tîrziu Ia 
5 octombrie se va termina insămin- 
țatul orzului și vom trece masiv cu 
toate forțele la însămînțarea griului".

CONSTANȚA

va spori numărul com- 
C 3 adaptate pentru re-

TIMIȘ»

ILFOV
Și in unitățile agricole din județul 

Ilfov se lucrează intens la strîngerea 
recoltei și pregătirea terenului pen
tru semănat. Din datele centralizate

In legătură cu desfășurarea lucră
rilor agricole de sezon, tov. ing. loan 
Gheorghe, directorul Direcției agri
cole județene Timiș, ne-a declarat : 
„în toamna acestui an, unitățile coo
peratiste din județul Timiș au de re
coltat 71 800 ha porumb, 12 900 ha 
sfeclă de zahăr, 18 200 ha floarea-soa
relui și de semănat 97 400 ha cu grîu 
și 18 200 ha cu orz. Pînă la această 
dată porumbul s-a recoltat de pe 
8 200 ha, floarea-soarelui de pe 9 400 
ha, iar sfecla de zahăr de pe 6 500

în legătură cu stadiul lucrărilor a- 
gricole de toamnă și măsurile ce au 
fost luate pentru încadrarea acestora 
in epocile optime, ing. Dan Șerbu, 
directorul Direcției agricole județene 
Constanța, ne-a declarat :

„Preocuparea noastră, a specialiș
tilor, la indicația comitetului jude
țean de partid, s-a îndreptat, in pri
mul rind, spre executarea la timp a 
fiecărei lucrări la un nivel calitativ 
superior. Pe baza planului operativ 
ne străduim să ne încadrăm cu exe
cutarea fiecărei lucrări în limitele e- 
pocii optime. Mobilizînd toate forțele 
am reușit să încheiem recoltatul flo- 
rii-soarelui pe întreaga suprafață. 
Recolta de porumb a fost strinsă de 
pe 62 000 hectare, revenind 40 la sută 
în cooperativele agricole și 60 la sută 
in întreprinderile agricole de stat. 
Paralel cu strîngerea recoltei ne preo
cupăm de pregătirea condițiilor nece
sare însămințării cerealelor păioase. 
Astfel, acordindu-se prioritate elibe
rării și pregătirii solelor ocupate de 
culturile tirzii, s-a reușit, prin mișca
rea tractoarelor de la unitățile avan
sate la altele rămase in urmă, să se 
pregătească in bune condiții terenu
rile destinate însămințării cerealelor 
păioas?. în toate unitățile s-au asi
gurat cantitățile necesare de sămință 
care a fost verificată la laborator, 
s-au pregătit și verificat minuțios se- 
mănătorile și se lucrează intens la 
semănatul orzului și a culturilor pen
tru masă verde. De citeva zile e-a 
Început semănatul griului. Pe întregul 
județ au fost însămînțate numai în 
citeva zile 18 000 hectare cu cereale 
păioase. Față de timpul în care ne 
aflăm și de stadiul lucrărilor actuale 
socotim că ne vom putea încadra în 
prevederile planului operativ — ter
minarea însămințării griului pînă la 
20 octombrie șl strîngerea recoltelor 
culturilor tirzii pînă la sfîrșitul aces
tei luni".

CONTRASTE
• Lung e drumul

• Sub șapte peceți

Clujului...
Schimbarea confor

tului la apartamentele 
blocurilor ce se vor 
înălța în anul 1971 în 
Piața Decebal din Bis
trița a impus avizarea 
rapidă a detaliului de 
sistematizare de către 
Comitetul de Stat a] 
Planificării și Comite
tul de Stat pentru 
Economia și Adminis
trația Locală. Cit de 
rapidă a fost această 
operație n-am putut să 
calculăm, dar la un 
moment dat Direcția 
județeană de sistema
tizare își carp pierdu
se speranțele. Pină-n- 
tr-o zi cind a sosit și 
avizul cu pricina. De 
la Direcția județeană 
de sistematizare, el a 
plecat la- gospodăria 
comunală și locativă și 
de aici a luat drumul... 
Clujului, la proiectant 
— Institutul de pro
iectări și sistematizări 
construcții din locali-

tate. Numai că acesta 
refuză întocmirea stu
diilor tehnico-eoono- 
rnice. „Amplasamentul 
unor blocuri trebuie 
schimbat cu cițiva me
tri — spune conducerea 
institutului". „Perfect, 
schimbați-l“, au căzut 
de acord bistrițenii. 
„De ce noi 7 Coman
dați încă un detaliu de 
sistematizare care să 
conțină locul exact al 
amplasamentului". Nu
mai că această soluția 
nu duce decit la chel
tuirea citorva zeci de 
mii de lei pentru noi 
planșe și prelungește 
durata de execuție a 
proiectelor cu circa 3 
luni. în plus, C.S.P., în 

avizul său. permite 
proiectantului să re- 
studieze amplasarea 
blocurilor. Din păcate, 
această soluție este 
prea simplă. Și de ce 
să se facă simplu cînd 
se poate complicat 7

mitetul de direcție de la uzina „E- 
lectromotor" nu-și poate clarifica si
tuația pregătirii producției anului 
viitor. Și, ca o reacție în lanț, con
tractele pentru pompe și ventila
toare, pentru alte mașini și utilaje 
nu pot fi încheiate, la rîndul lor, cu 
beneficiarii acestora, deoarece nu se 
știe cind vor fi asigurate motoarele 
electrice de antrenare.

Actualmente, fiecare minister des
fășoară acțiunea de contractare în 
funcție de structura organizatorică 
proprie. In timp ce la Ministerul în

de tipodimensiuni, anevoios evoluea
ză perfectarea contractelor în cazul 
produselor cuprinse in așa-zi.sa „po
ziție globală", cum ar fi sculele aș- 
chietoare, aparatele de măsură și 
control, rulmenții, piesele de schimb, 
intr-un cuvint produsele ce cuprind 
o mare diversitate de sortimente și 
tipodimensiuni. în prezent, contrac
tarea acestui gen de produse se face 
— de ce să n-o spunem — după in
spirația fiecărui minister.

— într-o bună măsură, întîrzie- 
rile care au survenit in contractarea

Contractele economice
de confuzie in întreprinderi și cen
trale. în multe cazuri, termenele de 
contractare și modalitățile de deru
lare a contractelor au intrat în con
tradicții flagrante.

Mai mult chiar decit atit, Centralele 
înseși au operat adaptori in instruc
țiuni așa cum interesele le-au dictat 
Ilustrativă în acest sens este si
tuația intîlnită la uzina „Electro
motor" din Timișoara. Potrivit in
strucțiunilor sale, Centrala indus
trială de mașini și materiale elec- 
troizolante, care coordonează a- 
ceastă unitate, a cerut tuturor 
beneficiarilor de motoare electri
ce să depună specificațiile tipo- 
dimensionale ale motoarelor pînă la 
1 septembrie a.c.. in cazul producției 
ce urmează a fi executată în semes
trul I 1971, și pînă la 30 decembrie 
a.c. pentru livrările din semes
trul II 1971. O seamă de mari be
neficiari de motoare. între care 
regăsim și Centrala industrială de 
utilaj chimic și rafinării, coordo
nată tot de M.I.C.M., resping ferm 
aceste termene, cerind in schimb, 
altele mult mai largi ; pentru livră
rile din trimestrul IV 1971, bunăoară, 
s-a propus ca termen limită pentru 
depunerea specificațiilor sfîrșitul 
lunii martie a anului viitor. Și în 
vreme ce fiecare din părți argumen
tează că instrucțiunile lui reflectă cel 
mai bine realitatea din economie, co-

dustriei Construcțiilor de Mașini co
menzile se depun la Direcția generală 
de aprovizionare și desfacere, la ba
zele de desfacere și la centralele in
dustriale — cu excepția sculelor aș- 
chietoare și a aparatelor de măsură 
și control pentru care ele se depun 
la Fabrica de scule din Rîșnov și, 
respectiv, la Uzina de mecanică fină 
din Capitală — la Ministerul Indus
triei Alimentare comenzile sînt pre
luate de combinatele industriale cele 
mai apropiate de beneficiari, iar ni
velurile sint stabilite de Direcția ge
nerală de aprovizionare și desfacere. 
La Ministerul Industriei Materialelor 
de Construcții comenzile se depun 
direct la întreprinderile furnizoare.

Este clar că preîntîmpinarea in vii
tor a dificultăților generate de un a- 
semenea mozaic organizatoric nece
sită elaborarea de către Departa
mentul aprovizionării tehnico-mate- 
riale din Comitetul de Stat al Plani
ficării a unei scheme unitare de re
lații — pe ansamblul economiei — in
tre beneficiari și furnizori, cu posibi
lități de adaptare la specificul fiecărei 
ramuri.

Experiența demonstrează că o cla
rificare se impune și in ce privește 
contractarea pe genuri de produse. 
Dacă acțiunea de contractare s-a 
desfășurat relativ ușor și repede în 
cazul produselor cu o gamă restrînsă

unor produse se datoresc șl rutinei 
care continuă să domine activitatea 
unor Întreprinderi și centrale in
dustriale. Mulți coordonatori de ba
lanțe nu și-au înțeles încă rolul ce 
li s-a acordat prin noua legislație. 
Simt, pur și simplu, nevoia să fie dă
dăciți și chiar substituiți in anumite 
împrejurări — a apreciat ing. Ște
fan Nuțică, directorul general al Di
recției de aprovizionare și desfacere 
din M.I.C.M.

în acest sens ne-a fost exempli
ficat cazul uzinei „Strungul" din 
Arad. în loc să-și asume împreună cu 
centrala industrială coordonatoare 
răspunderea echilibrării balanței de 
strunguri. printr-un maldăr de 
adrese conducerea uzinei a soli
citat rezolvarea unor comenzi 
direct ministerului. Surprinde, prin 
urmare. necunoașterea de către 
conducerea uzinei a perfecționărilor 
radicale care s-au petrecut in meca
nismul aprovizionării tehnico-mate- 
riale. Citind o adresă ca aceea tri
misă întreprinderii de transporturi 
din București — din care reținem ci
teva rînduri : „...adresați-vă forului 
dv. tutelar, care tn ipoteza că a pri
mit cota de strunguri de la C.S.P. 
prin M.I.C.M. vă poate repartiza și 
dv...“ — sau întreprinderii „Metalur
gica" din București — din care, de a- 
semenea, extragem un pasaj : „...nu

vă contractăm comanda pe motivul că 
strungurile sint produse dirijate și 
nu se pot lua deeît cu repartiție..." — 
iți este greu să crezi că te afli in 
toamna anului 1970. Continuind să 
gindească și să acționeze în virtutea 
unui mecanism rutinier, înecat de 
un centralism excesiv — dar care a 
fost de aitfel înlăturat prin noile regle
mentări — nici nu este de mirare că 
Uzina de strunguri din Arad înregis
trează in prezent o răminere accen
tuată în urmă în ce privește contrac
tarea producției anului viitor.

Cazul de față, ca și altele de acest 
gen pe care le-am întâlnit în cursul 
investigațiilor, dovedește că în mintea 
unor cadre de conducere din unitățile 
economice nu s-a produs încă un pro
ces de asimilare a unor realități evi
dente, că noile legi și reglemen
tări nu sînt încă bine cunos
cute. Din discuții a reieșit că 
acestea nu înțeleg în primul rînd, 
rolul deosebit al balanțelor de mate
riale, ca și atribuțiile coordonatorilor 
de balanțe în desfășurarea procesului 
de aprovizionare tehnico-materială. 
Ei continuă să vadă în balanțele de 
materiale simple instrumente de in
tervenție pur administrativă în econo
mie și nicidecum un mijloc de inves
tigare adîncă a resurselor și necesi
tăților economiei, menită să pună de 
acord posibilitățile reale ale furni
zorilor cu nevoile beneficiarilor, co
respunzător intereselor comune pen
tru realizarea sarcinilor de plan.

Dacă tn momentul de față necesi
tatea urgentării Încheierii contracte
lor economice este stringentă Intr-un 
loc sau altul, cauzele decurg din ne- 
precizarea tuturor detaliilor de apli
care a noii legislații, ca și din men
talitățile anacronice care mai dăinuie 
la unele cadre de conducere din 
unitățile economice. Cu toată cla
ritatea trebuie Înțeles că noua 
reglementare a deplasat in cen
trale și întreprinderi importan
te atribuții și răspunderi în acest do
meniu, in scopul de a se crea con
diții mai bune pentru ca întreaga ac
tivitate de producție să se desfășoare 
in strînsă legătură cu nevoile econo
miei naționale. în virtutea acestor a- 
tribuții și răspunderi trebuie să se ac
ționeze neîntîrziat pentru a se grăbi 
In toate întreprinderile perfectarea 
contractelor economice pentru pro
ducția planificată pe 1971 — primul 
an din viitorul cincinal.

Direcția județeană de 
drumuri și poduri Ba
cău are nevoie de mij
loace de transport mai 
mult ca de orice. E și 
firesc pentru că volu
mul de lucrări pe ca- 
re-1 are de executat in 
acest an este destul de 
mare. Tocmai de aceea, 
ea a primit prin trans
fer în luna martie a.c., 
de la un trust de me
canizare din București, 
14 autobasculante de 
mare tonaj. Dar, cul
mea, în loc ca mași
nile respective să fie 
folosite la execuția lu
crărilor, ele stau alinia
te în parcul auto, așa 
proaspăt vopsite și si
gilate cum au venit 
din Capitală. Motivul : 
sînt defecte. La unele 
nu funcționează frîne- 
le. La altele, sistemul 
de direcție nu este pus 
la punct. Ca atare, și 
pe bună dreptate, or
ganele locale de mili
ție au interzis scoate
rea acestor m'așini pe 
drumurile publice pînă 
nu vor fi reparate. Era

și normal, așa este le
gea. Numai că de e- 
xecutarea reparațiilor 
nu se îngrijește ni
meni, deși direcția 
respectivă are un ser
viciu special de trans
porturi. Veșnic se in
vocă același motiv : 
„Le-am primit cu de
fecțiuni". Dar cine alt
cineva deeît noul pro
prietar, care, în trea
căt fie zis, a făcut re
cepția cu ochii închiși, 
trebuie să 6e ocupe de 
repararea autobascu
lantelor cu pricina ? 
Ca să nu mai aibă 
bătaie de cap cu ele, 
conducerea direcției a 
luat o hotărîre îndrăz
neață : din luna august 
le-a dat disponibile. 
Vor, probabil, să păcă
lească și ei pe altcine
va. Numai că pînă 
acum nu s-a găsit nici 
un client. Și așa, au
tobasculantele stau — 
pecetluite cu șapte pe
ceți. Numai pagubele 
merg înainte. Și ele nu 
se auto-basculează !

• Pe autostradă, 
din fuga mașinii

cu accesorii

sta- 
de

munca ce se depu- 
pentru construi- 
celui de-al doilea 
al acestei impor-

pa- 
ale 
Au

In luna 
uzina „7 
din Craiova

• 0 ispravă

Ca o panglică nesfîr- 
șită se întinde. între 
București și Pitești, 
noua autostradă. Cu 
toate că asfaltul nu-i 
prea neted, cum s-ar 
cere la o autostradă 
(și încă nouă !) mași
nile circulă în sigu-

mat nu au) sparg 
raipetele de beton 
podețelor. De ce 7 
fost amplasate prea 
aproape de firul asfal
tului și de aceea tre
buie fărîmate bucată 
cu bucată. în locul lor 
se toarnă altele la o
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ranță. Pasagerii auto
vehiculelor pot remar
ca 
ne 
rea 
fir
tante artere de circu
lație. Remarcă însă 
și altceva. Pe marginea 
autostrăzii pot fi vă
zute imagini ca cele 
din fotografie. Oameni 
cu târnăcoape (perfo
ratoare cu aer compri-

aprilie a.c., 
Noiembrie" 

a li
vrat cooperativei a- 
gricole de producție 
din comuna Galbenu, 
județul Brăila, cu ac
tul nr. 3385, o autocis
ternă pe două axe. Du
pă cum ne-a 6cris la 
redacție președintele 
cooperativei, Stan Ba
ciu, la sosire, în 
ția Jirlău, in loc 
accesoriile fără de care 
utilajul nu poate func
ționa, pe dispoziția de 
livrare se menționa 
că acestea au fost ex
pediate prin coletărie. 
Au așteptat coopera
torii o lună, două, dar 
accesoriile nu le-au 
primit. Au făcut cu
noscut uzinei această

distanță mare.
Cită muncă și cită 
cheltuială irosite. Dar 
așa se întâmplă cînd 
nu se are în vedere că 
pentru a face un lu
cru se cere să măsori 
de două ori și să tai 
o dată. în cazul de fa
ță pe semne că s-a mă
surat doar o dată, din 
fuga mașinii ; așa că 
se construiește de două 
ori.

întârziere. în zadar. 
La începutul lunii iu
nie, în sfîrșit, lada 
mult așteptată a sosit, 
dar multe din piesele 
înscrise în avizul de 
expediere lipseau. Din 
nou adrese, din nou 
răspunsul uzinei... cu 
promisiuni.

Se împlinește, nu 
peste mult timp, o ju
mătate de an de la is
prava uzinei craiove- 
ne și autocisterna pe 
care cooperativa a plă
tit-o nu poate fi folo
sită. Oare uzina cra- 
ioveană consideră răs
punderea pentru în
deplinirea obligațiilor 
contractuale ca pur și 
simplu un... accesoriu 
mărunt 7
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LITERATURA ROMÂNĂ
IN MANUALUL LICEULUI
DE CULTURA GENERALA

de valoare, literatura ro- 
a fost eșalonată în liceu 

perioadă de studiu egală cu 
de acum cîteva decenii în 
(3 ani cu cite 3 ore săp- 

cu toate că sarcinile in-

In repetate rînduri, modul de pre
dare a literaturii române în liceu, 
conținutul programelor și manuale
lor de literatură au făcut obiectul u- 
nor dezbateri ale specialiștilor și pro
fesorilor. Fapt întru totul explicabil, 
dacă ne gîndim la deosebita valoare 
educativă și formativă a acestei disci
pline de bază din studiul liceal. Dar 
acele îmbunătățiri care au fost adu
se de-a lungul ultimilor ani conținu
tului programelor și manualelor n-au 
epuizat toate posibilitățile de perfec
ționare a predării literaturii în școa
la de cultură generală. De aceea, so
cotesc că în condițiile cind se pre
conizează elaborarea unui nou plan 
de învățămint al liceului de cultură 
generală, cu eventuala diversificare a 
secțiilor sale, cind se încearcă restruc
turarea efectivă a planurilor și pro
gramelor școlare în lumina unor ce
rințe obiective ale progresului știin
țific și tehnic contemporan, o revede
re a programelor și manualelor de li
teratură română este cu atit mai uti
lă și necesară. In acest context, voi 
încerca să exprim cîteva opinii asu
pra manualelor, poate nu atît din 
punctul de vedere al calității anali
tice, a puterii de sinteză dovedite de 
autori, cit mai ales din perspectiva, 
pe care mi-o oferă activitatea directă 
la catedră a raportului dintre vo
lumul de cunoștințe pe care îl conțin 
și capacitatea de receptare a elevului, 
respectiv posibilitățile profesorului de 
a le preda în timpul ce-1 are la dis
poziție în planul de învățămint.

După cum se știe, de mai mulți 
ani, profesorii și specialiștii în ma
terie fac observația că școala de cul
tură generală nu acordă studiului li
teraturii un loc destul de larg, in ra
port cu valențele sale formative, cu 
posibilitățile de a acționa — pe cale 
afectivă — asupra personalității in 
formare a tinărului, asupra profilu
lui său moral-cetățenesc. Schimbările 
care se produc în definirea orizontu
lui spiritual al tineretului, a forma
ției umaniste și etice a oricărui in
telectual și specialist din societatea 
noastră socialistă presupun, in mod 
necesar, o schimbare corespunzătoare 
a opticii asupra predării literaturii 
române. Or. ce se constată ? Deși îm
bogățită cu noi și prestigioase contri
buții 
mână 
pe o 
aceea 
urmă 
tămînal), 
structiv-educative ale școlii au sporit 
considerabil în noile condiții. Subli
niez că e vorba de liceul de cultură 
generală, adică tocmai de acel liceu 
spre care se îndreaptă mulți tineri 
cu aptitudini și dorința de a studia 
fenomenul literar, de cultură. In a- 
celași timp, însă, autorii de programe 
de literatură au adunat în volumul 
de timp rămas același un număr a- 
proape dublu de autori. Practic a- 
ceasta înseamnă o predare sumară și 
superficială a multora dintre ei. o 
mărunțire a problematicii generale, 
fundamentale.

Lăsîndu-se dominați cind de cri
teriul educativ, cînd de cel instructiv, 
cind de cel estetic, aplicînd diverse 
procedee, autorii programelor au în
cercat să rezolve pe diverse căi nu
meroasele și complexele probleme pe 
care le ridică studiul creației literare 
naționale. Soluționarea prin elimina
re a făcut ca un număr de scriitori, 
— Iancu Văcărescu, I. H. Rădulescu, 
M. Kogălniceanu, D. Bolintineanu, C. 
Bolliac, I. Ghica etc. — să fie cind 
prezenți-, cînd înlăturați din pro
grame și din manuale. Procedeul 
este evident eronat, deoarece deter
mină goluri în cunoașterea moșteni
rii literare, a meritelor generațiilor 
anterioare, îngreunează explicarea 
științifică a apariției de noi valori li
terare. Alte procedee, cum ar fi trun
chierea, simplificarea, aplicate crea
ției unor epoci sau operei unor scri
itori au generat schematismul, aridi
tatea prezentărilor. Tabloul li
teraturii române devine astfel — pen
tru unele perioade — sumar, simplist. 
Asemenea soluții au fost aplicate pre
zentării in manuale a unor scriitori 
ca Eminescu, Macedonski, Arghezi, 
Camil Petrescu, Ion Barbu și alții.

