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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit 

pe ambasadorul S. U. A.
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni; 
5 octombrie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Sta
telor Unite ale Americii la Bucu

rești, Leonard C. Meeker, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ÎN NOILE FABRICI ȘI UZINE ÎN PAGINA A III-A

Cantitatea, calitatea, costul LUCRĂRILE AGRICOLE

producției să fie întotdeauna
DE TOAMNA
CÎT MAI REPEDE

LA NIVELUL PROIECTULUI, Șl DE BUNA CALITATE!

AL INVESTIȚIEI!
Măsura reală a eficienței Între

gii activități in domeniul investi
țiilor, a rezultatelor ce se scon
tează să se obțină de pe urma 
eforturilor materiale și financiare pe 
care statul nostru le face pentru dez
voltarea și modernizarea industriei, 
o dă realizarea, în ritmul și la ter
menele prevăzute, a indicatorilor 
tehnico-economici proiectați la noile 
obiective și capacități de producție. 
Cu cit sînt atinși mai repede acești 
parametri, cu atît se asigură recu
perarea mai rapidă a fondurilor in
vestite, realizarea producției progra
mate, satisfacerea unor necesități ale 
economiei, creșterea sistematică a 
avuției țării, a venitului național. 
Colectivele multor unități și secții 
noi industriale au reușit, prlhtr-o 
muncă stăruitoare, prin însușirea te
meinică a tehnologiilor de fabricație, 
prin exploatarea și întreținerea în
grijită a utilajelor și instalațiilor, să 
treacă cu succes acest prim examen 
de maturizare economică. Dintre cele 
mai recente rezultate de valoare in 
acest domeniu, amintita că Uzina de 
fibre poliesterice din Iași, secția de 
oxizi de fier de la Fabrica chimică 
Orăștie, fabrica de înnobilare de la 
Combinatul de exploatare și indus- 
trializare a lemnului Suceavă.' capi- 
citățile noi de la fabrica de ciorapi 
„7 Noiembrie" din Sibiu — toate in
trate în funcțiune. în anul trecut — 
au început să lucreze in scurt timp 
în cele mai bune condiții.

Lista unităților industriale și a 
secțiilor noi. puse în funcțiune 
in anii din urmă, care au rea
lizat la termen sau chiar mai devre
me parametrii proiectați, este mult 
mai lungă. Cu atît mai distonantă 
apare, în aceste condiții, situația u- 
nor obiective și capacități producti
ve, unele intrate în funcțiune de m»i 
multi ani. unde producția prevăzută, 
productivitatea muncii, prețul de 
cost, rentabilitatea — toți acești in
dicatori sau numai o parte din ei — 
sînt departe de a fi realizați,

deși termenele stabilite pentru rea
lizarea lor au expirat. în situa
ția de a nu fi realizat inte
gral nici unul din parametrii pro
iectați se află acum opt obiective 
și capacități ale Ministerului Indus
triei Chimice, șase ale Ministerului 
Industriei Lemnului, cinci ale Mi
nisterului Industriei Metalurgice și 
altele La alte capacități de producție 
— ponderea avînd-o tot ministerele a- 
mintlte — nu au fost atinși decît 
unii din principalii indicatori teh- 
nico-econoirtici pre văzu ți.

Iată, 'bunăoară, cum se prezenta 
situația în trimestrul II a.c. la patru 
dintre obiectivele noi, moderne, con
struite și date in funcțiune în ul
timii ani : secțiile de șamotă alumi- 
noasă și de cărămizi refractaro-âlu- 
minoase de la Fabrica cje produse re
fractare dirt Alba Iulia, fabrica de 
plăci fibrolemnoase din cadrul Com
binatului de exploatare și industria
lizare a lemnului din Tr. Severin și 
instalația de acid azotic (etapa a 
Il-a) de la Combinatul de îngrășă
minte azotoăse din Tg. Mureș. La 
Alba Iulia, deși cele două secții au 
intrat în . funcțiune de patru ani, 
producția de șamotă aluminoasă și 
cărămizi refractaro-aluminoase re
prezintă acum doar 82 la sută și, res
pectiv, 82,7 la sută din capacitatea 
proiectată. Prețul de cost a fost de
pășit cu 82 la sută la șamotă și cu 
68,1 la sută la cărămizi. Cit

productivitatea muncii realizată la 
fabricarea cărămizilor relractaro-a- 
luminoase, ea se situează cu mult 6ub 
nivelul celei stabilite în proiect.

— O serie de neajunsuri, mai ales 
In ce privește realizarea prețului de 
cost, se datorează lipsei de concor
danță între prevederile din proiecte 
și realitate — ne-a spus ing. Ioan 
Banu, șeful serviciului plan din ca
drul Centralei industriale de produse 
refractare din Alba Iulia. Proiectan
tul, IPROMET-București. a calculat 
un preț de cost la nivelul anului 
1962, cînd bâza de materii prime era 
cu totul alta, iar prețul de aprovizio
nare al aluminei, una din principa
lele materii prime pe care le folo
sesc cele dbtâă secții noi. era mult 
mâi scăzut. Pe de altă parte, s-a 
schimbat și structura sortimentală a 
producției.

Justificări de acest gen ne-au fost 
aduse in discuție și la Fabrica 
plăci flbrolemnoa.se de la Tr. 
rin.

— Imediat după terminarea 
rilor de montaj — ne-a spus 
Valentin Bocșe, inginerul-șef al sec
torului industrial al C.E.I.L. din Tr. 
Severin — au inceput să apară

A început să producă

Fabrica 
de ulei

din
Constanta

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scinteii"). A început să pro
ducă, înainte de termenul pre
văzut, o nouă și modernă fabri
că de ulei, obiectiv important a! 
industriei alimentare în actualul 
cincinal. Noua unitate este am
plasată în zona industrială Pa- 
las a orașului Constanța și ate 
o capacitate de prelucrare 
de 400 torte semințe de floa- 
rea-soarelui în 24 ore. în 
prezent, se fac ultimele pregă
tiri pentru punerea în funcțiune 
a secțiilor rafinare și îmbutelie- 
re, urmînd ca pe zi aici să 
se îmbutelieze 45 000 litri d? 
ulei rafinat pentru consumul in
tern și pentru export. Fabrica 
a fost proiectată pentru o pro
ducție anuală do 50 000 tone 
ulei și circa 40 000 tone șro- 
turi.

*

a JUDEȚUL MEHEDINȚI
Ce a încetinit 

ritmul de lucru?
B JUDEȚUL CONSTANTA» ,

Pregătirea terenului să fie
grabnic terminată

ÎN TOATE COOPERATIVELE

a III-a)privește

de 
Seve-

lucră- 
tov.

(Continuare in pag.

pretinsa problema... deoa- 
cunoștințe atit la 
populației, cit și

în practica organelor de 
urmărire judiciară se ivesc 
citeodată situații parado
xale : este prins un anume 
infractor, i se stabilesc cu 
pricizie Coordonatele În
tregii „cariere", dar, cul
mea ironiei, se. tntîmpină 
greutăți în... identificarea 
păgubașilor și, mai ales, în 
a-i determina pe unii din
tre aceștia, după identifi
care, să contribuie, în fond, ' 
la apărarea propriilor in
terese.'

— în cazul Infractorului 
Horațiu Stoianovlci, zis 
Nichi. cercetat recent pen
tru inșelăci.ufie — ne-a spus 
căpitanul Trâiân Dumitraș- 
cu, din serviciul judiciar al . 
Inspectoratului miliției mu
nicipiului București — âm 
pierdut mai multă vreme 
cu descoperirea... victime
lor. decit cu dovedirea vi
novățiilor acuzatului. De 
ce 1 Pentru că nici una 
dintre victime nu depuse
se... reelamație. Despre ac
tivitatea escrocului am a- 
flat întîmplător, indirect.

-+ Dacă ați ști cită bătaie 
de cap afn avut cu identi
ficarea celor înșelați de 
Constanța Ene — ne-a măr
turisit. la rîndul său, locd- 
tenent-colonel I. lartCu din 
cadrul miliției Sectorului 4 
din Capitală. Cînd infrac
toarea a fost reținută, 
proape cincizeci (!) de 
time hu depUsaseră 
reclamații. Mai mult, 
ciuda faptului că ea a re
cunoscut mu’te dintre fără
delegile făptuite, unii din
tre ccj păgubiți preferau 
să nege Că au fost înșelați, 
în astfel de cazuri iți tre-
i.. ■

â- 
vic- 
încă

in

Dan MATEESCU
Constantin COTOȘPAN 
Lorand DEAKY 
Ștefan DINICA

bule nu numai timp, ci și 
un car de răbdare...

Relatări asemănătoare a- 
veam să ascultăm și în le
gătură cu cercetările pri
vind escrocheriile comise 
de Elena Dolcan din Iași.