Dacă asemenea modalități nu sînt 
adecvate și acceptabile cum ar trebui 
procedat ? Soluția nu cred că poate 
fi aflată în a pleda neapărat pen
tru mărirea numărului de ore, deci a 
timpului afectat predării literaturii 
române — în condițiile cînd sintem 
conștienți că și celelalte discipline 
din planul de învățămint al liceului 
de cultură generală își au o justifi
cată importantă. Mai realistă mi se 
pare calea realizării unei mai judi
cioase selectări a acelor scriitori și 
opere pe care ne propunem să le ex
punem elevilor. Este de dorit să-i 
prezentăm cu precădere pe acei crea
tori — clasici — care reprezintă vîr- 
furi ale literaturii unei epoci, ale unui 
curent literar : contribuția celor
lalți care au trăit și creat în aceleași 
perioade cu primii poate fi numai

teatre
• Opera Română : Triptic de ba
let — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
gtale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Viraj 
periculos — 20.
• Teatrul Gluleștl : Tango la
Nisa — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Amnarul — 15.
• Teatrul de păpuși „Ilohnstei- 
ner“ din Essen (R. F. a Germa
niei) — în sala din Calea Victo
riei a Teatrului „Țăndărică" : Re
gele Slănină, Regele Cozonac și 
Prințul Pislcilă — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Lum- 
pacins Vagabundus — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30. 

consemnată, fără neapărat o pre
zentată monografic. Tot astfel, 
reflectarea mai pregnantă a e- 
sențialului în istoria literaturii ro
mâne, a problemelor de ansamblu, a- 
naliza mai complexă a curentelor lite
rare vor permite elevilor realizarea 
unei imagini de sinteză asupra feno
menului literar național. Această cale 
implică, firesc, o dezbatere mai apro
fundată în rîndul specialiștilor, a pro
fesorilor din licee, iar observațiile pe 
care le-am cules din munca mea la 
catedră și pe care le prezint în rîn- 
durile de față, fără a avea pretenția 
de a epuiza toate posibilitățile de 
perfecționare urmăresc tocmai stimu
larea dezbaterilor și opiniilor co
legilor profesori, ale specialiștilor.

O dovadă a faptului că nu se mă
soară cu suficientă judiciozitate va

13,45

II.

20,30

20,45

21.15 
22,05

marxist- 
operelor. 
timpului 
capitol;!

puncte de vedere

loarea arțistică, contribuția adusă Ia 
dezvoltarea culturii, durabilitatea i- 
deilor propagate în opere o vedem și 
din spațiul acordat în manuale dife- 
riților creatori. Și nu se poate 
pierde din vedere faptul că și prin 
dimensiunea expunerii sau analizei 
dăm elevilor sentimentul valorii scri
itorilor prezentați în lecții.

Urmînd fidel spiritul programei, 
autorii manualelor de literatură româ
nă le-au încărcat cu un volum enorm 
de nume, de date, de titluri, de fapte, 
transformîndu-le intr-un fel de „en
ciclopedii" în miniatură și care, in 
loc să-I ciștige pe elev pentru studiu] 
literaturii, mai curind II îndepărtea
ză. Astfel, în toate cele trei manuale 
utilizate acum în liceu, nu există au
tor fără nelipsita schiță biobibliogra
fică care înșiră o mulțime de date, 
nume de personalități, de opere, de 
reviste, foarte importante pentru un 
specialist, dar care nu comunică prea 
mult unui tânăr care abia ia contact 
cu scriitorul respectiv. In numai o 
jumătate de pagină din acest capi
tol intitulat „Viața", la Grigore A- 
lexandrescu, spre exemplu, sînt în
șirate date calendaristice și nu mai 
puțin de 25 de nume de autori și ope
re. Ce să mai spunem de revistele

(Urmare din pag. I)
ample se înscriu și temele : Marile 
teorii ale evoluției sociale și sche
mele dezvoltării, precum și Relația 
dintre micro și macrosociologie.

O parte importantă a lucrărilor 
congresului a fost consacrată proble
melor referitoare la sociologiile de 
ramură : Sociologia politică, Sociolo
gia dezvoltării naționale, Sociologia 
medicinii, Forțele armate și socie
tatea, Sociologia comunicațiilor de 
masă, Sociologia timpului liber, So
ciologia dreptului. Sociologia științei. 
Sociologia sportului. In acest fel 6-a 
întregit aria preocupărilor congre
sului. care a dezbătut atît unele din 
problemele esențiale ce ne preocupă 
în prezent, cit și pe cele relativ mai 
restrinse privitoare la ramurile și di
recțiile investigației sociologice, in
clusiv probleme de metodă și teh
nică de investigare, de prelucrare 
prin procedee moderne a materiale
lor, modelarea, analiza matematică 
etc.

In condițiile problematicii aborda
te, dezbaterile au prilejuit cunoaște
rea punctelor de vedere teoretice, a 
metodologiilor și soluțiilor preconi
zate de diferite școli și curente din 
gindirea sociologică.

în general, în cadrul dezbaterilor 
au fost enunțate noi metode și teh
nici de investigație care au reținut 
atenția auditoriului, au fost preco
nizate soluții interesante care pot 
forma obiect de studiu și sugera noi 
piste și pentru cercetările noastre. 
S-a demonstrat contribuția sporită pe 
care o poate aduce sociologia — cu 
deosebire în condițiile societății so
cialiste — la rezolvarea problemelor 
sociale, la fundamentarea măsurilor 
de politică social-economică. Pe 
această linie se înscrie, de exemplu, 
propunerea făcută de sociologul po
lonez J. Szczepanski privind promo
varea colaborării internaționale la 
investigarea unor probleme de o de
osebită actualitate socială și științi
fică, cum ar fi tensiunile sociale, în
lăturarea fenomenelor de subalimen- 
tație, lichidarea analfabetismului ș.a. 
Sociologul francez Chombart de 
Lauwe a formulat ideea unor anchete 
internaționale sociologice privind stu
diul geneze; sociale și al formelor de 
manifestare a aspirațiilor umane, iar 
J. Ziolkowski (Polonia) a făcut su
gestia, valoroasă și utilă, cu privire 
la crearea unui Comitet special de 
studiere a problemelor de dezvoltare 
zonală — in jurul unor orașe, centre 
industriale sau alte zone în cadrul di
feritelor țări.

Sociologia românească a fost amplu 
reprezentată la congres : numărul de 
peste 70 de comunicări și zeci de in
tervenții ilustrează, — chiar și numai 
cantitativ — contribuția sociologilor 
români. Trebuie amintit, de altfel, 
că amplificarea in ultimii ani a cer

nu- 
pa- 
ro-
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literare, ilustrate în special prin 
mele celor care au publicat în 
ginile lor 7 La capitolul „Viața 
mănească" după 1920, in numai 
rînduri am putut număra 19 date 
și 23 de nume. Această observație 
ar putea fi susținută cu multe alte 
exemple. Spațiu însemnat consumă 
și rezumatul unor opere (exemplu : 
romanele lui Sadoveanu, Rebreanu 
și alții) ; pînă și poezii sînt rezuma
te (vezi „Noapte de decembrie" — în 
manualul pentru anul II). Un aseme
nea procedeu, evident nepedagogic, 
poate să-i ducă pe elevi la ideea ero
nată a suplinirii lecturii integrale a 
operei prin urmărirea „explicației" 
din manual.

Renunțarea fermă la o asemenea ri
sipă de spațiu, la supraîncărcarea cu 
amănunte, cu date și fapte care ori
cum se uită după ce elevul a răspuns 
la lecția curentă, ne-ar permite o 
prezentare mai nuanțată, mai anali
tică — în lumina concepției 
leniniste — a scriitorilor, a 
O mai bună gospodărire a 
afectat predării diferitelor 
ale istoriei literaturii, activității unor 
reviste literare ar da posibilitate 
profesorilor să analizeze mai apro
fundat capitole esențiale ale istoriei 
culturii, să acorde timpul necesar 
prezentării marilor valori.

Sînt cîteva considerații cu privi
re la predarea literaturii române — 
dintre numeroasele ce se pot face. 
Completarea lor, sintetizarea suges
tiilor de autentică utilitate, — fără 
a diminua însemnătatea practică și 
progresele certe în elaborarea manua
lelor de literatură — ar avea darul 
să fie de real ajutor cadrelor didac
tice în nobila lor activitate. Perfec
ționarea manualelor — ca și aceea 
a programelor — va face ca studiul 
literaturii române in liceu să devină 
mai dens, mai bogat în substanță, în 
semnificații, va da cu adevărat ele
vilor acel fir călăuzitor care să le 
permită orientarea în înțelegerea și 
receptarea marilor creații literare și 
a ideilor generoase din literatura 
noastră clasică si contemporană, le 
va dezvolta gustul de lectură, le va 
îmbogăți orizontul de cultură gene-

Prof. Eleno APOSTOLESCU
Liceul „Mihai Viteazul 
din București

cetărilor sociologice din țara noastră 
a coincis in timp, în mare măsură, 
cu perioada de pregătire a sociologi
lor români pentru participarea la cel 
de al 7-lea Congres mondial de so
ciologie, atît în ceea ce privește in
vestigațiile sociologice — conținutul 
tematic al cercetărilor — cit și în 
ce privește publicarea rezultatelor, 
valorificarea lor și pe calea publi
cisticii. Astfel, Laboratorul sociologic 
al Universității din București, pre
ocupat de analiza unor laturi impor
tante ale procesului de industrializare 
socialistă, a inițiat și desfășurat am
ple cercetări ale procesului de urba
nizare in România. Ilustrarea unora 
din aceste investigații o constituie a- 
pariția lucrărilor : Procesul de urba
nizare in zona Slatina ; Procesul de 
urbanizare in România, zona Brașov ; 
Studii și cercetări ale tinerilor so
ciologi ; Analele Universității Bucu
rești, seria sociologic etc. Centrul de 
cercetări pentru problemele tinere-

SOCIOLOGIA
tului a desfășurat o intensă activitate 
de cercetări sociologice, care poate ii 
ilustrată de asemenea prin rezulta
tele publicate in lucrările : Tineretul 
rural ’68, Tineretul obiect de cerce
tare științifică etc. Pe baza investi
gațiilor de sociologie industrială, 
Centrul de cercetări sociologice al 
Academiei de Științe Sociale și Poli
tice a publicat lucrarea Factorii so
ciali ai productivității muncii. Alte 
cercetări sociologice avind o proble
matică actuală și deosebit de nece
sară s-au desfășurat, de asemenea, in 
cadrul Institutului de filozofie și ăl 
Institutului de psihologie ale Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
la catedra de sociologie a Universi
tății din Cluj. Rezultatele obținute 
pot fi ilustrate de lucrările pregătite 
și publicate, din care relevăm : Două 
sate. Industrializare și urbanizare. 
Dialog cu timpul liber ș.a. In colec
ția Bibliotheca Historica Romaniae a 
apărut — in preajma Congresului 
la Varna — lucrarea Probleme 
istorie și teorie socială, editată 
limba engleză.

Publicațiile periodice sociologice 
din România au editat numere spe
ciale : Journal of Sociology, Revue 
des Sciences Sociales, seria sociologie.

de 
de 
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cinema

tv
Programul I.

18.00

9; 11,45:

• Sunetul muzicii : PATRIA — 9 
12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : GLORIA —
14,30; 17,15; 20, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Hibernatus : LUCEAFĂRUL —
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21.15. FES
TIVAL - 8,45; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 21, la grădină — 19,30, GRA
DINA DOINA — 18,15.
• In arșița nopții : STADIONUL 
DINAMO — 19.30.
• Al grijă de Suzi : CAPITOL 
10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,45.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 18,45: 21.
• Patricia și muzica : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 
21, FEROVIAR - 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9: 11,30; 15,30: 18; 20,15, ARENELE 
ROMANE — 19.
• Dragoste șl viteză : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Corabia nebunilor: CENTRAL
— 9,15; 12,15; 15,15.
a Canarul șl viscolul : CENTRAL
— 18,15; 20,30.
• Flacăra olimpică I LUMINA — 
9—15,30 în continuare ; 18,15; 20,45, 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii î DOINA
— 10.
• Alfa-Romeo șl Julleta : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 9,30— 
15,30 în continuare.
• Program de filme documentare 
românești î TIMPURI NOI — 18,30; 
20,45.
• Misterele Parisului : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
• Degetul de fier : GRIVTTA — 
10,30; 16; 18.15; 20,30, TOMIS — 
»; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15, la gră
dină — 19.15.
• Pe urmele șoimului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30: 
17,45; 20.
a Dacii : BUZEȘTI — 15,30; 18, ta 
grădină — 20.30.
„ Numai mortul va răspunde t 
DACIA — 8.45—20.30 tn continuare. 
<* Mayerling (ambele serii) : FLO- 
REASCA — 9.30; 16: 19,30. MIORI
ȚA — 10; 13,15: 16130; 19,45, BU- 
CEGI — 10; 16; 19, la grădină
— 20.
• Cu mine nu, madam ! UNIREA 
— 18.
• Marile vacante : UNIREA — 
15,30; 20. Ia grădină — 20.
• Tiffany memorandum : LIRA 
— 15.30: 18, la grădină — 20.15, 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
«, întoarcerea doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17.45; 20. 
ARTA — 15,30; 18. la grădină — 
20.
• Argoman superdiabolicul : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin 1 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul se Însoară : VIITO-

și documentare 
politice a edi- 
un volum Ro-

Centrul de informare 
în științele sociale și 
tat în limba engleză 
manian sociological abstracts, conți- 
nînd rezumatele comunicărilor socio
logilor români pregătite pentru con
gresul de la Varna, precum și un stu
diu de sinteză și caracterizare asu
pra sociologiei noastre actuale — 
Panoramic sociologic românesc. S-a 
pregătit, de asemenea, un material 
conținînd bibliografia sociologici ro
mânești din ultimii ani, perioada 
1965—1969 ; în același sens, în cadrul 
intensificării activității de cercetare 
sociologică din România, sînt de a- 
mintit și cele două colocvii — din iu
nie 1969 și ianuarie 1970 — consacra
te unor probleme teoretice și meto
dologice actuale. In cadrul primului 
colocviu au fost abordate probleme 
de metodologie generală, metode și 
tehnici sociologice aplicate diferite
lor domenii, precum și probleme de 
ordin istoric referitoare la metodele și 

tehnicile sociologice, dezbaterile fiind 
publicate in lucrarea de mare utili
tate Metode șl tehnici ale sociologiei. 
Cu un mai pronunțat caracter pro
blematic, colocviul din ianuarie 
1970 a dezbătut probleme, aspecte 
importante, de conținut, ale Investi
gației sociologice românești. Acest 
colocviu a reprezentat, am putea 
spune intr-un anumit fel, o inventa
riere a conținutului Șl orientării cer
cetărilor sociologice românești recen
te, un efort de a lega aceste cerce
tări de exigențele actuale ale prac
ticii sociale, subliniindu-se necesita
tea de a accentua latura prospectivă 
în cercetarea sociologică, analiza 
matematică și cunoașterea prezen
tului în lumina cerințelor sociale 
ale viitorului.

Comunicările și intervențiile socio
logilor români, prezente in marea ma
joritate a secțiilor congresului, au 
îmbrățișat o largă arie de probleme, 
evidențiind varietatea preocupărilor 
sociologiei românești, concepția mar- 
xist-leninistă care o călăuzește și 
care îi asigură rigurozitate, finali
tate și eficiență, precum și faptul că 
promovează tehnici și metodologii 
moderne. Prof. Miron Constantines- 
cu a prezentat comunicările „Cori

RUL — 18; 20,30, FLACARA — 16; 
18; 20. •
• Tăcerea-bărbaților s VIITORUL
— 15,30.
• întâlnirea : AURORA — 9,30; 
12; 15,30, 18; 20,30, la grădină — 
19, FLAMURA — 16; 18,15; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : MO
ȘILOR — 15,30; 18, la grădină —
19,30.
• Lupii albi s POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Această femeie : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Fecioara care-mi place : VITAN
— 18.
• Petrecerea : VITAN — 15,30, la 
grădină — 20.
• Întâlnire la vechea moschee: 
RAHOVA — 15,30;' 16, la grădină 
— 20.

Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. 
Emisiune pentru tineret. 
Ocolul țării în opt luni. E- 
mlslune-concurs. realizată în 
colaborare cu Biroul de tu
rism pentru tineret al C.C. 
al U.T.C., a cărei etapă fina
lă va avea loc tn preajma 
sărbătoririi semicentenaru
lui creării Partidului Co
munist Român. In prima e- 
tapă participă echipele Jude
țelor Botoșani, Iași, Neamț, 
Suceava. Transmisiune 
la Suceava. 
Anunțuri-publicitate. 
1001 de seri — emisiune 
tru cel mici. 
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia.
Film documentar „De
ori" — producție „Al. Sahia". 
Film serial „Incoruptibilii". 
Ecourile vacanței — film mu
zical de Simona Patraulea $1 
Sorin Grigorescu.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.

23,25 Of, Inimioară ! Romanțe și 
cîntece de 
închiderea 
mului I.

r
Programul

petrecere 
emisiunii progra-

dorului. Folclorul 
ansambluri-

La ftntîna 
în spectacolele 
lor de amatori. 
Poesls : Versuri de Constan
ța Buzea în lectura autoarei. 
Revistele săptămînii de Ni- 
colae P'opescu.

20,55 Copiii modelează zăpada. 
Film de scurt metraj produs 
de studioul „Mosfilm".

21,25 Buletin de știri.
31,30 Opera în foileton. „Cavalerul 

rozelor" de Richard Strauss 
(actul I).

22.40 Film serial „La flecare km". 
(XII).

23.40 închiderea emisiunii progra
mului II.

siderații asupra transformării rela
țiilor sociale" și „Procesul de urba
nizare în România". Prima comuni
care a abordat problema rolului 
teoriei revoluționare în transfor
marea relațiilor sociale, rolul par
tidului comunist. Invocînd conceptul 
marxist de organism social de pro
ducție ca unitate dialectică a rela
țiilor de producție cu forțele pro
ductive, comunicarea a examinat 
modul cum în România transformă
rile relațiilor de producție au de
terminat schimbarea tuturor rela
țiilor sociale. In cea de a doua co
municare au fost prezentate rezul
tatele cercetărilor românești în do
meniul urbanizării în cadrul proce
sului de industrializare, precizîn- 
du-se concepția și metodologia care 
au stat la baza investigațiilor de 
teren efectuate in cinci zone din 
țara noastră, între care Slatina-Olt 
și Brașov. Comunicarea prezentată 
de Constantin Vlad, președintele de-

legației de sociologi români, intitulată 
„Coordonate sociologice privind sen
sul evoluției și rolul națiunii în e- 
poca actuală" a subliniat interdepen
dența dintre dezvoltarea națiunii șl 
marile procese ale contemporanei
tății : construirea societății socialiste 
intr-un însemnat număr de țări, des
fășurarea revoluției tehnico-științi- 
fice, dezvoltarea independentă a po
poarelor eliberate de sub colonialism. 
Semnatarul acestor rînduri, In comu
nicarea „Caracteristici pentru defini
rea planificării - în economia socia
listă", a prezentat relația intre pla
nificare și cercetările prospective, a 
demonstrat caracterul necesar norma
tiv al planificării socialiste, a rele
vat rolul planului ca un model pre- 
vizionat, elaborat în științele sociale, 
cadru al dezvoltării social-economice 
și instrument de referință pentru 
măsurile de politică economică ale 
statului socialist. Alte comunicări au 
prezentat cercetările românești în 
domeniul sociologiei economice și po
litice : „Forțe 
în dezvoltarea 
(Gh. Badrus), 
și planificării 
„Problematica 
tegrării

sociale și naționale 
țărilor lumii a treia" 

..Dialectica previziunii 
sociale (P. Apostol), 
sociologică a in- 

tineretului" (O. Bădina),

Selecția retrospectivă

DIMITRIE GHIAȚĂ 
într-o noua sală de expoziții 

la Rîmnicu-Vilcea
Menită a exercita în- 

rîuriri asupra conștiin
ței sociale și individuale 
a oamenilor, asupra 
sensibilității lor, mijloc 
de întîlnire și confrun
tare, prin intermediul 
operei, între artist și 
public, fiecare nouă- sală 
de expoziție, fiecare 
nouă galerie de artă 
marchează, cu încă o 
reușită, un evolutiv pro
ces de dezvoltare cul
turală. O asemenea reu
șită am înregistrat de 
curind la Rîmnicu-Vîl- 
cea, cu prilejul inaugu
rării noii săli de expo
ziții a consiliului popu
lar județean și, tot
odată, al vernisajului 
unei selecții retrospec
tive din lucrările pic
torului Dimitrie Ghiață. 
Este nu numai un 
gest omagial, ci și 
un real prilej de cu
noaștere a cîtorva dintre 
cele mai reprezentative 
lucrări ale unui artist 
care în rodnica sa acti
vitate și-a făcut un crez 
estetic din tot ce are 
mai frumos și repre
zentativ poporul român, 
natura și creația sa.

Tot ce pare a păstra 
mai temeinic sedimen
tat esența spiritualității 
românești — lumea cro
nicilor sau a cîntecelor 
bătrinești, lumea lui 
Sadoveanu sau Rebrea
nu, este reluat, transpus 
într-o reeditare proprie. 
Dimitrie Ghiață aduce 
vibrații noi în arta ro
mânească, ivite din tă
cerea afundă, reculeasă 
a cugetului. Căci el a 
știut să găsească în 
mod magistral punctul 
de impact, locul in care 
știința creatorului cult 
fuzionează cu sensibili
tatea rapsodului ano
nim.

Ecoul unei perfecte 
armonii interioare, ai 
unei stări plenitudinare 
de cunoaștere și trăire 
se răsfrînge în toate 
pînzele sale. Sînt ecou
rile unei înțelepciuni 
meditative, raporturi 
stabilite numai de el în 
atingerile cele mai 
adinei și mai intime ale 
lucrurilor, prezențe ale 
unei perfecțiuni dinain
te atinse pe alt plan de- 
cît pe cel pur plastic. 
Iată de ce drumul în
țelegerii nu poate fi 
oprit doar la corectivul 
creator al formei artis

tice. Ei trebuie refăcut 
prin asimilarea regis
trului de trăire care 
le-a generat. Trebuie 
refăcut străbătând din 
nou, cu pasul, un întreg 
ciclu de peregrinări 
de-a lungul ținuturilor 
românești, cunoscînd, 
trăind, iubind la fel de 
profund viața acestui 
popor. Lucrările reunite 
acum, tn noua sală de 
expoziții a Consiliului 
popular județean Vil- 
cea, contribuie la o par
țială (deoarece numărul 
lucrărilor este destul de 
restrins) dar prețioasă 
refacere a unor aseme
nea trasee străbătute 
cîndva de artist „Pei
saj din Horezu", „Pro
cesiune la Tarnița", 
„Biserica din Argeș", 
„Bojdeuca lui Creangă" 
sau „Casa din Liveni" 
unde s-a născut George 
Enescu — sînt tot atâ
tea puncte de popas, tot 
atâtea locuri precis par
ticularizate, ușor de re
cunoscut Dincolo însă 
de acest aspect, de pură 
evocare, fiecare din a- 
ceste peisaje trăiește, 
dar cu o viață nouă, a- 
ceea pe care le-o in
suflă artistul. Frumuse
țea lor nu vine numai 
de la natură, ci îl ex
primă pe creator, în
lesnește o complexă 
transmisie de sensuri.

Un lirism auster, re
ținut, ca de sonet, în
văluie peisaje de peri
ferie bucureșteană, cu 
case vechi și întunecoa
se, de o construcție ușor 
geometrizată. Pădurea, 
vitalitatea, abundența 
ei vegetală, ridicată 
parcă la semnificația de 
simbol moral exprimă 
vigoare și integritate. 
O margine de pădure 
cu trunchiuri masive de 
copaci sau un peisaj cu 
șire de paie devin pri
lej de înțelegere a ar
hitecturii generale și 
permanente a pămîntu- 
lui, un cînt adresat ța
rinii ca principiu al vie
ții, ca izvor de energie 
creatoare. Și ar fi poa
te de prisos să insistăm 
asupra profundului u- 
niantSm care însuflețeș
te aceste lucrări, Întors 
spre surprinderea seve
lor acestui pământ, în
suși gestul pictorului 
care înscrie cu atâta vi
goare elementele lim
bajului său plastic are

Virtufi confirmate
O veste îmbucurătoare a sosit 

de la Geneva : la Concursul inter
național de interpretare muzicală, 
care a avut loc în orașul elvețian, 
tînăra violonistă română Gabriela 
Xjac a obținut premiul I și pre
miul pentru cea mâi bună inter

„Rolul dialogului în dezvoltarea so
ciologiei moderne" (E. Gali), „Socio
logia și problemele dezvoltării urbane 
și rurale" (I. Matei și M. Matei), 
„Factori de omogenizare a structurii 
sociale în România" (I. Drăgan), 
„Participarea la putere" (D. Mazilu), 
„Cercetarea stărilor latente și previ
ziunea fluctuației forței de muncă" 
(M. Cernea), etc.

La lucrările grupei ad-hoc : Leni
nismul și teoriile sociale moderne, 
delegația noastră a participat cu co
municările : „Lenin și previziunea 
socială" (C. Ionescu), „Gindirea po
litică leninistă și viața socială con
temporană" (P. Pinzaru) și „Actua
litatea metodei leniniste pentru stu
diul sociologic al mișcărilor tinere
tului contemporan" (F. Mahler).

în cadrul desfășurării lucrărilor 
congresului, unora din sociologii ro
mâni li s-a încredințat conducerea 
unor secții : Miron Constantinescu, 
H. H. Stahl, O. Bădina ; alți partici
pant! au prezentat intervenții în șe
dințe plenare. Delegații români au 
folosit prezența lor la congres pentru 
a stabili contacte utile. Pe această li
nie, consemnăm întîlnirile bilaterale 
realizate de delegația noastră cu so
ciologii sovietici, francezi, americani 
și bulgari. Schimburile de vederi au 
contribuit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a preocupărilor științifice 
și la stabilirea unor înțelegeri care 
concretizează căile, formele de cola
borare.

Putem aprecia că, în ansamblu, 
congresul și-a atins obiectivele pro
puse. El a demonstrat încă o dată 
utilitatea dialogului dintre diferite 
orientări și tendințe, iar in cadrul a- 
cestuia forța convingătoare a gîndirii 
marxiste, capacitatea ei de influen
țare, reliefată prin creșterea substan
țială a adepților concepției materia- 
Iist-dialectice. Interesul manifestat de 
tot mai mulți sociologi din Europa, 
Statele Unite ale Americii și din res
tul lumii față de sistemele noastre 
sociale, față de experiența construc
ției socialiste, experiența de condu
cere planificată ca și față de eercetă- 
rHe științifice ale sociologilor din 
țările socialiste constituie o dovadă 
a forței de atracție pe care o exercită 
sociologia marxistă in universul so
ciologiei contemporane. în rândurile 
sociologilor occidentali tot mai mult 
se poate remarca o amplificare a 
punctelor de vedere progresiste, de
mocratice, ancorate tot mai puternic 
în realitatea contemporană, chiar dacă 
acestea sînt nematerialiste. Concomi
tent, aceștia desfășoară lupta cu for
țele retrograde.

Prin tematica aleasă, ca și prin 
conținutul lucrărilor prezentate, apre
ciem că sociologii români au reușit 
să ofere o imagine veridică a orien
tării date cercetării științifice din 
țara noastră de către partidul și sta
tul nostru, îndeosebi în sensul 

ceva ritual, de îndatori
re a omului față de ros
turile vieții. Acesta este, 
de altfel, și sensul ati
tudinilor lipsite de 
grandilocvență, de mare 
simplitate omenească pe 
care le au, in compozi
țiile sale, țăranii. Adu
nați in târguri, la horă, 
la moară, la hram, in
tegrați colectivității din 
care fac parte, solidari 
în fața aceluiași destin 
istoric, ei împlinesc par
că aceleași gesturi, slnt. 
surprinși în aceleași ati
tudini fundamentale. Și 
important nu este atit 
obiectul care concen
trează atenția sau efor
tul, cit calitățile liniștei 
cu care îndeplinesc ges
turi străbune. '

Naturile moarte — 
semne ale rodniciei — 
sau florile de o nobilă 
simplitate, flori modes
te, atestând capacitatea 
de a surprinde Ineditul 
și suavul în cea mai 
obișnuită temă sînt 
animate de o aceeași 
intensă trăire a lumii 
înconjurătoare. Se în
noadă parcă, o dată 
mai mult, legături ne
prevăzute și subtile cu 
valori ce alcătuiesc 
fondul ireductibil de 
tradiție și sensibilitate 
ale unul întreg popor.

Importantă, cu atit 
mai mult cu cît o parte 
a activității maestrului 
s-a desfășurat pe aceste 
meleaguri, expoziția 
deschisă la Rîmnicu- 
Vilcea ne-a trezit și 
unele nedumeriri. Ne 
întrebăm cum de a fost 
posibil ca Intr-o expo
ziție de o asemenea ți
nută, prezidată, in or
ganizarea ei, de cele 
mai alese criterii este
tice, să apară, alături 
de lucrări binecunoscu
te și unanim apreciate 
— lucrări false — lu
crări care în afara sem
năturii (bine imitate, de 
altfel) nu au nimic co
mun cu nici una din 
trăsăturile stilistice ale 
lucrărilor lui Dimitrie 
Ghiață ? Nedumerirea' 
noastră este accentuată 
și de faptul că aseme
nea lucrări („Natură 
statică cu cană". „Fe
mei la sfat", „Peisaj") 
apar, elogios consemna
te în cronica plastică a 
starului local „Orizont".

Marina PREUTU

pretare .a unui concert, de Mo
zart. Concurenta noastră este stu
dentă la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București și ele
vă a violonistului Ștefan Gheor
ghiu.

studierii proceselor sociale. Neîn
doios că interesul deosebit de care 
s-au bucurat cercetările sociologice 
românești din partea participanților 
la congres este și o expresie, o latură 
a prețuirii și stimei de care țara noas
tră se bucură, în prezent, pe arena 
internațională, a prestigiului său una
nim recunoscut, câștigat ca urmare a 
politicii interne și externe promova
te de Partidul Comunist Român.

Confruntarea, în cadrul Congresu
lui, cu rezultatele cele mai de seamă 
obținute în știința sociologică pe plan 
mondial a constituit pentru sociologii 
noștri un prilej de bogate concluzii, 
menite să slujească îmbunătățirii 
activității in acest domeniu, ridicării 
ei la nivelul înalt atins în prezent în 
diferite țări ale lumii.

în acest sens, în ceea ce privește 
conținutul tematic al cercetării socio
logice, important ni se pare a fi o 
inventariere a frontului cercetării și 
delimitarea in cadrul lui a dome
niilor în care ar fi cel mai indicat 
și oportun 6ă se concentreze efortu
rile sociologilor noștri în funcție de 
cerințele prioritare ale construcției so
cialiste, cerințe care figurează explicit 
sau implicit în documentele de partid 
și de stat, avindu-se în vedere in 
același timp dezvoltarea și proble
matica cercetărilor sociologice din 
alte țări ; de asemenea, se impune 
ca in cercetările și analizele sociolo
gice să se accentueze latura prospec
tivă, prognozarea ; în acest fel va 
putea spori prezența în actualitate a 
cercetărilor sociologice — ele vor 
putea fi finalizate — in furnizarea 
de materiale, de propuneri, soluții 
care să slujească la fundamentarea 
hotăririlor și a măsurilor de politică 
social-economică pe care le iau or
ganele de decizie la diferite nivele.

în domeniul metodologic, apreciem 
că sînt necesare eforturi sporite pen
tru cunoașterea și aplicarea, pe o 
scară lărgită, a procedeelor moderne, 
a metodelor matematice, dezvoltarea 
sociometriei, înalt procesele și feno
menele să fie analizate întotdeauna 
ca sistem și reflectate, caracterizate 
numeric, independent că cercetarea 
in cauză privește macro sau micro- 
sociologia. Tot în această ordine de 
preocupări ni se pare important de 
a se promova larg munca de echipă, 
cu participarea specialiștilor din 
diferite discipline, pentru a putea 
cunoaște realitățile în toată comple
xitatea lor.

Participarea sociologilor români la 
congres, problematic», preocuDările 
tematice, cunoștințele metodologice, 
contactele personale, etc. — urmea
ză să fie folosite in munca lor de 
viitor, valorificind — în cadrul 
investigațiilor lor științifice — îm
bogățirea experienței pe care au 
realizat-o prin prezența activă la 
lucrările recentului Congres mondial 
de sociologie.
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in aceste zile, cei ce trec prin Piața Scinteii pri
vesc cu vădit interes siluetele complicate și multico
lore ale unor instalații neobișnuite, contururile me
talice ale unui veritabil centru industrial în minia
tură. Imensa cupolă de oțel și sticlă, cunoscută in 
toată țara ca un loc de trecere in revistă a realizări
lor obținute in anii socialismului în toate ramurile 
industriei românești, este acum Înconjurată de nu
meroase șl diverse ansambluri constructive, de ori
ginale volume arhitectonice, in care fantezia se îm
bină cu rigoarea tehnicii moderne. Aceasta este pa
norama care se dezvăluie, la o primă privire, celor 
ce trec astăzi prin Piața Scinteii, acesta este șantie
rul „TÎRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI", ailat 
la prima sa ediție, care își va deschide în curînd 
porțile.

Organizarea ,, Tîrgului international București 
’70”, manifestare economică de mare însemnătate, 
cu un profil fixat la construcțiile de mașini și in

dustria electrotehnică, a devenit posibilă ca urmare a dezvoltării și maturizării 
întregii noastre economii, a optimizării structurii și modernizării producției au
tohtone de mașini și utilaje, a extinderii relațiilor comerciale externe ale țării 
noastre. Tîrgul este necesar pentru a face mai bîne cunoscute pe piața internațio
nală produsele industriei noastre, posibilitățile ei competitive și, totodată, pen
tru a înlesni cunoașterea realizărilor din alte țări. In această amplă confruntare 
este evidentă dorința întreprinderilor românești de comerț exterior de a ampli- 
iica relațiile comerciale cu alte țări, de a înlesni schimburile întreprinderilor ro
mânești cu Urme de specialitate de peste hotare, de a da un nou impuls comer
țului nostru exterior, de a iacilita contactele și tranzacțiile pentru toți parti- 
cipanții.

După cum arăta tovarășul Nicolae 
„Partidul ți statul nostru vor promova 
economică ți tehntco-țtlintlfică cu țările 
pornind de la considerentul că aceasta
tre, intereselor civilizației generale, ci ți cauzei înțelegerii ți colaborării între 
popoare, păcii ți securității internaționale”.

La ora cînd apar aceste rînduri, platforma expoziției din Piața Scinteii cu
noaște forfota unor intense pregătiri. Au început să prindă contur pavilioane și 
instalații care prefigurează dimensiunile și sensurile acestei competiții tehnice și 
comerciale de mare amploare. Călăuziți de reprezentanți ai comitetului de or
ganizare, am vizitat amenajările apropiatului tirg, pe care îl prezentăm cititori
lor în pagina de țață. Vom insista îndeosebi asupra exponatelor romănești, nu
mind să relatăm ulterior și alte aspecte, alte participări.

: Republica Democrată Germană ; 
Franța, Ungaria, Bulgaria ; T, 
Republica Federală a Germa- 

; U : Cehoslovacia, Polonia ;

— Prezentă de-a lungul ani
lor in numeroase zone geogra
fice ale globului cu cele mai 
diverse produse, apreciată la 
zeci de expoziții și tirguri inter
naționale din străinătate, țara 
■noastră iși asumă acum — pen
tru prima dată — rolul de gazdă 
a unei confruntări tehnice in
ternaționale de mare anvergură. 
Care este 
tică, nota 
tirg ?

trăsătura caracteris- 
dominantă a acestui

internațional Bucu- 
răspunde tovarășul 

vicepreședinte
— „Tîrgul 

rești" — ne 
Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț — își pro
pune să prezinte ultimele realizări 
intr-unui dintre cele mai „de virf", 
mai competitive și mai dinamice 
sectoare ale producției materiale : 
construcțiile de mașini și in
dustria electrotehnică. S-a ales 
încă de la prima ediție a aces
tei manifestări un asemenea profil 
pentru că el exprimă cel mai bine 
profundele transformări cantitative 
și calitative survenite in economia 
noastră ca rezultat al politicii de 
industrializare socialistă promovate 
cu consecvență de partidul nostru. 
Prin ponderea participării sale la 
producția industrială mondială, Ro
mânia — țară cu o economie pre
dominant industrială — ocupă in 
industria mondială unul dintre 
locurile 20—21 intre cele peste 150 
de state ale lumii.

— însăși noțiunea de „tirp" 
sugerează ideea de schimb co
mercial, de tranzacții intre par- 
ticipanți. Ce cadru a fost creat 
pentru acestea ?

— Tîrgul va reliefa în mod ex
presiv, prin intermediul cataloage
lor „vil" de export care sînt, în 
fond, exponatele diferitelor țări sau 
firme participante, nivelul tehnic 
actual pe plan mondial intr-o serie 
de subramuri de bază ale industriei 
construcțiilor de mașini, va prefi
gura orientarea generală, tendințele

APROXIMATIV UN SFERT DIN 
TOTALUL EXPORTULUI — MA

ȘINI Șl UTILAJE

In 1969 mașinile și utilaje
le au reprezentat aproximativ 
un sfert din totalul exporturi
lor românești ; pînă în anul 
1975, volumul mașinilor și utila
jelor livrate beneficiarilor de 
peste hotare se va dubla, a- 
jungînd astfel să reprezinte cir
ca 30 la sută din totalul expor
turilor țării noastre.

principale de dezvoltare viitoare a 
acestora. Colectivul de organizare 
s-a străduit să asigure aici un ca
dru optim pentru o cit mai efi
cientă confruntare a tehnicii mon
diale, pentru prezentarea ofertei co
merciale românești atit în dome
niile care țin de profilul tîrgului, cit 
și in alte domenii, pentru prospec
tarea de noi piețe și stabilirea de 
noi contacte între actuali și vir
tuali parteneri, pentru perfectarea 
cit mai multor tranzacții reciproc 
avantajoase. Potrivit uzanței inter
naționale, toți expozanții vor avea 
posibilitatea să transforme partici
parea lor la tirg Intr-un veritabil 
suoces comercial.

— Intruclt este vorba de un 
debut, ne-ar interesa cum au 
fost primite invitațiile pe care 
le-ați adresat organizațiilor co
merciale și firmelor de peste 
hotare.

— Deși este. Intr-adevăr, un de
but, putem spune, cu o veche 
vorbă, că am pășit cu dreptul. Da
torită prestigiului internațional de 
care se bucură azi țara noastră, 
datorită bunului renume cucerit 
de-a lungul anilor de produsele ro
mânești de export, precum și 
datorită faptului că asupra fir
melor din străinătate piața româ
nească exercită o atracție crescin- 
dă, „Tîrgul internațional Bucu
rești" a trezit încă de la prima sa 
ediție un viu Interes in rindurilc 
organizațiilor comerciale și cercu
rilor de afaceri din multe țări ale 
lumii. O dovedește faptul că el va 
găzdui pavilioane naționale din 27 
de țări (inclusiv România). Princi
pala participare va fi a unor țări so
cialiste : Albania, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba. Republica Demo
crată Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria, Uniunea Sovietică, 
ale căror pavilioane vor ocupa o 
suprafață de peste 22 000 metri pă- 
trați. Vor mai participa, de aseme
nea, următoarele 17 țări : Anglia, 
Argentina, Austria, Belgia, Dane
marca, Elveția, Finlanda, Franța, 
Republica Federală a Germaniei, 
India, Israel, Italia, Japonia, Olan
da. Spania. Statele Unite ale Ame
rică, Suedia. în afara participări
lor naționale oficiale, pește 80 de 

firme din 30 de țări vor fi prezente 
cu standuri aparte.

— Cu ce fel de produse vom 
putea face aici cunoștință ?

— în principal — cu zece catego
rii : mașini-unelte pentru prelucra
rea metalelor, aparate de sudură, 
pompe și compresoare, echipamente, 
instalații și materiale pentru produ
cerea și transportul energiei elec

trice, utilaje, instalații și alte pro
duse pentru telecomunicații și in
dustria electronică, echipamente și 
aparate electrice de comandă și au
tomatizare. echipamente și instala
ții electrice și electronice pentru 
cercetare, măsură și control, ma
șini și utilaje pentru manipularea 
mărfurilor, mașini pentru prelu
crarea lemnului, mașini și utilaje

MUTAȚII SEMNIFICATIVE ÎN 
BALANȚA EXPORTULUI

In anul 1969, mașinile și uti
lajele, produsele chimice, pro
dusele industriale de consum ș> 
produsele alimentare industria
lizate au reprezentat aproxima
tiv 60 la sută din totalul expor
tului, față de numai 21 la sută 
in 1950. In același timp, ponde
rea produselor cu grad de pre
lucrare mai scăzut, cum sînt 
materiile prime lemnoase și 
produsele agricole, s-a redus în 
mod constant.

pentru industria textilă și de tri
cotaje — încheie interlocutorul nos
tru....Pătrundem în incinta marelui 
complex expozițional cu senzația că 
intrăm într-o vastă pădure metali
că. Pe imensa platformă din jurul 
Pavilionului economiei naționale 
se înalță catargul metalic al unei 
sonde de foraj la mare adîncime ; 
o masivă construcție paralelipipe
dică terminată cu un coș înalt, cu 
banderolă, amintind coșurile mari
lor cargoboturi ; o uriașă calotă 
albă susținută de o suplă schelărie 
de aluminiu ne sugerează straniile

LEGENDĂ

Suedia, Japonia, Cuba ; B :

luaceste produse se aflau doar 
planșetele proiectanților. Este

Ceaușescu la Congresul al X-lea al P.C.R. 
larg politica de colaborare și cooperare 
socialiste $1 cu celelalte țări ale lumii, 
sluțește nu numai progresului țării noasi

a ciclului de 
productivitate și

Israel, Argentina 
slavia ; Zi : Spania ; 
2 : Statele Unite ale 
Salon pentru recepții 
informații.

i ; Li : lugo- 
Z< : Albania ; 
Aniericii ; I : 

; R : Birou deîn pavilionul A expun : România, 
Belgia,

Italia ; N : 
Sovietică ;

Anglia, Elveția ; Danemarca ;
D : Olanda ; E : Finlanda ; H : Aus
tria ; J : India ; K, L :
România ; O : Uniunea

laboratoare lunare ale viitoarelor 
decenii. Pe alei, pe numeroasele 
platforme de expunere, se desfă
șoară o activitate febrilă în care 
sînt angajați sute de muncitori, teh
nicieni, specialiști. în vreme ce 
unele firme abia își amenajează lo
cul viitoarelor standuri, altele au 
ajuns la finisarea pavilioanelor, la 
montarea unor mașini și instalații. 
Dar, în curînd, aici va începe o altă 
forfotă, a miilor de vizitatori, prin

tre care numeroși oaspeți străini, 
ingineri, specialiști, oameni de afa
ceri antrenați într-un viu dialog 
tehnic și comercial prilejuit de bo
gata și diversa gamă de produse 
expuse.

Ca țară gazdă, ROMANIA VA FI 
PRINCIPALUL EXPOZANT. PE O 
SUPRAFAȚA DE 19 50(1 METRI 
PATRAȚI (MAI MULT DE UN 
SFERT DIN ARIA UTILA TO
TALA), DINTRE CARE 9 500 IN 
PAVILIOANE, 8 ÎNTREPRINDERI 
DE COMERȚ EXTERIOR VOR 
EXPUNE PESTE 1 300 DE PRO
DUSE REALIZATE IN APROXI
MATIV 150 DE UZINE DIN COM
PONENȚA A 17 CENTRALE IN
DUSTRIALE ȘI GRUPURI DE 
UZINE. Este greu, foarte greu să 
selectezi cele mai reprezentative 
produse românești : în fond, toate 
sint. într-un fel sau altul, reprezen
tative.

Iată, încă de la intrarea în in
cintă ne atrag atenția impresionan
ta „țesătură de țevi" a cazanului de 
aburi dc 100 Gigacalorii, silueta — 
devenită familiară — a instalației 
de foraj F 320 — 3 OH pentru a- 
dincimi de pină la 6 000 de metri, 
dotată cu felurite echipamente spe
ciale, unitățile de pompare de 16 și 
de 2,4 tone, diferite instalații chi
mice dominate de o coloană argin
tie pentru sinter amoniacului, apoi 
excavatoare cu acționare hidrauli
că, tractoare, autoturisme.