Ciudat ! Să știi că ai fost

ceasta
lei. M-am sfătuit cu 
era și fiica mea și 
căzut de acord să-i 
banii... (C. Tugearu, 
Vașlle Tarpo nr. 11, Bucu
rești).

....S-a prezentat la mine

-

-am dat banii ceruți... 
(A. Haican, str. Renașterii 
nr. 1. Focșani).

„...Mi s-a părut mie că 
femeia respectivă are o pur
tare cam ciudată : ba spu
nea că îi este greu să-mi 
procure, pentru că a pro-.

EXPLICAȚIA UNEI
CIUDATE DISCREȚII

• CÎND „VICTIMELE" PREFERA SĂ LI SE PIARDĂ URMA... • NAIVI
TATE SAU COPARTICIPARE LA ÎNCĂLCAREA LEGII ® UN ANTIDOT 

NECESAR

Înșelat și să nu reclami... 
infractorul să recunoască, 
iar victima să ezite ?! Pen
tru a dezlega, enigma, am 
pornit pe firul unor întim- 
plâri. Ne-am oprit, mai in- 
tîi la cîteva declarații din 
dosarele privind cazurile 
sus-amintite.

„...A venit intr-o zi la 
mine' un necunoscut, pre- 
zentîndu-se „Nichi", și mi-a 
spus că 
ranjeze 
diată a soțului meu care 
este arestat. Pentru a-

ar putea să a- 
eliberarea ime-

anchetă 
socială

un domn, care s-a recoman
dat „Măcleanu" (același 
„Nichi" — n.n.) și m-a con
vins că, in schimbul sumei 
de 3 200 lei, îl poate scăpa 
pe soțul meu de la închi
soare... Mi-a atras atenția 
să nu discut cu nimeni...

mis la altcineva, ba că va 
face tot posibilul să mă 
ajute... Cînd mi-am daț 
bine seama, . era prea tîr- 
ziu“. (Victoria Fota, str. 
Domnița Ancuța nr. 9, 
București).

„...îmi pusesem In gind 
să mă mut definitiv la 
oraș. Am întrebat cîțiva cu- 
noscuți dacă ar exista vreo 
posibilitate, spunîndu-le 
că aș fi dispus să dau ceva 
bani... într-o zi m-am tre
zit cu Elena Dolcan, care 
mi-a spus că-mi poate re-

zolva ea 
rece are 
evidența 
la spațiul locativ. I-ăm dat
3 000 lei pentru mutație și
4 000 lei pentru a aranja 
și Cu locuința". (C. Lache, 
comuna Tomești, 
Iași).

„Mi-a cerut — i-am 
dat"... Am ținut să stăm 
de vorbă cu cîțiva din au-. 

-tarif declarațiilor de mai 
sus, .

Pe Victoria Fota am gă
sit-o la debitul de tutun și 
difuzare a presei din str,. 
Hristo Botev nr. 5 unde 
este gestionară. Aici a Și. 
cunoscut-o pe Constanța 
Ene căreia, deși n-o mai 

niciodată, i-a încre- 
numai după cîteva 
de conversație, su- 

700 lei ca să-i pro- 
carpetă, bineînțeles 

' i“ a unui 
mare magazin unde, chi
purile, aceasta avea cu
noștințe. Privind-o pe a- 
ceastâ femeie, care lucrează 
de vreme îndelungată in
tr-o unitate comercială, nu 
se poate să nu reflectezi la 
obligațiile pe care le au sa- 
lariâțîi din acest domeniu 
de activitate — ca fiecare 
cetățean cinstit, de altfel — 
de ’ a nu îngădui' afacerile 
pe sub mină, de a Combate 
negustoria ilicită.

— Cum se face câ v-ați 
amăgit cu astfel de promi
siuni ?

— Ma; auzisem și pe alții 
că au făcut rost la fel.

— Să presupunem că 
v-ar fi adus carpeta pro
misă, bineînțeles in schim-

Mihai GRO7.AVU

văzuse 
dințat, 
minute 
ma de 
cure o 
pe „ușa din dos1

județul

(Continuare in pag. a Ii-a)

Contururi moderne la Piatra Neam) Foto : Gh. Vințilă

geologia

pămîntului 
adîncurile 
stratifică- 

imemoriale.