Ca într-o uriașă vitrină reintil- 
nim aici utilaje, agregate și mașini 
pe care le-am văzut in ultimele 
luni în atelierele ( de montaj, pe 
bancurile de rodaj din diverse 
uzine : la Reșița și Craiova, la Bra
șov și Pitești, la Cluj și Ploiești. 
Se alcătuiește astfel o hartă vie, 
grăitoare a marilor eforturi și suc
cese ce definesc peisajul dinamic, 
creator al industriei românești. în 
urmă cu un an sau doi, multe din 

pe 
o 

imagine expresivă a ritmului sus
ținut de înnoire, modernizare și 
diversificare a producției naționale 
de mașini și utilaje, o oglindă a 
hărniciei și tenacității, a pasiunii 
și competenței cu care muncesc co
lectivele din această tinără și vigu
roasă ramură industrială.

— Cred că ar trebui să scoatem 
în evidență produsele expuse acum 

se 
de 
un

pentru prima dată, precum și cele 
care, deși se produc în serie de 
cîțiva ani, apar acum în variante 
constructive perfecționate — este 
de părere ing. Aurel Băncilă, direc
tor tehnic in Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, pe care 
l-am rugat să ne însoțească în vi
zita noastră.

Acceptăm sugestia și astfel tre
cem in revistă o bogată galerie de 
agregate și mașini. Instalația de fo
raj pe care am amintit-o intră în 
această categorie : in prezent 
realizează cu un consum redus 
metal și este caracterizată de 
grad mărit de mecanizare, de o 
productivitate superioară ; de ase
menea, agregatul mobil de cimen
tare și fisurare, care asigură lucrul 
la presiuni înalte, precum și noul 
tip de instalații de prevenire a 
erupțiilor, o „premieră" recentă, 
medaliată cu aur în acest an la 
Tîrgul internațional de la Leipzig. 
De remarcat, in fine, la această ca
tegorie de produse, că unitatea de 
pompare de 16 tone prezintă acum 
un sistem pneumatic de echilibrare 
in locul celui clasic, cu contragreu
tăți. Sînt utilaje petroliere de înal
tă tehnicitate, in care gîndirca in
ginerească proprie și-a pus defini
tiv amprenta, cucerind un loc de 
frunte in competiția mondială din 
această subramură industrială. 
Astăzi aceste instalații sînt expor
tate și apreciate in diverse zone ale 
lumii, continuind pe planuri calita
tiv superioare o tradiție româneas
că seculară in extragerea „aurului 
negru".

Și iată, pătrundem într-un stand 
reprezentînd un autentic pivot al 
expoziției și al întregii noastre in
dustrii, ramura construcțiilor de 
mașini-unelte. Dintre zecile de ti
puri expuse se impun privirii strun
gul carusel cu comandă numerică, 
un produs nou. care asigură o eom- 

pletă automatizare 
cru, în condiții de . 
de precizie superioare celor ale ma
șinilor convenționale ; noua familie 
de strunguri paralele, echipate cu 
afișaj automat de cote și dispozitive 
hidraulice de copiat, mașina de 
găurit radiată etc.

Pe o platformă așezată în fața 
pavilionului central ne întîmpină o 
imagine agrestă care amintește că 
ne aflăm în anotimpul culesului.

Impozantă prin dimensiunile ei, 
dar cu mult mai mică, totuși, decât 
„străbunica" batoză, se remarcă 
noua combină autopropulsată de re
coltat cereale „Gloria" C-12, 
cu o productivitate ridicată, utiliza
bilă la recoltarea griului, porum
bului, orezului, plantelor furajere 
etc. și semănătoarea universală 
purtată SUP-21 (in agregat cu trac-

DE LA 29 LA 110 PARTENERI
Daco în anul 1950 România 

întreținea relații comerciale cu 
numai 29 de țări, în prezent nu
mărul țărilor partenere este de 
110. în ansamblul relațiilor 
noastre comerciale externe, ță
rile socialiste dețin ponderea 
cea mai mare, de aproximativ 
55 la sută. Totodată, s-au dez
voltat schimburile economice cu 
alte state din Europa, Asia, A- 
frica, America Latină și Ameri
ca de Nord.

torul de 40 CP) pentru cereale și 
legume, utilizabilă și pe terenuri în 
pantă mică. Atrag atenția prin li
nia lor modernă tractoarele din fa
milia U-650 și cele dc 40 CP în di
ferite variante constructive, precum 
și robustul tractor pe șenile S-1500.

Facem următorul popas în dreptul 
masivei locomotive electrice magis
trale care a devenit în ultimii ani 
simbolul forței și vitezei în trans
portul feroviar. Și aici se poate 
vorbi de o adevărată familie : ală
turi de 
electrică de 2 100 CP. apare 
tru prima ~—K ---- ‘—
2 500 CP adaptată 
cu climă 

„vechea" locomotivă Diesel 
pen- 

de 
țări 

stan-
oară mezina sa 

pentru 
tropicală. La

dul de material rulant mai re
marcăm vagonul de marfă descope
rit, pe 4 osii, cu descărcare auto
mată, construit conform prescripți
ilor normelor internaționale, pre
cum și noul vagon de călători cla
sa I, cu 54 de locuri, pentru viteze 
mari și cu un confort sporit.

Un stand spectaculos marchează 
amploarea pe care au cunoscut-o în 
ultimul pătrar de veac construcțiile 
navale. Dintre machetele vaselor 

fluviale șî maritime menționăm 
cargoul pentru mărfuri generale de 
4 500 tdw și cargoul mineralier de 
12 500 tdw.

O imensă piesă de oțel, in care 
gigantismul se îngemănează cu fi
nețea și precizia ceasornicului, 
atestă măiestria constructorilor ma
rilor turboagregate destinate hidro
centralei de la Porțile de Fier. 
Avem in față doar un segment in 
greutate de 58 tone, reprezentînd a 
șasea parte din greutatea totală a 
statorului.

Doar .cîțiva pași ne despart de 
„beneficiarii" energiei pe care o va 
genera gigantul de pe Dunăre : di
versele tipuri de motoare electrice. 
Le trecem în revistă însoțiți de un 
nou ghid, ing. Sandu Segal, direc
tor tehnic în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, care ne 
furnizează explicațiile necesare.

— Dintre numeroasele expo
nate se remarcă prototipurile noii 
Serii de motoare electrice asincrone 
cu puteri de “,5—100 kW, întrebuin
țate la antrenarea mașinilor indus
triale, a ventilatoarelor și a pompe
lor. Față de vechile motoare de 
aceleași puteri, sînt mai puțin vo
luminoase și se realizează cu con
sumuri de cupru și de tablă sili- 
cioasă cu 15—20 la sută mai mici. 
Vizitatorii vor putea face cunoș
tință și cu noua serie de motoare 
asincrone cu puteri de pină la 
560 kVV, cu game largi de micromo- 
toare șl motoare in carcase de alu
miniu, produse în moderna uzină 
de la Pitești, cu diferitele echipa
mente electrice pentru autoturisme, 
recent asimilate în fabricație.

De mare interes se va bucura, 
tăia îndoială, grupul electrogen 
150 kVA, realizat în cooperare 
firma britanică „Rolls Royce" 
vederea livrării lui, în comun, 
terțe piețe.

în sfirșit, o deosebită atracție 
pentru vizitatori va prezenta, fără

de 
cu 
în 
pe

îndoială, paleta bogată a moderne
lor produse electrotehnice de larg 
consum menite să sporească gradul 
de confort și civilizație al fiecărui 
cămin : televizoare și radiorecep
toare, radiatoare electrice cu ulei 
pentru încălzirea locuințelor, plite 
electrice, mașini de călcat cu ter- 
moregulator, frigidere cu compre
sor de 140, 180 și 240 litri capaci
tate, aspiratoare de praf, ventila
toare cu încălzire și absorbție de 
gaze și multe altele.

Privirile ne sînt atrase de un 
ștand in oare domnește o atmosferă 
de laborator. Locul utilajelor este 
luat aici de pupitre cu claviaturi și 
butoane, cu panglici perforate. Este 
ștandul destinat calculatoarelor și 
mașinilor de birou. Ne aflăm aici 
in punctul in care știința și indus
tria se contopesc în chip fericit. E 
un cuvînt pe care ni-1 sugerează 
chiar numele principalului exponat, 
denumit 
.,Felix".

— Nu 
dialogul 
aflăm in fața „vedetei" produselor 
noastre expuse la acest tirg. De 
ce ? Pentru cîj acest „creier elec
tronic" de capacitate medie e capa 
bil să efectueze 150000 
matematice pe secundă, 
ternațional București" 
acestui vlăstar cu totul 
ai ihdustrjej ■ npaștre 
prima sa apariție publică. Vor fi 
expuse, de asemenea, mașini de 
calcul electromecanice „de birou", 
cu două-trei operații, sau electro
nice, cu patru-cinci operații, pre- -------.-----... --- ---i și

9—18 
în

de constructorii români
exagerez afirmind — reia 
inginerul Segal — că ne

de operații 
„Tîrgul in- 
prilejuieși 
remarcabil 
.electronice

ne

cum și mașini de contabilizat 
facturat electromecanice, cu 
totalizatoare, produse, toate, 
serie. De remarcat că 95 la sută din 
componentele lor electronice 
produc în țară.

Printre exponatele românești, la 
tirg va fi prezentă și Inteligența 
materializată in licențe, invenții, 
procese tehnologice originale, pro
iecte și documentații tehnice de twi
te genurile, din toate sectoarele de 
activitate. Vor fj reunite multe din
tre cele 39 de invenții medaliate 
in ultimii trei ani la diverse saloa
ne internaționale de specialitate.

Spațiul nu ne permite nici măcar 
să enumerăm alte sute de produse 
românești de înalt nivel tehnic și 
de mare complexitate cu care peste 
cîteva zile vizitatorii — români și 
străini — ai „Tîrgului internațional 
București" vor putea face cunoștin
ță în mod nemijlocit. Ele vor o- 
glindi in mod sintetic, fidel și con
vingător, forța economiei noastre 
socialiste, progresele înregistrate 
sub conducerea partidului in accas- • 
tă ramură vitală care este con
strucția de mașini.

Prin ce mijloace va reuși expozi
ția să stimuleze și mai, intens inte
resul vizitatorilor ?

Parcurgind diferite standuri in 
care 'au început să prindă contur 
imaginile expoziției, ne-am dat sea
ma că marea majoritate a expona
telor vor. fi prezentate în stare de 
funcționare și în ansambluri tehno
logice. Vizitatorilor — și in primul 
rind specialiștilor — li se va oferi, 
totodată, prilejul să participe la 
numeroase simpozioane și conferin
țe de specialitate,, să consulte pros
pecte și catatoage de produse. Con
ducerea tîrgului va organiza, de a- 
semenea, „zile naționale", va faci
lita diferite întîlniri ale oamenilor 
de afaceri.

Dar „Tirgul internațional Bucu
rești" va fi accesibil celor mai di
verse categorii de vizitatori, atit 
prin valoarea și originalitatea uti
lajelor, mașinilor și agregatelor ex
puse, cit și prin arhitectura sa in
genioasă. La aceasta vor contribui, 
fără îndoială, și reclamele — lumi
noase și electronice —, ornamenta
țiile florale inspirate și locurile de 
recreere, punctele comerciale și de 
alimentație publică care vor func
ționa în incinta complexului expo- 
zițional.

★

„Tirgul internațional

mai reușite 
caracte- 
tehni co- 
printr-o

Așâdar,
București" se anunță a fi o con
fruntare cuprinzătoare, de mari 
proporții, a tehnicii românești cu 
tehnica altor țări, in general cu o 
mai îndelungată tradiție industrialii. 
Aceasta deoarece toate țările sau 
firmele participante vor etala îndeo
sebi ultimele și cele 
realizări ale lor. produse 
rizate prin performanțe 
funcționale superioare, 
înaltă competitivitate.

Aici, în această confruntare se 
e3ă sensul major al vastei expozi
ții care se va desfășura sub sem
nul unei largi și fructuoase colabo
rări prietenești, in ideea unui dia
log reciproc avantajos, a unui 
schimb de opinii și valori în cele 
mai înaintate domenii ale tehnicii 
contemporane, prilejuind industriei 
românești o afirmare de prestigiu . 
și, totodată, asumarea obligației de 
a se ridica prin eforturi tenace la 
nivelul celor mai izbutite realizări 
obținute pe plan mondial.

Adrian PRODAN 
Paul DIACONESCU

t
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Poulo Condor — numele de si

nistră rezonantă al insulei-închisoare 
din Vietnamul de sud, revine tot 
mai frecvent în atenția generală pe 
măsură ce noi mărturii completează 
dosarul privind regimul infernal a- 
plicat victimelor aparatului repre
siv de la Saigon. Am cunoscut un 
supraviețuitor al acestei închisori, 
unul din foarte puținii oameni care.

copilul ne-a murit în 1956, la numai 
citeva luni de la naștere.

— în ce împrejurări ați fost a- 
restat 7

— Familia noastră a participat ac
tiv la mișcarea de rezistență anti
colonialistă. Din punct de vedere ju
ridic n-au existat motive pentru a 
putea fi arestat. Dar, încă înainte de 
arestare, oamenii regimului de la

plafon. Eram lovit cu măciuca la în
cheieturile picioarelor, în coșul piep
tului și peste șale. Și tot timpul au
zeam un singur lucru : „Vorbește 
despre activitățile tale". Răspunsul 
meu era întotdeauna același : „Sint 
un fost rezident. Asta e totul". îmi 
pierdeam tot mai des cunoștința. De 
obicei, eram torturat cîte patru-cinci 
nopți la rînd. Torturile continuau

13 ani
pe insula-
închisoare

RELATĂRILE UNUI

FOST DEȚINUT DIN

VIETNAMUL DE SUD

In celule neînchipuit de strimte, femei și bărbați 
sint supuși unui regim de exterminare

I

1
după 13 ani petrecuți acolo, au reu
șit, printr-un adevărat miracol, să 
scape cu viață și să-și regăsească li
bertatea. El se numește Tran Tham 
și este un bărbat de statură mijlo
cie, cu păr negru aspru și cu o pri
vire de oțel. Are o față smeadă, dar 
tăbăcită ; este fața omului care a fă
cut sute și sute de zile de muncă 
forțată sub razele soarelui 
la tropice și care a suferit 
neînchipuit.

— Am fost 
1956 — spune 
în viață ambii 
două surori mai mici ; soția tocmai 

,îmi născuse un bgiat... Și am părăsit 
’ închisoarea la 1 august 1969. Am a- 
flat că între timp tatăl meu și una 
din surori au murit în urma unei 
inundații. Mama și-a pierdut viața 
într-un bombardament american la 
21 mal 1956 ; trupul ei carbonizat 
nici nu a mai putut fi recunoscut. 
Cealaltă soră avea să moară în oc
tombrie 1969, tot într-un astfel de 
bombardament. Soția se află în sud.

torid de 
torturi de

arestat la 4
el. La acea 
mei părinți ; aveam și

ianuarie 
dată erau

Saigon au încercat în cîteva rinduri 
să mă omoare. Despre una din ten
tative am fost informat la timp de 
un tovarăș de-al meu ; astfel că. în 
noaptea plănuită pentru asasinarea 
mea, am izbutit să scap. A doua zi 
am fost insă ridicat de poliție.’ Nu 
au găsit în casă nimic, nici ferme, 
nici documente. De la arestare și pînă 
la eliberare nu am fost, supus nici 
unei judecăți, nu s-a pronunțat îm
potriva mea nici o sentință. Totul 
n-a fost decît o violare flagrantă a 
Acordurilor de la 
statutul foștilor 
zistență.

— Ce a urmat
— M-au legat 

transportat in capitala 
Phu My. M-au 
mi-au luat hainele și 200 de piaștri 
pe care-i aveam asupra mea. 
zile după aceea au început 
rile. De obicei ele aveau loc 
după miezul nopții. Veneau 
soldați înarmați. îmi legau ochii, a- 
poi mă spînzurau cu mîinile de

i Geneva privind 
participant la re-

după arestară 7 
burduf și m-au 

districtului 
dezbrăcat complet.

Două 
tortu- 
putin 
citi va

HARLEMUL,apă obișnuită. In plus — puțin orez „ 
alterat. împreună cu pește stricat.

îlfentreb pe Tran Tham dacă a cu
noscut pe insula-închisoare faimoa
sele „cuști de tigri".

— Am petrecut aproape șase ani 
într-o „cușcă de tigri". în cea în care 
am fost aruncat ultima dată — circa 
trei metri lungime, 1,50 m lățime și 
trei metri înălțime — erau 8 oameni. 
Purtam cătușe la picioare și eram 
înlănțuiți cu toții de o bară de fier. 
Eram forțați să stăm tot timpul lun
giți : dacă ridicam capul riscam să 
primim o ploaie 
ciucă.

O dată am fost 
special destinată 
se aflau coarde 
ne, pe pereți spînzurau lanțuri. In
tr-un colț se afla un vas cu apă pen
tru torturile cu apă. Erau și două 
mese — una pentru torturile elec
trice, alta pentru torturile cu apă ; 
semănau cu mesele de operație. 
De data aceasta m-au torturat cu 
apă. Am fost urcat pe masă și legat 
cu picioarele mai sus decit capul. 
Mi-au descleștat fălcile cu un căluș, 
mi-au fixat o pîlnie și au început să 
toarne apă cu săpun dintr-un vas de 
vreo 20 de litri. N-au turnat insă 
prea mult din el pentru că am leși
nat. M-au chinuit în trei reprize — 
mi-au turnat întii apă cu săpun, apoi 
apă cu ardei pisat, a treia oară nu
mai apă. Si tot timpul nu auzeam 
decit o singură întrebare : „Cine te-a 
îndemnat să activezi ?“. Clătinam 
numai capul într-o parte și în alta ; 
nici nu aveam putere să vorbesc. 
Cind m-au tîrît înapoi în celulă eram 
într-o stare dezastruoasă, gura îmi 
era plină de singe. Torturile au du
rat astfel aproape zilnic, timp de o 
lună. îmi virau ace sub unghii, îmi 
fărimau degetele. Și în prezent cind 
se schimbă vremea am dureri înfio
rătoare în tot corpul.

— în ce condiții ați fost pus 
libertate 7

— La 10 aprilie 1969 am 
transferat împreună cu alți 540 
oameni la închisoarea Chi Hoa 
Saigon. La 6 iunie am fost chemați 
la poarta închisorii și transportați, 
cu cătușe la miini. la centrul de la 
Tan Hiep. La 7 iulie am fost adus 
la Qui Nhon. iar la 11 august am fost 
pus în libertate. Cred că rațiunea 
principală a eliberării mele a fost 
faptul că pină 1a urmă n-au izbutit 
să-mi smulgă ceva ce le-ar fi folo
sit. De asemenea, cred că punerea 
mea în libertate este legată și de 
mișcarea de protest — atît pe plan 
intern, cit și internațional. împotriva 
terorii exercitate de regimul de la 
Saigon.

Cînd am fost eliberat, mi-au spus 
să mă prezint la autoritățile de dis
trict, dar n-am făcut-o. Am plecat 
imediat și am izbutit să ajung în 
zona eliberată. Soția mea se află și 
ea în această zonă. Detențiunea și 
torturile nu ne-au înfrînt însă, nici 
pe mine nici pe ceilalți luptători din 
rezistență, care au cunoscut ororile 
temnițelor regimului de la Saigon.

de lovituri de mă-

chinuit într-o sală 
schingiuirilor. în ea 
de cauciuc, bastoa-

în

fost 
de 

din

o lume aparte
in inima New Yorkului

eu să 
el. Tot 
în stra-

mă cunoască iar 
mă obișnuiesc cu 
ceea ce se petrece 
dă este un adevărat spec
tacol, iar eu fac parte 
din ej.

Negri; americani au avut 
multă vreme sentimentul 
inferiorității decurgind din 
conștiința că s-au născut 
„sclavi". Acum insă, cînd 
ceasul împotrivirii în fața 
discriminărilor a sosit, ei 
nu se maț jenează că sînt 
negri. Dimpotrivă, fac din 
asta un titlu de glorie. Dar 
starea de mizerie a comu
nității lor le provoacă ru
șine, iar discriminarea, 
persistența rasismului îi 
înveninează.

La trei săptămîni după 
venirea mea în Harlem am 
început să mă cred 
nu adoptat, cel puțin 
rat.

Am fost și într-un 
tru cultural african. 1 
doamne din Harlem îl frec
ventează pentru a învăța 
dansurile ancestrale in 
zvonul tam-tam-urilor. In 
Harlem, Africa este ceva 
intermediar între pămîntul 
făgăduinței și paradisul 
pierdut. Localnicii se vor 
africani, dar vor să nu mai 
retrăiască timpurile scla
viei.

Ceva despre geniul crea
tor al negrilor. In Morning 
Side Avenue și-a instalat 
sălile de repetiție „Harlem 
Dance Theater". O dansa
toare m-a ajutat să cunosc 
un pictor care expusese lu
crările într-o galerie. Am 
descoperit astfel, cu fiece 
zi, o lume plină de căldură, 
umor, poezie, fascinantă. 
Pe pictorul Balatunde Fala- 
yemi, l-am întîlnit într-o 
cafenea. In timp ce bea 
ceai de mentă îmț spunea :

— Arta neagră trebuie să 
constituie baza culturii na
ționale negre. Vrem să 
dăm poporului nostru con
știința spiritului său prin 
imagini despre forța, fru
musețea, bucuria, suferin
ța sa. Trebuie ca negrii să 
fie mîndri că sînt negri, iar 
mișcarea artei negre tre
buie să constituie un dra
pel care s-o ateste.

Limbajul său, puterea sa 
de convingere m-au im
presionat.

în „Harlem Gallery" sînt 
pretutindeni pînze, 
de bună calitate. I 
cîteva sculpturi, 
nereușite de măști ( 
muri africane.

— Pe acestea nu 
cern noi, mi-a spus el, sint 
ale unui student nigerian 
și-l ajutăm astfel să-și plă
tească studiile.

Pictura lui Falayemi s-ar 
fi putut jntitula foarte bine 
„I am a man" (sînt un om). 
El visează să realizeze in 
pictură ceea ce semenii săi 
au făcut în muzică (jazzul), 
frumoasă sinteză artistică a 
secolului. Acesta este anul 
I al unei noi arte negre, 
pină acum atit de săracă, 
sau mai degrabă atît de 
puțin cunoscută.

Harlemul — oraș inedit 
din inima New-Yorkului — 
începe dincolo de Central- 
Park și strada 110. In dreap
ta — prelungirea Broad- 
way-ului și zona portuară a 
Hudson-ului ; în stingă — 
cartierul portorican. Din 
„lumea albă", dominată de 
cel mai mare edificiu — 
Empire State Building — te 
trezești fără tranziție în 
„lumea neagră" unde se 
termină zgîrie-norii. Park 
Avenue, 5 Avenue, Broad
way duc la străzile sordide 
șl casele leproase ale unui 
ghetto.

Harlemul a fost un car
tier pe care negrii, alun
gați din sud, au început 
să-l populeze din 1880. Casă 
de casă, stradă de stradă, 
el a devenit astfel unul 
dintre cele mai mari orașe 
negre ale Americii (250 000 
de locuitori numai în Cen
tral Harlem) unde... nu s-a 
construit aproape nimic de 
aproximativ o jumătate de 
secol. Hotelurile particu
lare s-au transformat in 
maghernițe. In pofida unor 
fațade frumoase, rămase 
intacte de la sfîrșitul seco
lului trecut, apartamentele 
sînt astăzi suprapopulate, 
in ruină.

Dacă anumite clădiri ale 
Harlemului amintesc pe 
cele din Amsterdam, fap
tul nu este întîmplător. A- 
ceasta, întrucît colonii o- 
landezi au fost primi; care 
s-au instalat în insula 
Manhattan. Fondind în 
1658 satul New Harlem, 
guvernatorul „Noii Olan- 
de“, Peter Stuyvesant, nu 
știa că pusese piatra de te
melie a viitoarei citadele 
negre a Statelor Unite.

Harlemul te proiectează 
subit într-o‘ lume fără a- 
semănare. Aici, unul din 
trei locuitori n-are de lu
cru ; din 250 000 de persoa
ne,.. cîte numără ghettoul, 
numai 7 la sută au o cali
ficare profesională,

Reportaj din Harlem de Jack GAROFALO
fftiblicist francez

sută din adolescenții apți 
de muncă sint condamnați 
să șomeze, iar unii sint 
nevoiți să doarmă în stradă 
deoarece n-au locuințe. 
Proporția enormă a șome
rilor face ca majoritatea 
străzilor și bulevardelor să 
semene cu imense săli de 
așteptare înțesate cu sute 
de oameni, cu copii și a- 
dolescenți fără ocupație.

Vara, Harlemul trăiește 
în stradă. Grupați pe fami
lii, negrii stau așezați pe 
treptele caselor. E; joacă 
cărți, discută despre sport

mere într-un bloc cu cinci 
etaje. Este un privilegiat 
pentru că are de lucru. Sa
lariul pe o săptămînă 
merge însă pentru plata 
lunară a locuinței. El nu-și 
poate permite nici un fel 
de plimbări, de călătorii. 
Billy asigură totuși un a- 
numit nivel de trai soției 
și celor patru fii ai săi. 
Dar care va fi viitorul 
acestor copii 7 „Un tînăr 
negru care a absolvit pa
tru ani de colegiu, afirmă 
sociologul american Herbert 
Miller, poate spera, în cel

• 0 lume halucinanta - în date și ci** 
fre • Acasă la „privilegiatul" Billy • 
„Lucrați pentru C.I.A. sau pentru 
F.B.I ?" • Sensurile picturii lui Fa- 

layemi

dacă 
tole-

i cen-
Unele

mai bun caz, să obțină 
unul din posturile ocupate 
de albii care n-au decit 
studii secundare".

Central Harlem numără 
18 școli primare și 5 licee. 
82 la sută din elev; sînt ne
gri, 
2 la 
tală 
nici 
nici 
sînt 
bindesc calificarea necesară 
pentru a deveni cadre di
dactice. Profesoarele „albe" 
care lucrează în Harlem 
sint însă respectate de 
populație și atașate de co
pii. Nici un fel de atitudine 
ostilă din partea elevilor, a 
căror agerime este adesea 
remarcabilă. Sentimentul 
„deosebirii" lor nu apare 
decît la virsta de 10—12 
ani.

...Adesea, aflîndu-mă sin
gur pe stradă am fost în
trebat dacă lucrez pentru 
C.I.A. sau pentru F.B.I. 
Răspundeam indiferent ce, 
cu un fantastic accent fran
țuzesc. Am pretins că lu
crez pentru F.B.I., pentru 
C.I.A., pentru Biroul nr. 2 
și pentru... Scotland Yard. 
Cel mai mare succes l-am 
avut cînd am pretins, în
tr-o zi, 
K.K.K. 
Cei doi 
terpelat au izbucnit în rîs : 
„Oameni; din Klan sînt 
niște nenorociți și care n-ar 
cuteza să vină în Harlem — 
mi-au spus ei. Iar un copoi 
n-ar avea atiția bani pentru 
a plăti aparatele de foto
grafiat pe care le purtați".

La o săptămână după so
sirea mea în Harlem și 
după numeroase incidente, 
orașul negru a început să

și politică, copiii bat min
gea, tinerii se plimbă la 
braț cu fete cu bigudiuri în 
păr.

M-am hotărît să-i colind 
străzile și să văd ce se va 
întîmpla, căci fusesem pre
venit să nu intru în acest 
ghetto „interzis albilor".

...Pentru a vizita o locu
ință, a trebuit mai întâi să 
înving neîncrederea lui 
Billy, care s-a expus atitu
dinilor reprobatoare ale 
vecinilor din pricină că a 
„primit" în casă un străin. 
Billy este muncitor la aba- 
toațe ; ocupă pe 8 Avenue 
un apartament de două ca-

16 la sută portoricani, 
sută de origină orien- 
și albi. Aici nu există 
o școală superioară, 
o facultate. Profesorii 
albi ; puțini negri do-

uneori și ziua, cînd eram mai ales 
supus la șocuri electrice. Leșinam 
imediat ce se făcea contactul. Peste 
cîtva timp am fost transportat la 
QUi Nhon, capitala provinciei mele 
(Binh Dinh), unde am fost schin
giuit vreme de 15 zile ; apoi am , fost 
dus la Nha Trang împreună cu încă 
68 de oameni. Dintre ei, din cite știu, 
pină acum au murit 14.

— Cum ați ajuns la Poulo Condor ?
— La Nha Trang, în aprilie 1957 

am fost îmbarcați pe un vas unde 
eram în total 391 de oameni, între 
care 6 femei. Trei zile mai tîrziu am 
debarcat pe insulă. Aici, înainte de 
toate l-am cunoscut pe căpitanul 
Nan. El ne-a spus din capul locului 
că, dacă a ajuns la gradul de căpi
tan. aceasta se datorează faptului că 
a mîncat ficat și a băut sînge de de
ținut. Nimeni dintre noi nu s-a lăsat 
însă intimidat. Din primele clipe 
ne-am dat seama că scopul lor nu 
era de a ne omorî imediat, ci de a 
ne face să murim lent. Cel dintîi lu
cru care ni s-a cerut a fost să ne 
renegăm convingerile politice. Tre
buia doar să pronunțăm cuvintele 
„Ly Khai" („Reneg partidul").

Celulele în care eram deținuți erau 
neînchipuit de strimte. Nu ni se dădea 
destulă apă (în fiecare zi primeam 
doar două cutii metalice : una cu 
apă rece, alta cu apă caldă, iar în 
fiecare cutie încăpea cam două 
treimi din conținutul unui pahar de

Speologul iugoslav Milutin Veljkovic a petrecut 463 de zile într-o peș
teră, stabilind astfel un nou record în ce privește viața în izolare. Scopul 
experienței : studierea condițiilor de viață în subteran. în fotografie : 
M. Veljkovic, întîmpinat de o mare mulțime în momentul părăsirii peșterii

navi-

DE PRETUTINDENI
Spre reacția 

termonucleară dirijată
MOSCOVA (de la corespon

dentul nostru, S. Podină).—Prin
tre cele mai importante și tot
odată cele mai dificile sarcini ce 
stau în fața științei contempo
rane se numără și înfăptuirea 
reacției termonucleare dirijate. 
Importanța ei este 
pentru viitorul omenirii, 
cît crearea unor reactoare 
monucleare cu plasmă 
bera pentru totdeauna 
tea umană de spectrul 
de energie".

Un pas important în 
direcție a fost făcut în ultima 
vreme de către un grup de sa- 
vanți sovietici, in frunte cu 
academicianul Lev Arțimovici 
de la Institutul de energie a- 
tomică „Kurceatov" din Mos
cova. Cu ajutorul Instalației de 
tipul „Tokamak-3“, el a reușit 
6ă creeze o plasmă cu o tem
peratură de aproape zece mi
lioane grade Kelvin, pe care a 
menținut-o un răstimp de a 
cincizecea parte dintr-o secun
dă. Desigur că nici un metal, 
nici un aliaj n-ar rezista la o 
astfel de temperatură. Pentru 
a împiedica venirea în contact 
direct a plasmei încinse cu pe
reții instalației, fizicienii au ima
ginat și realizat, perfecționînd-o 
apoi continuu, o Ingenioasă 
„capcană" de puternice cîmpuri 
magnetice.

Acest succes al fizicienilor so
vietici a sporit Încrederea spe
cialiștilor din acest domeniu 
că în viitor plasma fierbinte va 
putea fi menținută un timp su
ficient — de la o zecime de se
cundă pînă la o secundă — ast
fel încit crearea reactorilor ter
monucleari să devină o posi
bilitate reală.

enormă 
întru- 

ter- 
eli-ar 

șocieta- 
„foamei

această

Agenți de circulație 
electronici

La Bruxelles, în cîteva puncte 
de Intens trafic rutier, au fost 
postați agenți de circulație e- 
lectronici. Instalația respectivă 
înregistrează numărul fiecărei 
mașini care circulă în mod nere
glementar. în 24 de ore, un a- 
6emenea agent neobosit poate 
realiza 1 200 de fotografii ale 
contravenienților. După numai 
două ore de la intrarea în func-

țiune. un agent electronic 
completat automat 30 de chitan- 
țe-amenzi 1

Bufnițele 
și aerodinamica

Trei savanți americani 
primit misiuftea de a studia în 
detaliu... zborul bufnițelor, 
unde provine interesul pentru 
aceste păsări de noapte 7 
constatat că ele nu fac nici un 
zgomot în timpul zborului, 
mănunt considerat de extremă 
însemnătate în practica 
gației aeriene. Se speră că elu
cidarea acestui fenomen 
permite aplicarea cunoștințelor 
respective în zborurile 
rilor de fier".

păsă-

Ceasuri 
din masă plastică

Firma elvețiană „Tisso" a pus 
în fabricație ceasuri la care 
toate piesele — pînă la 
mai fine — sînt confecționate 
din mase plastice. Ceasurile din 
masă plastică s-au dovedit mult 
mai rezistente decît cele 
metal.

le fa-

După „Paris Match**

picturi 
Dar și 
imitații 
și tote-

că lufrez pentru 
(Ku-Klux-Klan), 

țipi care m-au in-

Corneliu VLAD

chilieni. In acurtă 
o adevărată vînă-

germani și 
a început 

de oameni. Cronicile vremii 
urechile

Șomeri pe o stradă din Harlem

A doua descoperire
a „ȚÂRII VÎNTURILOR
Țară a pășunilor și a turmelor de 

vite... Astfel era cunoscută în lume 
timp de secole Patagonia, vastă și 
misterioasă regiune din sudul Ar
gentinei. Dar în curînd, datorită noi
lor măsuri de dezvoltare luate de au
torități, proiectelor constructive care 
au și început să prindă viață, arte
rele amorțite ale semideșertului pa
tagonez Vor pulsa ca niciodată de-a 
lungul mileniilor. Un plan special de 
dezvoltare a Patagoniei are meni
rea să trezească la viață această 
zonă cu imense bogății naturale, a 
căror valorificare își așteaptă împli
nirea.

Situată la extremitatea de mia- 
ză-zi a Argentinei și a continentului 
sud-american, Patagonia se înfățișează 
călătorului ca un platou fără sfir- 
șit, presărat cu st'înci de origine 
vulcanică roase de vremi și intem
perii, printre care vîntul gonește 
slobod, stârnind vîrtejuri de praf 
dens și lipicios. Datorită vin- 
tului, copacii rari din pampas au 
coroanele turtite, asemănătoare u- 
nor dîre groase de fum ce plutesc 
paralel cu pămîntul. Din loc în loc, 
turme de oi formează pete cenușii 
în continuă mișcare printre stîncile 
pleșuve. Pe meleagurile acestea, soa
rele izbutește arareori să învingă 
norii cenușii și pîcla deasă, a căror 
prezență obsedantă trece de zece luni 
pe an.

Pe vastul teritoriu patagonez 
(700 000 de kmp) care se întinde de Ia 
Rio Negro pînă la insulele Țârii de 
Foc, trăiesc abia 400 000 de oameni. 
Nici măcar unul pe kilometrul pă
trat ! Vizitatorul străin care s-a în
cumetat pînă aici preferă de obicei 
ruta cea mal apropiată de țărm, de-a 
lungul căruia sînt situate rarele așe
zări omenești — în majoritate mici 
porturi — cu barăci și căsuțe înghe
suite la adăpost de vînturi, de ploile 
înghețate și de rafalele de zăpadă. 
Tot pe litoral au fost construite un 
mare număr de abatoare, depozite 
frigorifice, magazii și țarcuri pentru 
numeroasele turme de animale ce 
sosesc din interiorul continentului. 
Așezările poartă nume pitorești : 
Condor, Laguna Blanca, Rio-Verde 
etc. și sînt locuite de păstori și mun
citori al căror spirit ospitalier este 
faimos.

Mai departe, spre adîncul regiunii, 
de pe unele coline mai înalte se pot 
vedea Anzil, țîșnind ca un țărm stîn- 
cos la capătul nesfîrșitelor întinderi. 
Pentru a ajunge din Patagonia la 
Oceanul Pacific — cale nu prea lun-

gă — călătorul este nevoit să înain
teze de-a lungul 
netrecut, ocolind 
sud.

în Patagonia, 
zadarnic ruinele 
tice — temple sau piramide, ca cele 
durate de azteci și incași în nordul 
continentului. Indienii nomazi din 
extremitatea sudică, în continua lor 
luptă pentru supraviețuire, nu au 
dispus de timp și nici de mijloace 
pentru a înălța ziduri sau a croi dru
muri. Unicele relicve lăsate de aceste 
triburi, păstrate pe țărmul Țării de 
Foc și în provincia Magallanes con
stau din mari îngrămădiri de scoici 
marine, în bună parte pietrificate, 
cure au servit cîndva drept hrană 
vechilor indieni. înaintea colonizării, 
în aceste ținuturi trăiau cîteva triburi 
înrudite între ele : tejuelche, onașii, 
yagamii, alcalufii. Văzind urmele 
uriașe lăsate pe pămînt de încălță
rile indigenilor, Magellan, descoperi
torul acestei regiuni, a botezat-o în 
1520 „Țara oamenilor cu picioarele 
mari" (de unde și denumirea de 
Patagonia).

Dacă acești oameni, care trăiau în 
mod primitiv, au rezistat 6Ute de ani 
în fața vînturilor, zăpezilor și ploilor 
înghețate, ei nu au reușit să învingă 
calamitatea și mai mare — a Inva
ziilor colonizatorilor străini, care, în 
goană după aur și pășuni, i-au de
cimat fără milă. Primele încercări 
de colonizare, care datează încă din 
secolul al XVI-lea, s-au soldat cu tot 
atîtea eșecuri. Abia spre sfirșitul se
colului al XVIII-lea spaniolii au du
rat pe țărmul Atlanticului cîteva mici 
porturi apărate de garnizoane.

După alipirea Patagoniei la Argen
tina, în 1810. crescătorii de oi en
glezi, aflînd că ținuturile respective 
sînt ideale pentru creșterea animale
lor, au acaparat aici tot mai multe 
terenuri. Ei au fost urmați de colonl-

acestui obstacol de 
ultimul port din

călătorul ar căuta 
unor vestigii an-

zatori 
vreme 
toare 
relatează că pentru urechile unui 
indian omorît se plătea o liră ster
lină. Alqoolul, această „otravă albă", 
a desăvirșit „opera civilizatoare" a 
invadatorilor, împuținînd și mai 
mult numărul băștinașilor. în prezent 
în Patagonia nu mai trăiesc decît cî
teva mii de indieni. în ce privește 
tri'bul onașilor, se pare că el a dis
părut cu totul.

Dar „Țara vînturilor" a fost desco
perită cu adevărat abia la începutul 
secolului nostru, o dată cu consta
tarea că acest semideșert ascunde în 
măruntaiele 6ale prețiosul aur negru, 
atît de rîvnit în lume. începînd cu 
anul 1910 în Patagonia au răsărit pri
mele sonde din care țișnea petrol de 
primă calitate. Mai tîrziu, ținuturile 
inospitaliere ale Patagoniei au dat la 
iveală și alte bogății. In 1952 au fost 
descoperite 
cărbune la 
după aceea 
de fier la 
timp, Patagonia a devenit o 
mineralieră a Argentinei.
regiune produce în prezent 20 milioa
ne de tone țiței, adică trei sferturi din 
întreaga producție de petrol a între
gii țări, rezervele subterane de „aur 
negru" și de gaze naturale fiind a- 
preciate la 80 la sută din totalul 
rezervelor Argentinei.

încă cu trei decenii în urmă, ar- 
gentinenii și-au dat seama de ne
cesitatea unei exploatări eficiente a 
rezervelor de țiței din Patagonia, însă 
lipsa de fonduri și de mină de lucru 
calificată a fost un handicap care 
i-a silit să încheie acorduri deza
vantajoase cu campanii petroliere 
din Occident. Deși această bogăție nu 
a fost pentru Argentina principalul 
„atu" In economie, creșterea anima
lelor continuînd 6ă dețină primul loc, 
petrolul a dat naștere multor dis
pute interne.

De curînd au fost scoase la lumina 
zilei noi comori ale subsolului: mi
nereuri de plumb și cupru, de alu
miniu, magneziu, wolfram, vanadiu. 
Cele mai recente prospecțiuni au dat 
la iveală importante zăcăminte de 
uraniu.

In urma descoperirilor făcute, au
toritățile argentinene au început să 
acorde o importanță deosebită acestei 
regiuni ignorate pînă nu de mult. 
Presa argentîneană a calificat măsu-

primele zăcăminte de 
Rio Turbio, iar cinci ani 
— zăcăminte de minereu 
Sierra Grande. în scurt 

bază 
Această

rile luate de autorități în legătură cu 
dezvoltarea Patagoniei drept „o nouă 
cucerire a deșertului". Programul de 
dezvoltare a Argentinei pentru pe
rioada 1970—1974 vizează atragerea 
pe scară largă în circuitul economic 
național a bogatelor resurse natu
rale ale Patagoniei. Se consideră că 
avuțiile „Țării vînturilor" joacă un 
rol de prim ordin în transformarea 
Argentinei dintr-un „stat-fermă" care 
Importă majoritatea produselor in
dustriale finite, intr-o țară cu o 
economie în care industria să capete 
un rol preponderent.

Pentru valorificarea mal amplă a 
bogățiilor subsolului din Patagonia 
s-a prevăzut construirea unor obiec
tive industriale și a unor complexe 
hidroenergetice. Printre primele mă
suri în acest sens se numără deschi
derea pe rîul Limay a șantierului 
pentru construcția complexului hidro
energetic „Chocăn-Cerros Colora dos", 
(devenit de pe acum un simbol al 
dezvoltării industriale a Argentinei). 
Construirea unui baraj uriaș va asi
gura irigarea unei întinderi de un 
milion de hectare de pămînt. Pentru 
exploatarea minereului de fier a fost 
avansat proiectul unui complex in
dustrial la Sierra Grande, care pre
vede, pe lingă unitățile miniere, con
struirea unei uzine siderurgice de 
mare capacitate. Potrivit' prevederi
lor, producția de cărbune de la Rio 
Turbio va crește în 1972 la 1 200 000 
tone anual, față de circa 500 000 tone 
cît se extrage în prezent. Totodată, se 
are In vedere construirea aici a unei 
centrale termoelectrice, iar lingă 
portul Madryn, a unei uzine de alu
miniu care va produce, începînd din 
1974, 150 000 tone de metal pe an.

întrucît o problemă încă nerezol
vată a Patagoniei constă în lipsa mii- 
nii de lucru, s-a avut în vedere pu
nerea în practică a unui program de 
„dezvoltare demografică" a acestei 
regiuni, menit să asigure o prezență 
umană capabilă să valorifice zăcă
mintele subsolului pentru a face po
sibilă integrarea cu toată capacita
tea a acestei zone în ansamblul eco
nomic al Argentinei.

în acest fel, Patagonia, regiunea cea 
mai vitregită de natură din America 
de Sud, va căpăta in curînd o nouă 
înfățișare, devenind un factor motri
ce al dezvoltării economice argentl- 
nene.

C. BUȚURA
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VIZITA MINISTRULUI

AFACERILOR EXTERNE

AL R. D.
La Ministerul Afacerilor Exter

ne s-au încheiat vineri convor
birile oficiale între ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer.

Din partea română la convorbiri 
au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Ghenea, ambasado
rul țării noastre în Republica De
mocrată Germană, George Marin 
și Gheorghe Săvulescu, directori 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
funcționari superiori din M.A.E.

Din partea Republicii Democrate 
Germane au luat parte Oskar 
Fischer, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești, Helmut Ziebart și Siegfried 
Bock, directori în Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D. Germane, 
funcționari superiori din M.A.E. 
al R.D. Germane.

în cadrul convorbirilor s-a fă
cut un schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual și perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale, 
precum și în legătură cu unele 
probleme internaționale actuale.