Intii a fost

Primul topor de 
piatră s-a născut dln- 
tr-un colț de cremene 
care a trebuit căutat. 
Primul vîrf metalic de 
săgeată sau primul 
cuțit de bronz a apă
rut numai după ce în 
rocile munților au fost 
descoperite minereu- 
rile de fier și cupru. 
Astăzi, majoritatea co
vârșitoare a lucrurilor 
care ne Înconjoară și 
fără de care nu pohte 
fi concepută civilizația 
sdtolului XX, provin 
din mineralele pă- 
mintului, supuse u- 
nor prelucrări succe
sive, după ce mai 
întii au fost scotocite 
adîncurile. Din epoca 
de piatră și pînă as
tăzi geologia a însoțit, 
ba chiar a determinat 
într-o substanțială mă
sură. istoria civiliza
țiilor lumii.

într-o zi, pe 
priveam de pe vîrful 
unui munte Valea în 
care abureau turnurile 
unui nou combinat 
chimic, un geolog mi-a 
destăinuit aceste gîn- 
duri poate pentru a-mi 
da, mai limpede, de 
Înțeles cit de trainice 
sînt legăturile profe
siei lui cu lumea în 
câre trăim și prin ce 
andine este el da
tor acestei lumi cu 
neodihna unei activi
tăți febrile, 
evocat atunci 
gul peisaj industrial 
al țării. O culoare 
apâre pregnant în a- 
Cest 
țiul 
turi 
puse într-o vastă 
țea, așa cum apar co

cind

Mi-am 
Intre-

peisaj : argin- 
noilor arhitec- 
îndustriale, dis- 

re-

pacii In pădure, așa 
cum apar sondele, și 
tot asemeni copacilor, 
noile uzine și combi
nate își trag seva din 
adîncurile 
pentru că 
acestea, în 
rile lor 
ascund numeroase co
mori minerale. Cău- 
tînd și descoperind 
mereu noi acumulări 
de materii prime și 
substanțe energetice, 
geologia, pentru care 
termenul „geneză" 
este un instrument de 
lucru primordial, se 
află ea însăși ca fac
tor de geneză în dez
voltarea marilor com
binate chimice, a noi
lor capacități din in
dustria metalurgică, a 
puternicelor centrale 
termoenergetice, a 
multor altora dintre e- 
lementele care com
pun liniile de forță ale 
economiei noastre so
cialiste.

Traseul pe care l-am 
străbătut de curînd a 
înșirat, pe firul unei 
călătorii de cîteva zile, 
o parte din șantierele 
geologice de cea mai 
strictă actualitate. 
Munții Lotrului. Mun
ții Sebeșului, Apu
senii. Munții Rodnei. 
Munții Călimanului. 
Harghita... Sînt numai 
cîteva din imperiile de 
pădure și stâncă că
rora geologii, străbă- 
tîndu-le metru cu me
tru, le-au desconspirat 
avuțiile minerale, a- 
șezind astfel pietre 
cu irizări specifice . la 
temeliile unor noi cti
torii industriale.

Urcăm pe Valea Lo-

trului, pe care curind 
o părăsim pentru a ne 
strecura pe o alta, mai 
îngustă, mai spectacu
loasă — Valea lui Stan, 
în timpuri de legendă. 
Stan — cioban sau 
lotru — o fi murit să
rac aici, in valea lui, 
deși stâncile printre 
care se rostogolea un 
piriu năbădăios as
cundeau lungi filoane 
de aur. Abia în 1904. 
inginerul Radu Pascu 
a descoperit aici pri
mele indicații despre 
mineralizația din adîn- 
cul stîncilor. S-a des; 
chis apoi o mină, care 
a funcționat, cu inter
mitențe și numai în 
limitele unei cunoaș
teri sumare a zăcă- 
mintului, pînă în urmă 
cu aproape trei de
cenii. Apoi, totul a 
murit. Din vechea ga
lerie a minei iese și 
se varsă acum în Va
lea Iui Stan un pîrîiaș. 
Viața pare să fi rein
trat. aici într-un adine 
somn geologic. Așa a! 
putea crede dacă o 
dată cu susurul pîrîu- 
lui, valea aceasta n-ar 
.capta într-un joc de 
rezonanțe sunetele rit
mice ale instalațiilor 
de foraj, ale moto- 
compresoarelor, trac
toarelor. granicelor. 
perforatoarelor pneu
matice, pickhamere- 
lor... De cîteva luni 
s-a instalat aici un 
șantier de explorări 
geologice. în timp ce 
vechea galerie rămtn»

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a IV-a)

300000 mc
de beton 

turnat în corpul 
barajului 

deversor de la 
Porțile de Fier
în cursul zilei de luni, con

structorii de la Porțile de Fier 
au turnat în corpul barajului 
deversor cel de-al 300 000-lea 
mc de beton. S-a realizat 
astlel 87,8 la sută din încăr
cătura totală de betoane pre
văzută a fi turnată în corpul 
bdrajulul. De remarcat că 
două treimi din cantitatea în
corporată pînă acum în uria
șa stavilă ce va bara cursul 
fluviului a lost turnată în ul
timele 120 de zile.