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

♦
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, cu soția, au oferit vi
neri un dejun în cinstea ministru
lui afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu și a soției sale.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Ghenea, ambasado
rul țării noastre în R. D. Germa
nă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte Oskar Fischer, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Hans Voss, ambasadorul 
R. D. Germane la București, func
ționari superiori din M.A.E. al

GERMANE
R. D. Germane, membri al Am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

în timpul dejunului, cei doi mi
niștri au rostit scurte toasturi în 
care au exprimat deosebita satis
facție în legătură cu rezultatele 
convorbirilor și au subliniat exis
tența a numeroase posibilități pen
tru dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
între cele două țări.

Miniștrii de externe au toastat 
pentru conducerile de partid și de 
stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democrate 
Germane, pentru dezvoltarea, rela
țiilor prietenești între România și 
R. D. Germană, pentru cauza so
cialismului și păcii.

★
în cursul zilei de vineri, minis

trul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Germane, Otto 
Winzer, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au făcut o vizită prin 
Capitală.

★
Cu prilejul vizitei oficiale în țara 

noastră a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer, și a soției 
sale, ambasadorul R. D. Germane 
la București, Hans Voss, a oferit, 
vineri seara, la reședința sa, un 
cocteil.

Au participat Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, alți membri ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri al Consiliului de Stat, mi
niștri.

Au luat parte Oskar Fischer, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, persoanele oficiale care în
soțesc pe oaspete în vizita oficială 
în țara noastră.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Cronica zilei
La Palatul Marii Adunări Na

ționale, vineri după-amiază. pre
ședintele Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură. Dumitru Co- 
liu, și președintele Comisiei ju
ridice, prof. Traian îonașcu, s-au 
întîlnit cu senatorul chilian Um
berto Aguirre Doolan, care ne vizi
tează țara.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Gonzalo Facio, ministrul rela

țiilor externe costarlcan, a trans
mis o telegramă ministrului aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
prin care mulțumește pentru me
sajul de felicitare adresat cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii 
Costa Rica.

★
Vineri, 2 octombrie, a sosit în 

Capitală noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Turcia la București, Nazif 
Cuhruk.

★
Sub auspiciile Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, vineri 
la amiază la Biblioteca cen
trală universitară din Capitală s-a 
deschis Expoziția de fotografii 
„Realizările construcției socialis
mului în industria și agricultura 
Republicii Populare Chineze", or
ganizată cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Un nou număr de fotografii 
ilustrează aspecte variate din viața 
și munca poporului chinez.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți Ion Moraru, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă șl cultufă, ziariști.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice, membri ai Ambasadei 
R. P. Chineze la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul vernisajului au rostit 
alocuțiuni Emil Iordăchescu, direc
torul direcției așezăminte cultu
rale din C.S.C.A., precum și Clan 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineze 
la București.

★
La cinematograful „Capitol" din 

București a avut loc vineri seara, 
în deschiderea „Zilelor filmului 
din R. D. Germană", un spectacol 
de gală, organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, cu 
prilejul celei de-a XXI-a aniver
sări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane. A fost prezen
tat filmul „Hei, tu !“, producție a 
studiourilor „Defa“-Berlin.

La spectacol au asistat Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Alecu Costică, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din M.A.E. și 
C.S.C.A., regizori și actori de film, 
alți oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești, și alți membri ai corpului di
plomatic.

A fost prezentă, de asemenea, o 
delegație de cineaști din R. D. Ger
mană.

înainte de spectacol, Mircea Sîn- 
timbreanu, director general al 
Centrului național al cinematogra
fiei, a prezentat asistenței filmul

galei, precum și unele aspecte ale 
cinematografiei din țara prietenă.

în cadrul „Zilelor filmului din 
R. D. Germană" în București, la 
Iași, Qluj. Timișoara, Craiova, Tg. 
Jiu, Galați și în alte localități ,va 
fi prezentat un program de filme 
din R. D. Germană.

★
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația comună a Alianței 
naționale a țăranilor și a Ligii 
naționale a cooperativelor și aju
torului mutual din Italia, care, Ia 
invitația Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție 
a făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
Attiwio Esposto, președintele A- 
lianței naționale a țăranilor, de
putat, Lino Visani, membru al 
Prezidiului Ligii naționale a co
operativelor și ajutorului mutual, 
Tonti Gualtiero, președintele A- 
lianței țăranilor din Bologna și 
Giorgio Vegetti, președintele Coo
perativei din Corticella — Bo
logna.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost condusă de 
Gheorghe Petrescu, prim-vicepre- 
ședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, de membrii conducerii 
uniunii.

★
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala Fatma Ben Chaâbane și Fat- 
ma Braham, membre ale Comite
tului Central al Uniunii Naționa
le a Femeilor din Tunis, care, la 
invitația Consiliului Național al 
Femeilor, au făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră. în timpul vi
zitei, delegația a fost primită de 
Suzana Gîdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, și. a avut 
întrevederi cu membre ale comi
tetelor și comisiilor femeilor din 
municipiul București și din jude
țele Cluj și Sibiu.

Au fost, de asemenea, vizitate 
unități economice și social-cultura- 
le din Capitală și din cele două 
județe.

*
La invitația C.C. al U.T.C., vi

neri a sosit în Capitală o delegație 
a Comitetului de relații inter
naționale a Asociațiilor de tineret 
și educație populară din Franța 
(C.R.I.F.).

(Urmare din pag. I)

varietate și bogăție de for
me și culori care întrec 
orice Închipuire.

Să revenim însă la toam
nele Deltei. Afirmația că 
ni se pare mai frumoasă 
toamna nu are nevoie de 
argumentație pentru cei ca
re au cunoscut-o cîtuși de 
puțin in acest anotimp. Sînt 
însă destui iubitori de dru
meție care ar merita s-o 
cunoască in acest sezon, 
de fapt, adevăratul sezon 
turistic al Deltei.

Toamna poposesc în Del
tă peste 300 de specii din 
lumea păsărilor, din care 
74 provin de pe alte conti
nente ; 6 lungi drumuri ale 
păsărilor migratoare, toam
na, își au punct de întîlni- 
re și de popas în Delta Du
nării.

Adevărata „Arcă a lui 
Noe", Delta adăpostește, pe

Primire
la Consiliul

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a pri
mit, vineri după-amiază, pe 
Andrzej Giersz, ministrul construc
țiilor și industriei materialelor de 
construcții al R.P. Polone, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

Au fost discutate probleme pri
vind colaborarea și cooperarea teh- 
nico-științifică în domeniile con-

de Miniștri
strucțiilor și industriei materiale
lor de construcții între cele două 
țări.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
luat parte Traian Ispas, ministrul 
industriei materialelor de construc
ții.

(Agerpres)
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CAMPIONATELE MONDIALE 
DE VOLEI S-AU ÎNCHEIAT 
NOII CAMPIONI: ECHIPA R. D. GERMANE (LA MASCULIN) Și ECHIPA UNIUNII

SOVIETICE (LA FEMININ)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 octombrie : In țară : Vre
me în general frumoasă la în
ceput, apoi în răcire ușoară, ce
rul va fi variabil, mai mult noros 
în vestul și nordul țării, unde

vor cădea ploi temporare și sub 
formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. In rest, ploile 
vor avea un caracter local. Vîn- 
tul potrivit, predomlnînd din 
vest. Temperaturile minime vot 
fi cuprinse între 4 grade și 14 
grade, iar maximele între 13 și 
23 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme relativ călduroasă la 
început, apoi se va răci. Cer va
riabil, mai mult noros. Temporar 
ploaie, vîntul va predomina din 
sectorul sud-vestic. Temperatura 
ușor variabilă.

Deschiderea lucrărilor Conferinței naționale 
de alergologie

Vineri dimineață au început în 
Capitală lucrările primei Confe
rințe naționale de alergologie, or
ganizată de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale.

Participă academicieni, profesori: 
cadre medicale de specialitate din 
întreaga țară, precum și un mare 
număr de cercetători și medici cu 
reputație internațională în acest 
domeniu, sosiți din 15 țări.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de prof. dr. docent Marcel 
Saragea, președintele comitetului

de organizare a conferinței, par- 
ticipanții au fost salutați de dr. do
cent Eugen Mareș, adjunct al mi
nistrului sănătății, acad. Aurel 
Moga, președintele Academiei de 
Științe Medicale, prof. dr. docent 
Valerian Pop, președintele Uniunii 
Societăților de Științe Medicale.

Timp de două zile, vor fi dezbă
tute probleme de mare actualitate 
in alergologie, privind etiopatoge- 
nia bolilor alergice, tratamentul și 
profilaxia acestora.

(Agerpres)

SIMPOZION
Vineri au început la Institutul 

agronomic „dr. Petru Groza" din 
Cluj lucrările simpozionului repu
blican pe tema : „Probleme ac
tuale privind insecticidele organo- 
fosforice". Participă cercetători 
din cadrul institutelor specializate, 
cadre didactice universitare, spe
cialiști din industria chimico-far- 
maceutică din țară. în prima zi au 
fost dezbătute probleme privind 
influența insecticidelor asupra să

nătății animalelor, remanența in
secticidelor în produsele agroali- 
mentare. persistența lor în apă, 
măsurile necesare prevenirii unor 
Intoxicații. Participanții la discuții 
au făcut cunoscute o serie de ob
servații științifice efectuate atît în 
laboratoarele de cercetări, cît și în 
agricultură, subliniind importanța 
crescîndă a folosirii Insecticidelor 
in practica agricolă.

(Agerpres)

Aseară, în sala „Festlvalna- din 
capitala Bulgariei, s-au încheiat cam
pionatele mondiale masculine de vo
lei. O ultimă zi de pasionante dispu
te, fiecare dintre cele patru meciuri 
urmind a schimba pozițiile echipelor 
in clasamentul general. Cum spuneam 
încă acum citeva zile, o singură e- 
chipă își cunoștea anticipat locul ce-1 
va ocupa in turneul final. Era vorba 
de echipa Belgiei și de locul 8 al a* 
cesteia. în fine, să revenim la cele
lalte șapte. Mal intii ne interesa, fără 
îndoială, ce poziție va avea, in cele 
din urmă, formația țârii noastre, a- 
tlată aici in calitate de vicecampioa- 
nă mondială. Arătam intr-o corespon
dență anterioară că era destul de 
greu de a considera posibilă reconfir
marea unei atari poziții a voleiului 
românesc. Oricum Insă aveam spe
ranțe — decurgind intre altele și din 
felul in care a prezentat lucrurile to
rul federal — că totuși comportarea 
selecționatei noastre va fi pe măsura 
creditului la public, pe măsura pres
tigiului el Internațional. în această al 
a finalei campionatelor mondiale, e- 
chipei române Ii mai rămînea o sin
gură șansă pentru a evita penultimul 
loc. O situație deloc roză, pe cart 
drept să o spunem, nu o intrevedeau 
nici in cele mai pesimiste calcule. O 
victorie in fața formației Poloniei, 
coroborată cu eventuala victorie a e- 
chlpei U.R.S.S. la selecționata Ceho
slovaciei ar fi propulsat-o, ca să zi
cem astfel, pe locul al cincilea. Era 
un loc și așa tnferlor celor ocupate de 
voleiul românesc tn cele șase ediții 
anterioare ale campionatelor mon
diale. Calculele s-au dovedit Insă... 
simple calcule. Voleibaliștii noștri ,în- 
cercînd ieri, in partida cu polonezii, 
tntregul efectiv (doar Tirlfci nu a ju
cat), jn formule și scheme tactice 
diferite, doar-doar vreunele vor cores
punde — n-au putut obține succesul 
salvator. Așa cum ne-a obișnuit, e- 
chipa a Început bine primul set, a 
condus cu 5—1. A fost egalată, insă 
din nou s-a distanțat pină la 12—8 
tn mod normal setul nu trebuia pier
dut. Totuși, polonezii, tenaci și in re
venire de formă, au punctat decisiv 
tn final, și și-au adjudecat setul cu 
15—12. Tot ei aveau să ciștige” și setul 
doi (15—9), de data aceasta echipa 
noastră nemaidepunind eforturile ne
cesare, nici la blocaj, nici tn linia a 
doua. Românii sint mai activi in setul 
următor. Au poftă de joc și, printr-o 
participare mai îndrăzneață, cu mal

multă inițiativă și curaj in rezolvarea 
fazelor la fileu, cîștigă (cu 15—10).

Speranțele încep să revină. Adver
sarii sînt descumpăniți. Ei resimt o- 
boseala din ajun, intr-un meci foarte 
greu, cu echipa U.R.S.S., pe care l-au 
cîștigat. Echipa noastră devine mai 
insistentă. Tinerii Duduciuc, Iorga, 
Codoi își aduc aportul, la fel de bine, 
ca mult mai experimentațil Drăgan, 
Udișteanu, Stamate. Un nou set pen
tru români, la aceiași scor (15—10) șl 
egalitate.

Partida se reia după pauza regula
mentară. Ambele formații se anga
jează de la primele schimburi de 
mingii intr-o dispută extrem de pa
sionantă. Grupul de turiști români, 
aflați special pentru campionate, în
curajează pe voleibaliștii lor tavo-

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, ION DUMITRIU

Știți ce este „Romcarbon"-ui
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produs la Buzău?
Cu 17 ani tn urmă industria 

chimică buzoiană își vestea pre
zenta printr-un modest atelier 
mecanic de confecții din p.c.v. și 
de presături termorigide din ba- 
chelită și aminoplast. Mai tîrziu, 
acest atelier a cunoscut transfor
mări fundamentale, a devenit o 
impunătoare unitate industrială 
— Uzina pentru prelucrarea ma
selor plastice din Buzău, a cărei 
faimă a depășit de acum cu mult 
hotarele județului. Unitatea este 
situată la poarta de vest a muni
cipiului, acolo unde altă dată e- 
xistau gropile 
midărli.

în anul 1957 
funcțiune două 
mijloace de protecție și cea de 
fabricare a, unor produse pentru 
industriile petrolieră, alimentară 
și farmaceutică. „Romcarbon”, de 
exemplu, apreciat pe piețele 
multor țări, este numai unul din 
binecunoscutele produse cu mul
tiple utilizări tn industrie și me
dicină — ca absorbant și deco
lorant — și care se fabrică la a- 
ceastă întreprindere, 
ani au marcat apariția 
tii importante. Astfel, 
ființarea secțiilor de 
a anvelopelor, unică in genul ei 
in tara noastră, apoi prin asimi
larea fabricării unor piese de 
schimb auto și de tractor, pro
ducția uzinei avea să se inscrie 
intr-un flux cu o tot mai mare di
versitate de sortimente și, conco
mitent, sporite solicitări din par
tea beneticiarilor, atingînd o va-

unei vechi cără-

au Intrat aici în 
noi secții, cea de

Următorii 
altor sec- 
prin in- 
reșapare

loare anuală de 
ne lei.

După intrarea 
modernei secții 
momentul cel mai important pină 
acum în „biografia" uzinei, va
rietatea de produse realizate și 
livrate de aici a conectat pre
ocupările acestei întreprinderi cu 
activitățile unui mare număr de 
alte unități, din cele mai diferite 
sectoare : construcțiile de mașini, 
industriile minieră, petrochimică, 
farmaceutică, industriile electro
tehnică, alimentară, agricultură 
etc. De asemenea, produse cu 
marca acestei uzine duc faima 
muncii oamenilor talentați și har
nici care le-au creat, fn numeroa
se țări în care se exportă ; s-ar 
putea spune că pe mai toate me
ridianele lumii.

Făctnd un succint tur de ori
zont, se poate arăta, de exemplu, 
că in acest an — față de 1960 — 
producția globală ce se va obține 
la Uzina pentru prelucrarea ma
selor plastice din Buzău va fi de 
11 ori mai mare, perioadă in care 
productivitatea muncii a crescut 
de aproape 6 ori. Concomitent, 
proceselor tehnologice li s-au 
adus perfecționări, ceea ce a 
contribuit la tmbunătățirea per
manentă a calității produselor 
fabricate. Numai tn cursul aces
tui an, de pildă, preocupările 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor, tn direcția obținerii unor 
randamente sporite și a unor pro
duse de calitate superioară, la 
un preț de cost cît mai econo-

peste 22 milioa-

în funcțiune a 
de polietilenă,

micoe, au impulsionat apariția a 
peste 30 de inovații. Este de men
ționat că, jumătate din acestea 
au ca autori muncitorii din sec
țiile productive.

Uzina pentru prelucrarea ma
selor plastice din Buzău urmează 
să cunoască noi dimensiuni tn 
următorii ani, sâ-și lărgească no
menclatorul cu produse fabrica
te. Gradul dezvoltat de tehnici
tate, exigentele cresctnde fată de 
calitatea sortimentelor realizate, 
noile tehnologii tot mai perfec
ționate impun colectivului de aici 
nevoia însușirii unui sporit și 
exigent bagaj de cunoștințe pro
fesionale, care să tină pasul cu 
cele mai recente cuceriri ale 
științei și producției în acest do
meniu. La uzina din Buzău nu
mărul cadrelor cu studii medii, 
precum și al celor cu studii eco
nomice și tehnice superioare este 
în continuă creștere. în acest 
sens, se poate arăta că numărul 
specialiștilor cu pregătire supe
rioară este tn prezent — compa
rativ cu primul an al actualului 
cincinal — de opt ori mai mare.

în perioada din urmă, 
colectivului întreprinderii 
dreaptă tn tot mal mare 
și tn direcția punerii tn 
a unor noi șl importante
interne. Succesele de ptnâ acum 
constituie o bună garanție că 
măsurile preconizate vor fi înde
plinite fn mod consecvent.

atenția 
se tn- 
măsură 
valoare 
rezerve

R. GHEORGHIU 
corespondentul „Scînteii
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rlți. Din păcate, după numai citeva 
minute scorul începe să ia proporții 
in favoarea polonezilor.

încercările de a recupera din han
dicap sînt doar parțial soldate cu 
puncte. La scurt interval după ce ta
bela de marcaj arăta 12—6 pentru 
Polonia facem puncte prețioase, a- 
propiindu-ne toarte mult (12—14). 
Setul insă era ca și terminat.

Citeva schimbări consecutive de 
servicii și, în fine, echipa poloneză 
reușește atacul decisiv al setului, a- 
tacul decisiv al meciului. Polonia cîș
tigă cu 3—2, la fel ca și la mondia
lele trecute. Asemănarea de situație 
cu cea de la C.M. ’67 este 
doar de scor : atunci pierdeam în 
fața acelorași adversari, numai că 
tn clasamentul general terminam 
pe locul II. Acum însă... locul 
VII, cu 9 puncte (setaveraj 10-18) : 
din șapte meciuri am cîștigat doar 
două (la U.R.S.S. și Belgia), pierzîn- 
du-le pe celelalte (la Bulgaria, Polo
nia, Cehoslovacia, R.D.G. și Japonia),

După acel fantastic meci de joi 
seara, cu echipa R.D.G., pe care l-au 
cîștigat cu 3—2 (15—3, 15—9, 13—15, 
8—15, 15—9), meci încheiat foarte 
tirziu, spre miezul nopții, voleibaliștii 
japonezi au avut ieri un moment de 
respiro. Cam așa a fost jocul lor cu 
echipa Belgiei, încheiat cu scorul de 
3—0. O simplă formalitate și ca joc, 
și ca scor, și ca durată. Meciul, cu 
echipa R.D.G. a ținut 151 de minute 
(record de durată). Acum nici o trei
me din acest timp. Cu acest meci, 
japonezii terminau marea competiție 
pe locul al treilea. Oricum, însă, tre
buie spus din nou că jocul echipei 
japoneze, al tuturor componenților ei, 
aproape fără excepție, a fost caracte
rizat drept cel mai spectaculos, com
plet și destul de eficace. Nu-i întîm- 
plător că Ia sondajul cu tema, „care 
au fost, după părerea dv., cei mai 
buni șase jucători la aceste campiona
te, meritînd a face parte dintr-o e- 
ventuală echipă a lumii ?“, sondaj or
ganizat de asociația presei sportive

bulgare, ziariștii acreditați la C.M. 
au indicat, firesc, și numele a doi 
japonezi. Echipa formată prin acest 
plebiscit arată astfel : Nekoda, Mo
rita (Japonia), Karov, Zlatanov 
(Bulgaria), Schulz, Schumann 
(R.D.G.).

Printr-un complex de Împrejurări 
meciul epilog al mondialelor Intre 
Bulgaria și R.D.G. a fost de fapt fi
nala propriu-zisă. Oricare dintre 
echipe, o dată învingătoare devenea 
campioană mondială. Este desigur 
ușor de Închipuit atmosfera, fier
berea (aseară totuși cam exagerată...) 
din tribunele acestei săli care a fre- 
mătat cu fiecare partidă a voleiba
liștilor bulgari. La fluierul arbitrului 
român Costin Mușat, cele două for
mații s-au aliniat, au salutat publi
cul și au început marea finală. Mal 
clari în acțiuni, se arătau ia început 
sportivii din R.D.G. care ajung repede 
la 4—0, 8—1, 9—2, 11—4. Bulgarii mic
șorează din handicap : 8—12, 9—13, 
10—13. Setul insă se termină tn fa
voarea formației R.D.G. cu 15—10. 
Setul următor este infernal. Nimeni 
nu lasă nici cea mai fnică energie 
necheltuită. După aproape o jumă
tate de oră setul revine echipei 
Bulgariei cu 15—13.

Următoarele două seturi stnt de-» 
dreptul extraordinare prin modul in 
care jucătorii, deși epuizați fizicește, 
Înțeleg să-și dispute mai departe 
șansele. Setul trei revine echi
pei R.D.G. cu 15—7. Apoi bulgarii 
egalează, ciștigind setul al patru
lea la un scor categoric (15—7). Setul 
decisiv ii remarcă pe bulgari prin 
sprintul ce l-au luat imediat de la 
punerea mingii in joc. Conduc cu 
10—1. Apoi cu 13—7. Cine ar fi cre
zut ce va urma 7 Tribunele gata să 
se prăvălească. Adevărată lovitură de 
teatru : cu un elan fantastic, volei
baliștii din R.D.G. revin puternic și 
ciștigă setul acesta cu 15—13. în acest 
fel pentru cititori este limpede cina 
a cîștigat campionatul mondial de 
volei la această ediție. Voleibaliștii 
din R.D.G. — o formație de o exem
plară putere de luptă, cu un joc pa 
cit se poate de simplu, pe atit de 
eficient. Rezultatele din acest cam
pionat o dovedesc și-i recomandă ca 
pe cei mai valoroși jucători. Pe locul 
secund echipa Bulgariei. în conti
nuare s-au clasat Japonia, Ceho
slovacia. Polonia, U.R.S.S., România, 
Belgia.

în clasamentul feminin, titlul de 
campioană de volei al turneului final, 
ce a avut loc la Varna, a revenii 
echipei Uniunii Sovietice.

Și echipa noastră feminină, poate, 
pentru a nu face notă discordantă 
cu formația masculină, a ocupat 
finalmente locul șapte. Este de
sigur, un loc deloc onorant pentru 
voleibalistele noastre și tocmai da 
aceea se impune o analiză a activi
tății lor prealabile — ca și a echi
pei masculine de altfel — de către 
federația de specialitate, de conduce
rea mișcării sportive Însăși. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît este vorba 
de un sport în care țara noastră a 
avut un mare prestigiu internațional. 
Asupra acestor chestiuni insă vom 
mai avea prilejul să revenim în zia
rul nostru.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA MADRID se desfășoară tn 

prezent campionatele mondiale femi
nine de golf.

După două zile de lntreoeri, tn 
competiția pe echipe conduce forma
ția Franței cu 291 puncte, urmată de 
echipele S.U.A. — 298 puncte, Cana
dei — 300 puncte, Republicii Sud A- 
fricane — 308 puncte, Argentinei — 
308 puncte, Angliei — 311 puncte etc.

La individual, pe primul loc se a- 
flă sportiva franceză Claude' Cros- 
Roubin cu 146 puncte, urmată de com
patrioata sa Brigitte Varangot — 
147 puncte. Cunoscuta campioană 
Catherine Lacoste (Franța) împarte 
locurile 3—4 cu Marlene Streiet (Ca
nada) — ambele cu cite 148 puncte.

La SOFIA s-a disputat meciul in
ternațional de polo pe apă dintre e- 
chipa locală Levski-Spartak și for
mația Dynamo Magdeburg (R.D. Ger
mană). Oaspeții au terminat Învin
gători cu scorul de 6—4 (0—0, 3—1, 
l—1, 2—2).

CURSA CICLISTA INTERNAȚIO
NALA DESFĂȘURATA LA PEC- 
CIOLI (in apropiere de Pisa) a fost 
cîștigată de rutierul suedez Gosta 
Pettersson, cronometrat pe distanța 
de 235 km cu t impui de 5h55" (me
die orară de 40,214 km). La 35” de 
învingător a sosit belgianul Patrick 
Sercu in fruntea unui pluton, din 
care făceau parte printre alții ita
lienii Simonetti, Motta, Bitossi, Gi- 
mondi. Basso și Sgarbozza

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA BONN, la star
tul căruia au fost prezenți atleți de

valoare vest-germani. Nickel a ter
minat Învingător in două probe : 
200 m în 20"8/10 și 110 m garduri in 
13"8/l0. Cursa de 100 m a fost cîști
gată de Metz, cronometrat cu timpul 
de 10”3/10, jar în proba de săritură 
cu prăjina pe primul loc s-a clasat 
Ohl cu 5.10 m.

Alte rezultate : masculin : arunca
rea discului : Neu — 61,06 m ; femi
nin : 100 m : Wilden — ll"8/10 :
400 m : Frese — 53”

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA BERKELEY 
(California), jucătorul american de 
culoare Arthur Ashe l-a întrecut cu 
3—6, 6—3, 6—1 pe australianul Ray 
Ruffels. Americanul Clark Graebner 
l-a învins cu 6—3. 6—1 pe brazilianul 
Thomas Koch, iar cehoslovacul Jan 
Kodes a dispus cu 7—5, 4—6, 7—5 de 
americanul Bob Lutz. Alte rezultate : 
Ralston (S.U.A.)-Gorman (S.U.A.) 
6—1, 5—7, 6—1 : Carmichael (Austra
lia)-Pasarell (Porto Rico) 2—6, 7—5, 
6—3 ; Smith (S.U.A.)-Barth (S.U.A.) 
6—3, 6—3.

în proba de simplu femei, tenis- 
mana australiană Kerry Melville a 
invins-o cu 6—3, 7—5 pe Pat Walk- 
den (Republica Sud-Africană).

ÎN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL MASCULIN DE HAND
BAL DE LA GDANSK, echipa locală 
K.G.S. Wybrzeze a Întrecut cu scorul 
de 10—9 (5—5) formația Dynamo Ber
lin. Intr-un joc anterior. Dynamo 
Berlin ciștigase cu scorul de 12—6 
(7—4) in fața formației daneze N.I.F. 
Nestved.

lingă cele peste 300 specii 
de păsări, și o bogată fau
nă de mamifere, îndeosebi 
in zonele de plaur : vidra, 
nurca, nevăstuica comună 
mare, hermina mică, mis
trețul, pisica sălbatică, vul
pea, uneori și iepurele, bi- 
zamul, cîinele Enot, nutria.

Din punct de vedere eco
nomic, principala bogăție 
a Deltei o reprezintă pește
le. Or, toamna este cel mai 
bogat sezon de pescuit in 
Deltă. Faptul că nu in toate 
locurile din Deltă se pot in- 
tîlni aceleași specii de pești 
dă tabloului piscicol al Del
tei un aspect deosebit de 
complex. Pe scurt, în Delta 
Dunării au fost identificate 
peste 110 specii de pești.

Așadar, unde se poate 
merge în Deltă 1

Există, firește, preferințe 
și preferințe. Pe unii ii in
teresează cu deosebire lo
curile unde se poate vina. 
Pe alții — cele mai bune 
locuri de pescuit. Sau, pur

și simplu, frumusețea unică 
a acestui minunat colț al 
patriei noastre. De reținut 
insă că Delta oferă satis
facție deplină oricărei pre
ferințe. toți vizitatorii ei 
rămînind impresionați, deo
potrivă, de calmul și liniș
tea pe care Delta le oferă

rămii mut de uimire In fața 
fascinantei frumuseți a Del
tei. Pescar fiind, după ce 
o zi Întreagă ai bătut jepci, 
ghioluri și canale, in amur
gul sîngeriu, lingă focul pe 
care-ți pregătești saramura, 
vei rămine fermecat de 
foșnetul de mătase al ebo-

măsură) de un dram de... 
noroc. Rar vei tntilni insă 
vînător care a fost in Del
tă și care, Ia înapoiere, să 
nu-ți povestească cu lux de 
amănunte cite „dubleuri" a 
tras el, măcar că n-a îm
pușcat decit niște lișițe nă- 
tingi. După cum rar pes-

de O.N.T., atît pentru turiș
tii români cit și pentru cei 
străini. Pentru turiștii 
străini, de pildă, O.N.T. 
organizează excursii de una 
și două zile, fie cu vasul 
„Tudor Vladimirescu", fie 
cu hidrobuze moderne, pe 
ruta Tulcea-Crișan-Mila 23

Marele anotimp al Deltei
cu generozitate, de suita de 
imagini feerice care il 
„fură" pe cel ce pătrunde 
in labirintul fără de sfirșit 
al canalelor, umbrite de 
plecăciunile sălciilor și ca
tifelate de albul imaculat 
al covoarelor de nuferi. 
Vînător fiind, deci om care 
n-ai ochi decit pentru țintă, 
nu se poate ca. măcar in 
ceasurile de răgaz, să nu

rului stolurilor de păsări 
care trec razant cu stuful, 
căutindu-și cuiburile pen
tru odihna de noapte.

Cit privește trofeele, toți 
vînătorii și pescarii care 
vin in Deltă au șanse 
egale. Cel puțin „teo
retic". în practică, multe 
depind de „scule", de ex
periență, de iscusință și 
îndrumare și (nu în mică

car care să nu povestească 
ce „luminare" i-a făcut lui 
o „boală de știucă" de 
vreo 6 kg. pe care, bine
înțeles, a... .scăpat-o.

Cum se poate merge tn 
Deltă ?

Depinde de timpul de 
care dispui, de mijloace, de 
preferințe.

O posibilitate o consti
tuie excursiile organizate

Sat-Canalul Șontea-Ghiolul 
Fortuna-Maliuc. La cerere 
O.N.T. poate organiza 
excursii în grupuri, cu du
rate și pe trasee la alegere, 
atit pe Sulina, cit și pe 
Brațul Sf. Gheorghe, cu in
trări și popasuri pe canale 
și in ghioluri, utilizînd 
pentru transport hidrobu- 
zele. Tot la cerere, Agen
ție de turism jntern Bucu

rești organizează excursii 
de 4—5 zile, cu bacuri-dor- 
mitor remorcate, asigurlnd 
masă și cazare pe bac.

Vînătorii și pescarii spor
tivi pot folosi, în sezonul 
de toamnă, cabanele fores
tiere, sau pot obține cazare 
la locuitorii Deltei, a căror 
ospitalitate e recunoscută, 
in localitățile Sf. Gheor
ghe, Crișan, Caraorman, 
Mila 23, Sulina, Murighioi.

Posesorii de autoturisme 
pot veni în Deltă fie pe 
ruta Brăila — Tulcea (cu 
transbordare la Smirdan și 
șosea de asfalt pină la 
Tulcea), fie pe rutele Con
stanța — Tulcea sau Hir- 
șova — Tulcea, ambele cu 
șosele asfaltate. De altfel, 
tot pe asfalt se poate a- 
junge pină la Murighioi 
(42 km la est de Tulcea), 
așezat pe malul Brațului 
Sf. Gheorghe, unde se află 
amenajat un camping mo
dern. cu 102 locuri pentru 
cazare, cu restaurant spe
cific și posibilități de în
chiriat bărci, fie pentru 
plimbări de agrement, fie 
pentru pescuit sportiv.

Se poate ajunge fn Deltă 
și pe calea apei. Din por
turile Brăila și Galați cir
culă. zilnic, mai multe curse 
de nave, clasice și rapide, 
ale NAVROM, pină 1* 
Tulcea și de acolo mal 
departe, pe toate cele trei 
brațe de vărsare ale Dună
rii, pină la Chilia Veche, 
Sulina și Sf. Gheorghe.

Temerarii (și numărul 
lor crește an de an) pre
feră, insă, adoptarea unor 
soluții proprii, în materie 
de turism in Deltă. Vin în 
Delta Dunării (unii cu am
barcațiuni proprii), își a- 
șează tabăra pe cite un 
grind și colindă zile de-a 
rîndul canalele și ghiolurile 
fără de sfirșit, in funcție de 
frumusețea locului, de a- 
bundența vînatului ori a 
pescuitului.

Oricare soluție și itine
rar vă veți alege pentru vi
zitarea Deltei acum, toam
na, cind ea este cea mai 
frumoasă, sinteti bine- 
venițl.

Sezonul turistic al Deltei 
vă așteaptă.



. N. U

Dezbaterile de politică generală
Delegația P. C. R

și-a vizita

Cuvîntarea rostită de
Leonid Brejnev la Baku

au luat sfîrșit
NAȚIUNILE UNITE 2. — Trimișii 

speciali Agerpres A. lonescu și C. 
Alexandroaie transmit: La capătul a 
două săptămini de dezbateri in ple
nul Adunării Generale au luat sfir- 
șit expunerile programatice de poli
tică externă ale țărilor membre ale 
Națiunilor Unite.

Ultimii vorbitori, din cei peste 70 
care au luat cuvîntul. de la tribuna 
Adunării Generale a O.N.U., au fost 
reprezentanții Iranului, Italiei, Indo
neziei, Cubei, Indiei, Marocului, 
R.S.S. Ucrainene, Algeriei, Guineei, 
Tunisiei. Sudanului și Ceylonului.

Ministrul afacerilor externe 
Iranului, Zahedi, referindu-se 
unele probleme ce confruntă regiu
nea golfului Persic, a declarat: „Re
tragerea trppelor britanice deschide 
calea Unei cooperări regionale în ve
derea menținerii păcii în această re
giune". în ce privește Orientul Apro
piat, ministrul iranian sublinia că 
singura bază reală a soluționării con
flictului rămâne rezoluția Consiliului 
de Securitatei din noiembrie 1967.

Ministrul de stat al Italiei, Giu
seppe Lupis, a abordat îndeosebi 
problemele securității europene și ale

al 
la

bazinului mediteranean, precum și 
procesul început în domeniul dezar
mării. In Europa — a declarat 
G. Lupis — noi am inregistrat eve
nimente care pot exercita o influență 
pozitivă asupra consolidării păcii și 
destinderii.

In discursul reprezentantului Cubei 
la O.N.U., Ricardo Quesada, se sub
linia, printre altele, că. după 25 de 
ani de existență a O.N.U., lupta îm
potriva agresiunii, colonialismului, 
pentru autodeterminarea tuturor po
poarelor și pentru o mai echitabilă 
distribuire a bogățiilor Terrei con
tinuă să rămină principalele obiec
tive ale acesteia. El a relevat nece
sitatea întăririi rolului și capacității 
Națiunilor Unite in viața internațio
nală, deziderat la care ar contribui 
în mare măsură respectarea princi
piului universalității organizației și 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al In
diei. Sardar Singh, s-a pronunțat în 
favoarea adoptării de către actuala 
sesiune a Adunării Generale a unei 
declarații privind întărirea păcii 
securității internaționale. ei

EVENIMENTELE DIN

ORIENTUL APROPIAT
• ÎN IORDANIA SITUAȚIA REVINE LA NORMAL • REUNIU 
NEA DE LA CAIRO A ȘEFILOR DELEGAȚIILOR ARABE • GUN 
NAR JARRING ÎȘI REIA TEMPORAR POSTUL

SADOR LA MOSCOVA
DE AMBA

în Japonia
TOKIO. — Corespondentul Ager

pres Florea Țuiu transmite : De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar ai 
C.C. al P.C.R., care a făcut o vizită 
în Japonia la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia, a părăsit joi orașul Tokio, 
îndreptîndu-se spre Australia.

La plecare, oaspeții au fost con
duși de Satomi Hakamada și Masa-» 
yoshi Oka. vicepreședinți ai Prezidiu
lui Comitetului Central al P.C.J., To
rnio Nishizawa, membru al Biroului 
Permanent al Prezidiului C.C., Shiroo 
Suzuki, secretarul general al Asocia
ției de prietenie Japonia — România, 
precum și de alți conducători ai parti
dului.

A fost prezent ambasadorul Ro
mâniei în Japonia, Iosif Gheorghiu, 
precum și alți membri al ambasadei 
și agenției economice române.

★
In timpul convorbirilor, cele două 

părți s-au informat reciproc asupra 
activității ambelor partide și au fă
cut un schimb de păreri asupra pro
blemelor de interes comun.

Părțile au relevat că relațiile to
vărășești și de prietenie dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Japonia s-au întărit și 
continuă să se dezvolte din ce in ce 
mai mult, prin stricta respectare re-

ciprocă a principiilor independenței, 
deplinei egalități in drepturi, neames
tecului în treburile interne ale altor 
partide și solidarității internaționale 
— ceea ce are o mare însemnătate 
pentru solidaritatea dintre cele două 
partide și popoare, constituind o im
portantă contribuție la restabilirea 
unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale, la întărirea 
forțelor antiimperialiste In lupta 
pentru cauza libertății și indepen
denței popoarelor, împotriva războa
ielor agresive duse de imperialism, 
pentru pace șl progres tn întreaga 
lume.

Confirmînd că vizita delegației 
P.C.R. în Japonia, convorbirile cu 
delegația P.C.J. și discuția cu tova
rășul Kenji Miyamoto, președinte al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., ca și re
centa vizită la București a tovarăși
lor Satomi Hakamada, vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al P.C.J., și Tomio 
Nishizawa, 
Permanent al Prezidiului C.C. 
P.C.J., și 
acest prilej 
Ceaușescu, 
P.C.R., au 
pentru o __ ___
reciprocă, delegația P.C.R. și delega
ția P.C.J. și-au exprimat dorința de 
a se dezvolta continuu relațiile tovă
rășești și de prietenie dintre ambele 
partide și au fost de acord cu privire 
la măsurile concrete ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea acestui »cop.

BAKU 2 (Agerpres). — Intr-o cu- 
vîntare rostită Ia Adunarea festivă 
consacrată celei de-a 50-a aniversări 
a R.S.S. Azerbaidjan și a Partidului 
Comunist din Azerbaidjan, Leonid 
Brejnev, secretarul general ,al C.C, 
al P.C.U.S., a relevat că P.C.U.S. și 
întregul popor sovietic se pregătesc 
acum pentru un mare eveniment — 
cel de-al XXIV-lea Congres al par
tidului.

Abordînd unele probleme ale situa
ției internaționale, Leonid Brejnev 
a apreciat că propunerile prezentate 
de delegația Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la convorbirile cvadri- 
partite de la Paris „constituie o bază 
bună și justă pentru încetarea răz
boiului, pentru crearea unui guvern 
de coaliție care să exprime voința 
poporului. Interesele tuturor forțe
lor democratice și progresiste din 
Vietnamul de sud".

Vorbitorul și-a exprimat apoi în
grijorarea în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat, cu evenimentele

petrecute în Iordania. In 
apreciat Leonid Brejnev,

sîngeroase 
prezent, a . . .
obiectivul principal al tuturor forțe
lor iubitoare de pace și libertate din 
Oridntul Apropiat constă în a obține 
o reglementare politică cu mijloace 
pașnice, în a lichida urmările răz
boiului și în a restitui tuturor popoa
relor din această regiune a lumi; o 
pace trainică, pe o bază durabilă.

Referindu-se în continuare la si
tuația din Europa, L. I. Brejnev a a- 
rătat că Tratatul sovieto—vest-ger- 
man semnat recent exercită o influ
ență favorabilă asupra situației pe 
continent. Leonid Brejnev a chemat 
toate forțele iubitoare de pace din 
Europa „să folosească această situa
ție favorabilă pentru a face noi pași 
pe calea consolidării securității eu
ropene, dezvoltării cooperării pașni
ce, reciproc avantajoase, între sta
tele continentului, inclusiv pentru un 
asemenea pas cum este convocarea, 
Intr-un viitor apropiat, a conferinței 
europene consacrate acestor pro
bleme".

membru al Biroului 
al 

convorbirea avută cu 
cu tovarășul Nicolae 
secretar general al 
o mare însemnătate 

mai bună înțelegere

ADUNĂRII DE STAT A R. P. UNGARE

Vizita delegației de ziariști
români în R. P. Chineză

AMMAN 2 (Agerpres) — „Situația 
revenind la normal în întreaga țară, 
toți funcționarii de stat vor trebui să 
reia lucrul începînd cu data de sîm- 
bătă 3 octombrie", se arată intr-un 
comunicat al Președinției Consiliului 
de Miniștri iordanian, citat de agen
ția France Presse. Comunicatul pre
cizează că cei care nu se vor supune 
acestei dispoziții vor fi sancționați.

Po6tul de radio Amman, care a di
fuzat comunicatul, a lansat de ase
menea un apel adresat funcționari
lor Oficiului Națiunilor Unite pentru 
ajutorarea refugiaților palestineni, 
chemîndu-i să-și reia activitatea la 
aceeași dată.

la O.N.U. ai
Iordaniei, își

biri cu ambasadorii 
R.A.U., Israelului și 
va relua pentru scurtă vreme postul 
de ambasador la Moscova, a anunțat 
un purtător de cuvint al O.N.U. El 
va reveni la New York pentru a fi 
prezent la lucrările sesiunii jubilia
re a Organizației Națiunilor Unite, 
care se va desfășura între 14 și 24 
octombrie.

PEKIN 2 — Corespondentul Ager
pres. I. Gălățeanu transmite : Vineri 
după-amiază, Yao Wen-yuan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, și Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, au primit delegația de ziariști 
români, condusă de Ion Cîrje, direc
tor general adjunct al Agenției Ro
mâne de Presă — Agerpres, care se 
află în vizită in R. P. Chineză. La 
primire au participat : Cian Gi-ți, 
membru al conducerii Agenției Chi
na Nouă, Cian Ți-lian, membru al 
conducerii Radioteleviziunii, Iuan

Liu-lin, director adjunct în Direcția 
presei din cadrul Ministerului Aface
rilor Externe. A participat, de ase
menea, Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Pe
kin.

Cu acest prilej, Yao Wen-yuan și 
Li Sien-nien au transmis salutări to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovară
șului Ion Gheorghe Maurer, celorlalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni, au exprimat sentimentele de 
adincă prietenie și internaționalism 
ale poporului chinez față de poporul 
român și urarea de noi succese în 
construcția socialistă.

BUDAPESTA 2 (Agerpres) — Lulnd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor sesiunii 
Adunării de Stat a R.P. Ungare, Jeno 
Fock, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, s-a ocupat de 
unele probleme ale dezvoltării econo
mice interne,' precum și de unele 
probleme ale politicii internaționale 
actuale.

Referindu-se la evoluțiile pozitive 
din viața politică a Europei, evoluții 
care contribuie la destinderea încor
dării și la depoluarea atmosferei po
litice pe continent, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare a 
amintit, printre altele, și măsurile 
întreprinse de guvernul R.F. a Ger
maniei, măsuri care țin seama de 
realitățile europene și astfel „ușurea
ză reglementarea relațiilor dintre 
R.F.G. și alte țări socialiste europe
ne". în ce ne privește, a arătat vor
bitorul, „salutăm toate propunerile 
îndreptate spre îmbunătățirea rela
țiilor dintre R.P. Ungară și R.F.G. 
și, la rîndul nostru, pregătim, de a- 
semenea, propuneri corespunzătoare".

Jen8 Fock a subliniat că „s-a Ini
țiat un activ schimb de păreri în 
problemele întăririi securității euro
pene și în mod concret în legătură 
cu convocarea Conferinței 
ritate europeană".

Referindu-se la situația 
din Indochina și Orientul 
Jenă Fock și-a exprimat . 
Îngrijorare față de menținerea în
cordării în această regiune a lumii. 
„Dorim să subliniem din nou că spri
jinim rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 cu privire 
la soluționarea pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu, ideea înfăptuirii 
dezarmării generale și totale, resta
bilirea drepturilor R.P. Chineze la 
O.N.U., că cerem retragerea din par
tea de sud a Coreei a așa-ziselor tru
pe ale O.N.U., precum și dizolvarea 
urgentă a comisiei O.N.U. pentru u- 
nificarea și restabilirea statului co
reean", a spus Jen6 Fock în înche
ierea expunerii sale.

de secu-

tncordată 
Mijlociu, 
profunda

Evoluții 
chiliene 

în perspectiva 
scrutinului 

prezidențial
De la realizarea scrutinului prezi

dențial din 4 septembrie este în creș
tere tensiunea provocată de grupările 
dreptei care, acum, proclamă deschis 
că vor să împiedice „cu orice preț" 
desemnarea de către Congres a lui 
Salvador Allende ca președinte al 
țării.

După cum s-a mai arătat, candida
tul forțelor de stingă, coalizate în 
„Uniunea populară" (U.P.), s-a situat 
pe primul loc la urne, dar nu a ob
ținut majoritatea necesară pentru a 
fi proclamat învingător al competi
ției și de aceea alegerea urmează, 
potrivit constituției, să fie confir
mată de Congres. In mod deosebit, 
două organizații par să formeze 
avangarda grupărilor de dreapta 
ostile desemnării lui Allende : gru
parea avînd drept căpetenie pe 
un oarecare avocat Pablo Rodriguez 
Grez și așa-numitul „Front de elibe
rare democratică", cu conducere ano
nimă. Ultima grupare a difuzat acum 
citeva zile un „apel civic", în care 
populația chiliană este invitată să se 
opună prin toate mijloacele „perico
lului" de a se încredința mandatul 
suprem unui candidat al stîngii. A- 
pelul nu ezită să-i califice drept 
„lași" pe cei ce se tem de perspectiva 
unui război civil. Acțiunile grupări
lor amintite nu se limitează la pro
clamații tipărite, ci includ, totodată, 
mitinguri și manifestații, provbcări

*

CORESPONDENȚA 
DE LA VASILE OROS

DUPĂ VIZITA PREȘEDINTELUI NIXON
Comitetul superior arab pentru a- 

plicarea încetării focului în Iorda
nia, creat cu prilejul reuniunii șefi
lor de state arabe. ' a hotărât să for
meze un birou politic, așa cum pre
vede acordul de la Cairo. Acest or
ganism, care cuprinde reprezentanți 
ai autorităților iordaniene și ai or
ganizațiilor palestinene de rezisten
ță, va fi prezidat de ambasadorul Tu
nisiei la Cairo, Tayeb Al Sahbani, a- 
nunță agenția M.E.N.

ÎN R. S. F IUGOSLAVIA
agențiile de presă transmit

CAIRO 2 (Agerpres) — Conducă
torii delegațiilor țărilor arabe — șefi 
de state sau reprezentanți ai șefilor 
de state — care au participat la fu
neraliile fostului președinte al Repu
blicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, s-au reunit joi seara la ho
telul „Hilton" din Cairo, la propune
rea lui Gaafar El Numeiry, președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Sudan. La sfîrșitul 
reuniunii, care a durat trei sferturi 
de oră, a fost dat publicității un co
municat.

NEW YORK 2 (Agerpres). — Re
prezentantul secretarului general al 
O.N.U. pentru Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, aflat în prezent la 
New York, ‘ unde a purtat convor-

BELGRAD 2 — Corespondentul
Agerpres George lonescu transmite: 
Președintele Nixon și-a încheiat vi
neri dimineața vizita oficială in 
R.S.F. Iugoslavia. In comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
vizitei se arată că întrevederile între 
președinții Tito și Nixon, „care au 
avut loc într-o atmosferă cordială 
și deschisă, au oferit un prilej de 
convorbiri sincere cu privire la pro
blemele internaționale actuale cele 
mai importante și la relațiile iugo- 
slavo-americane. Printre acestea se 
numără Orientul Mijlociu, Asia de 
sud-est, relațiile Est-Vest, securita
tea europeană, problema țărilor slab 
dezvoltate și relațiile bilaterale".

„Ambele părți — se arată în co
municat — s-au declarat de acord că 
tratativele, mai curînd decît con
fruntarea, sînt indispensabile pentru 
soluționarea pașnică și justă a pro
blemelor internaționale", adăugin- 
du-se că „s-a subliniat, de asemenea, 
că cooperarea pe bază de egalitate 
intre țări independente și suverane 
constituie singura bază posibilă a re
lațiilor și progresului în lumea de 
astăzi".

„Președinții Tito și Nixon au con
statat cu satisfacție dezvoltarea re
lațiilor bune și prietenești intre cele 
două țări ale lor. Ei au subliniat 
îndeosebi că relațiile între R.S.F.I. 
și S.U.A. se bazează deplin pe prin
cipiile independenței și respectului 
mutual, care sint, de asemenea, prin
cipiile fundamentale ale Cartei Na
țiunilor Unite. Cei doi președinți 
și-au exprimat convingerea că rela
țiile pe această bază nu sînt doar în 
interesul popoarelor celor două țări 
ale lor, ci constituie un factor im
portant al stabilității și păcii in Eu
ropa și în alte regiuni din lume".

Cei doi președinți au hotărît să 
continue să promoveze relații bila
terale largi . Au fost discutate for
me concrete de cooperare, îndeosebi 
tn domeniile economic și tehnico- 
științific.

Președintele Nixon i-a invitat pe 
președintele Tito și pe soția sa, Io- 
vanka Broz, să viziteze Statele Unite, 
la o dată care urmează să fie sta
bilită ulterior.

★
Vineri la amiază președintele Nixon 

a sosit la Madrid.

Președintele Consiliului 
național al turismului, Ale* 
xandru Sobaru, aflat in vizită In 
S.U.A., s-a- întilnit la 1 octombrie 1970 
cu Maurice Stans, ministrul comerțu
lui al S.U.A., și cu alți membri ai 
conducerii ministerului comerțului. 
Au fost examinate noi posibilități 
pentru extinderea schimburilor turis
tice româno-americane.

Programul guvernului 
brazilian pe Perioada 1970—1973 
a fost adoptat de o "ședință a cabi
netului prezidată de președintele 
Emilio Garrastazu Medici. In acest 
program, intitulat „Scopurile și ba
zele pentru acțiunea guvernului", se 
subliniază ca obiectiv fundamental 
pregătirea condițiilor pentru a tace 
ca Brazilia să se înscrie în rîndurile 
țărilor industrializate pină la sfîrși
tul acestui secol.

0 delegație a P. C. Ger
man, condusă de Kurt Bachmann, 
președintele partidului, a făcut o vi
zită in R. S. Cehoslovacă, unde a avut 
convorbiri cu conducători ai P. C. din 
Cehoslovacia în legătură cu probleme 
referitoare la activitatea celor două 
partide și în legătură cu situația din 
Europa, anunță agenția C.T.K. De
legația a fost primită de Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Cel de-al 57-lea salon in
ternațional al automobilu
lui s-a deschis joi în incinta expo
zițiilor de la Poarta Versailles-ului 
din Paris. Ediția din acest an nu
mără 1 350 exponate din 26 de țări. 
Pentru prima dată este prezentă și 
România, cu automobilul Dacia.

Vineri, la Blackpool, s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a 69-a conferințe anua
le a Partidului laburist din 
Marea Britanie. După cum 
era de așteptat, asupra des
fășurării lucrărilor și-au 
pus amprenta condițiile 
noi în care s-a ținut de 
această dată conferința a- 
nuală, Partidul laburist a- 
flindu-se in opoziție după 
șase ani de guvernare. Se 
știe că infringerea suferi
tă in alegerile din 
produs derută in rinduri- 
le partidului. In 
împrejurări — după cum 
scrie ziarul „Financial 
Times" — se simțea ne
voia ca partidul să-și re
găsească busola, să ridice 
moralul membrilor săi. A- 
cest lucru a încercat să-l 
facă la conferința de la 
Blackpool Harold Wilson. 
Era prima sa apariție în 
public după alegeri și, po
trivit aprecierilor observa
torilor, el a reușit să de
termine o stringere a rin- 
durilor partidului, in ve
derea unei apropiate reluări 
a ofensivei împotriva con
servatorilor.

Conferința a adoptat do
cumentul cunoscut sub de
numirea „Building a Socia
list Britain", intocmit de 
comitetul executiv, care tra
sează liniile directoare ale 
politicii interne și exter
ne a Partidului laburist. 
Au fost aprobate, de ase
menea, un număr mare de 
rezoluții referitoare la di
feritele aspecte ale aces
tei politici. In general, se 
apreciază că atit documen
tul programatic al parti
dului, cit și rezoluțiile a- 
doptate nu aduc multe e- 
lemente noi, diferite de po
litica de pină acum a la
buriștilor.

iunie a
aceste

In cadrul dezbaterilor s-au 
adus critici aspre politicii 
actualului guvern conser
vator. Aproape n-a fost 
intervenție care să nu se fi 
referit in mod critic la 
vreun capitol sau altul al 
activității (sau inactivității) 
guvernului. „Conferința 
partidului laburist a decla
rat un război deschis gu-

sau este in opoziție. Pină 
in prezent, hotăririle con
ferințelor nu erau obliga
torii. Faptul este cu atit 
mai semnificativ cu cit o 
serie de fruntași ai par
tidului, inclusiv Wilson, 
s-au împotrivit, deși fără 
succes, acestui proiect de 
rezoluție. Votul este apre
ciat de mulți comentatori

ANGLIA

Tendințe noi
la conferința

Partidului laburist
vernului" — scrie ziarul 
„Daily Telegraph".

O adevărată lovitură de 
teatru s-a produs in cea 
de-a treia zi a lucrărilor, 
cind majoritatea delegații
lor, reprezentind 3 085 000 
de membri, au votat pen
tru proiectul de rezoluție 
care cere ca liderii parla
mentari laburiști să res
pecte hotăririle adoptate 
cu prilejul conferinței lor 
anuale, indiferent dacă 
partidul se afli la putere

ca o lovitură pentru actuala 
conducere a partidului 
Trebuie de asemenea men
ționat faptul că mulți de
legați au adus o serie de 
critici conducerii partidu
lui, atit pentru activitatea 
din perioada cind a fost la 
putere, dar mai ales din 
timpul campaniei electo
rale. S-ar putea cita in a- 
cest sens proiectul de re
zoluție prezentat de orga
nizația Nottingham South 
care sublinia „regretabila 
tendință a mișcării labu-

riște din această țară de a 
6e îndepărta tot mai mult 
de gîndirea socialistă".

Dezbateri furtunoase au 
avut loc și pe tema planu
rilor de aderare a Angliei 
la Piața comună. Mai mulți 
delegați au subliniat „e- 
fectele dezastruoase pe ca
re acest act le va avea a- 
supra economiei engleze". 
La încheierea discuțiilor, 
conferința a sprijinit pozi
ția comitetului executiv al 
partidului de a se hotări 
asupra problemei aderării 
atunci cind vor fi cunoscu
te condițiile in care ur
mează să aibă loc aceasta. 
In caz că va fi nevoie se 
va convoca o conferință 
specială in acest scop.
Ca o apreciere generală, 

conferința a reliefat, 
prin întreaga ei desfășura
re, existența unor mari di
ferențe de opinie intre li
derii unor importante u- 
niuni sindicale care sint 
membre colective ale par
tidului, pe de o parte, și 
liderii partidului, pe de al
tă parte.

Peste conferința anuală 
a partidului laburist s-a 
lăsat cortina. După citeva 
zile va avea loc conferin
ța anuală a conservatorilor. 
Și apoi, la 22 octombrie, 
urmează prima confrunta
re directă dintre cele două 
partide de la alegerile ge
nerale din iunie : este vor
ba de alegerile din cir
cumscripția electorală Ma- 
rylebone. Opțiunea alegă
torilor din această circum
scripție va fi un prim in
diciu al raportului de for
țe politice așa cum se pre
zintă el in momentul de 
față.

N. PLOPEANU
Londra, 2.

Franța se opune unui 
proiect al partenerilor săi 
din Piața comună vizînd ,n_ 
ființarea unei ambasade a comunității 
europene la Washington. Potrivit a- 
genției D.P.A., reprezentanții Franței 
au afirmat că Pieței comune i s-ar re
zerva drepturi cu caracter de suve
ranitate prin numirea' unui ambasa
dor în S.U.A.

Noi fonduri acordate Pen
tagonului* Jenatul S.U.A. a adop
tat joi proiectul de lege privind a- 
locarea sumei de 19,9 miliarde do
lari destinate finanțării pe anul fis
cal în curs a unor programe mili
tare ale Pentagonului. Proiectul, care 
urmează să fie prezentat președin
telui Nixon spre semnare, este o ver
siune de compromis între textele ini
țiale adoptate de Camera Reprezen
tanților și Senat. Fondurile alocate 
sînt mai mici cu 700 milioane do
lari față de cererile inițiale ale Pen
tagonului. Documentul conține pre
vederi prin care S.U.A. pot acorda 
Israelului credite nelimitate în ve
derea achiziționării de arme ameri
cane „în scopul restabilirii și men
ținerii raportului de forțe în Orien
tul Apropiat".

La Bruxelles a avut loc 
0 reuniune cu participarea mi
niștrilor apărării ai Angliei, R.F.G., 
Italiei, Norvegiei, Danemarcei, Bel
giei. Luxemburgului și Olandei, pre
cum și a ambasadorilor Greciei și 
Turciei la N.A.T.O. (Franța, care s-a 
retras în anul 1968 din organismele 
militare integrate ale N.A.T.O., Por
tugalia și Islanda n-au fost reprezen
tate). După cum relatează A.P., re
prezentanții celor zece țări au aocep- 
tat să-și sporească contribuția finan
ciară la întreținerea forțelor militare 
americane în Europa occidentală cu 
250—300 milioane dolari, sumă din 
care jumătate să fie suportată de 
R.F.G. Observatorii politici apreciază 
că această sumă este insignifiantă 
față de cele aproximativ 7 miliarde 
dolari pe care îi cheltuiește anual 
Pentagonul pentru întreținerea forțe
lor americane staționate în Europa 
occidentală.

Milioane de oameni ai 
muncii au Part‘ciPat vineri — la 
chemarea Confederației Generale 
Italiene a Muncii (C.G.I.L.) — la 
greva generală de două ore, declan
șată in sprijinul revendicărilor pri
vind „inițierea unei politici noi în 
folosul oamenilor muncii și pentru 
reforme social-economice".

Cel mai mare stat indian, 
Uttar Pradesh, cu o populație de 
aproximativ 100 de milioane de lo
cuitori, a fost trecut vineri sub auto
ritatea președintelui republicii,' Ven
kata Giri, ca urmare a crizei guver
namentale, provocată de refuzul pri
mului ministru al statului Uttar Pra
desh, Charan Singh, de a demisiona 
din funcția sa, la cererea guvernato
rului statului.

99*ART ACADEMICA" 
LA PARIS

Orchestra „Art Academica" a 
conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu" din București a susținut 
la Fontainebleau, sub bagheta di
rijorului Alexandru Șumski, 
două concerte cu lucrări de 
Haydn, Mozart, Jolivet și Sil
vestri. tn urma succesului re
purtat in fața publicului fran
cez, radioteleviziunea 
ză a organizat o 
cu piesele cele mai 
zentative din repertoriul tinerei 
formații bucureștene, trecind la 
înregistrarea in studiourile sale 
a unui concert care va fi trans
mis de postul „France Musique".

franc e- 
audiție 
repre- ♦

TENTATIVE DE RENOVARE
A ,,MICULUI PACT
AL PACIFICULUI"

De curind s-au 
Washington lucrările 
nisteriale anuale a țărilor membre 
ale pactului ANZUS, din care fac 
parte S.U.A., Australia și Noua 
Zeelandă. Creat în 1951, din iniția
tiva S.U.A., „micul pact al Pacifi
cului" a fost conceput ca un in
strument politico-militar îndreptat 
împotriva mișcărilor de eliberare 
a popoarelor din Asia de sud-est, 
avînd menirea de a contribui la 
perpetuarea intereselor imperialiste 
in această regiune a lumii. De mai 
mulți ani pactul ANZUS trece 
printr-un proces de deteriorare con
tinuă, fapt demonstrat și cu ocazia 
recentei sesiuni. Atit Australia cit 
și Noua Zeelandă și-au exprimat, 
într-o formă sau alta, intențiile lor 
de dezangajare față de politica 
dusă de S.U.A. în Indochina. Se 
știe că ambele state participă di
rect la intervenția din Vietnamul 
de sud, fapt care a provocat și con
tinuă să provoace o vie opoziție 
in cercurile largi ale opiniei pu
blice din țările respective. In fața 
presiunilor interne, primul minis
tru australian a fost nevoit să de
clare în parlament că Australia își 
va retrage o parte din trupele de 
infanterie și mai multe unități ale 
trupelor auxiliare din Vietnamul 
de sud înainte de sfîrșitul acestui

încheiat la 
reuniunii ml-

an. în același sens s-a pronunțat și 
guvernul Noii Zeelande. Nu întîm- 
plător, în comunicatul dat publici
tății la închiderea reuniunii, redac
tat de altfel în termeni foarte laco
nici, se evită orice fel de consi
derații pe marginea situației pre
care existente în cadrul ANZUS. 
In dorința nedisimulată de a salva 
pactul ANZUS, participanții la se
siune au făcut un schimb de păreri 
asupra posibilităților de „renovare" 
a acestei alianțe, prin includerea 
de noi membri. Comunicatul dat 
publicității recomandă astfel strin- 
gerea legăturilor cu Japonia, sub 
pretextul „lărgirii cooperării eco
nomice". De asemenea, se exprimă 
satisfacția pentru hotărîrea Angliei 
de a-și menține prezența militară 
„la est de Suez" și pentru proiec
tul unei alianțe asiatice cu parti
ciparea Malayeziei și Singaporelui. 

încercări de a se administra 
baloane de oxigen „micului pact 
al Pacificului" s-au mai făcut și 
tn trecut și succesul lor a fost foar
te redus, dovadă elocventă a ana
cronismului acestei 
re. Nu există nici 
noile tentative vor 
sorți de izbindă.

grupări milita- 
un indiciu că 
avea mai multi

C. B.

și atentate în încercarea de a tulbura 
situația în preajma sesiunii speciale 
a Congresului, programată pentru 24 
octombrie. Numericește, amîndouă 
grupările sînt insignifiante, dar ele 
au la dispoziție mijloace financiare 
considerabile, fiind alimentate de 
acele forțe care se sprijină pe Jorg 
Alessandri, candidatul conservator.

Forțele democratice, dornice să 
consolideze victoria obținută în ale
geri, își exprimă hotărîrea de a de
juca planurile reacțiunii. Intr-un dis
curs rostit cu prilejul călătoriei sale 
în sudul țării, Salvador Allende a 
afirmat că „poporul chilian va ieși în 
stradă în cazul unei conspirații me
nite să împiedice ratificarea de către 
Congres a victoriei stîngii, în alege
rile prezidențiale".

In aceste zile, atenția observatori
lor se concentrează cu deosebire spre 
atitudinea Partidului democrat-creș- 
tin (P.D.C.), de care depinde de
semnarea lui Allende de către 
Congres. Partidul democrat-creștin 
și-a condiționat voturile în Con
gres în favoarea lui Allende de 
subscrierea la un așa-zis „statut 

■ al garanțiilor". Acest statut con- 
y ține prevederi cum sînt cele 

referitoare la modul de organizare a 
alegerilor, la statutul partidelor po
litice, la libertatea presei, organiza
rea sindicală, autonomia universitară 
etc. In plus, se prevăd norme privi
toare la așa-numita „imunizare" a 
învățămîntului public față de orien
tarea ideologică oficială, la autono
mia forțelor armate și a corpului de 
carabinieri. Observatorii arată că 
prima categorie de „exigențe" sînt 
cel puțin inutile, în măsura în care 
este vorba de prevederi existente în 
constituție și pe care viitorul preșe
dinte se angajează să le respecte — 
prin însuși jurămîntul constituțional. 
Condițiile din a doua categorie alcătu
iesc, după părerea unor observatori, 
exigențe incompatibile cu preroga
tivele prezidențiale. De pildă, propu- 
nîndu-se autonomia dispozitivului 
militar. Partidul democrat-creștin 
inițiază de fapt o ruptură cu or
dinea constituțională chiliană, în 
cadrul căreia ar fi de neconce
put existența unor forțe armate care 
să nu recunoască în președintele re
publicii pe comandantul lor suprem. 
A-l împiedica pe președinte să exer
cite efectiv această atribuție firească, 
înseamnă a-l supune unei puteri afla
te deasupra legii, înseamnă a trans
forma armata în arbitru al deciziilor 
care privesc destinele statului și po
porului chilian. Fenomenul are des
tule precedente și expresii ac
tuale în alte țări ale Americii Latine, 
dar Chile a constituit prin tradiție o 
notabilă excepție.

Răspunsul lui Salvador Allende la 
condițiile puse de Partidul democrat- 
creștin au devenit cunoscute miercuri 
seara. (In ziarul de ieri s-a 
relatat despre acest răspuns). „Sînt 
de acord cu dumneavoastră a- 
supra necesității de a garanta 
deplina existență „a unui re
gim de coexistență democratică și 
de libertate" — se arată în acest răs
puns. După ce subliniază punctele de 
asemănare care există între progra
mul P.D.C. și acela al U.P., dr. Al
lende iși exprimă speranța de a pu
tea conta pe sprijinul P.D.C. pen
tru toate măsurile destinate să con
tribuie la ridicarea bunăstării po
porului, fără ca aceasta să implice 
„o coincidență totală a principiilor 
de bază".

Rămîne acum de văzut cum va fi 
apreciat acest document de către 
conducerea Partidului democrat-creș
tin. Rămîne deschisă, în orice caz, 
perspectiva unor negocieri asupra 
punctelor divergente. Dacă, indi
ferent din ce rațiuni, P.D.C. hotărăș
te să se abțină la 24 octombrie, a- 
ceasta asigură automat alegerea lui 
Allende, dat fiind că, după normele 
In vigoare, abținerile parlamentarilor 
se socotesc ca voturi în favoarea can-' 
didatului situat pe primul loc la urne.
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