Constructorii barajului au 
hotărît să încheie cu un an 
înainte de termen lucrările de 
betonate a acestui important 
obiectiv al hidrocentralei.

(Agerpres)

Lovitură
de stat

in
Versiunile insistente despre un com

plot militar vizind răsturnarea pre
ședintelui bolivian, Alfredo Ovando 
Candia, s-au confirmat duminică prin 
declanșarea unei rebeliuni, condu
se de generalul Rogelio Miranda, 
șef al statului major general. 
In timp ce președintele se afla la 
Santa Cruz, o localitate situată la 
aproximativ 500 km de capitală,

CORESPONDENȚA 
DE LA V. OROS

grupul de militari rebeli din garni
zoana La Paz transmitea la postul da 
radio „batalion colorados" un mani
fest invitîndu-1 pe Ovando'Candia să 
demisioneze imediat pentru a ti în
locuit de. un triumvirat militar care 
să guverneze țara pînă la alegerile 
din august 1972. In restul punctelor 
sale, manifestul pare redactat cu in
tenția expresă de a stîrni confuzie, 
fiind un amestec de teze contradic
torii. Astfel, el vorbește de „necesi
tatea democratizării", de „o mai mare 
libertate de acțiune a organismelor 
sindicale" și de ..colaborare" cu miș
carea sindicală, de ..menținerea na
ționalizării petrolului", ca. oe de altă 
parte, să preconizeze ..garanții de
pline pentru investițiile de capital", 
„recunoașterea mandatului forțelor 
armate" (adică a tutelei — n.n.). re- 
formularea statutului electoral —

(Continuare în pag. a Vl-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co

munist Român, Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia și poporului român prieten sincere mulțumiri pentru călduroasele 
felicitări și urări pe care ni le-ați trimis cu prilejul celei de-a 22-a ani
versări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare din
tre popoarele celor două ări bazate pe principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar se vor dezvolta și mai mult și vă do
rim dumneavoastră și poporului frate român noi succese în lupta pentru 
construirea cirînduirii socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar General al 

Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 

Populare Democrate Coreene

flbrolemnoa.se
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DIVERS!
" I

Vînăto- 
rească... dar | 
adevărată! |

Inccpind din prima duminică . 
a lunii octombrie, în Carpatii I 
de răsărit s-a redeschis vina- I 
toarea de mistreți. Una din zo- * 
nele deosebit de bogate în ase- I 
menea vînat este cea a codrilor I 
seculari din Munții Neamțului | 
— masivele Ceahlăului, Grintie- . 
șuiul și Tarcăultii — unde poCCii I 
sălbatici sint Irt acest an in nu- I 
măr foarte mare. Așadar, cine * 
are o pușcă bună și... cura], să I 
poftească 1

la adunarea de alegeri
• SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

Nu vă scoa-1 
teți șapca ? |

Semnalam, intr-o notă pu
blicată in cadrul acestei rubrici 
(„Bursa chipielor" — „Scînteta" 
nr. 8548) că, incă din primele 
zile ale anului școlar, ceaprază- 
riile din orașele Cluj, Baia 
Mare, Sibiu și Mediaș nu' pot 
face față comenzilor de chipie 
școlare. Dintr-un răspuns pri
mit din partea Direcției gene
rale de desfacere din Ministe
rul tndustriei Ușoare aflăm că, 
intr-adevăr, problema putea (și 
poate) fi rezolvată foarte sim
plu. Cu o condiție insă. Să pri
mească o cerere fermă de chi
pie din partea comerțului! $i 
cum pini acum direcția in 
cauză n-are o asemenea cerere, 
nu se grăbește nici ea cu oferta. 
In schimb, mai mulți muncitori 
ai fabricii de pălării „Lux" din 
Periam (care ne relatează că 
aleargă și ei pe la Timișoara și 
Arad după... chipie !) ne asigură 
că ar putea produce circa 
200—500 de chipie pe zi, fără 
nici o suplimentare a capacității 
actuale de producție. Un argu
ment I» fața căruia ne scoatem 
șapca și așteptăm să facă același 
lucru atît cei din comerț, cit și 
cei ce așteaptă comanda din 
partea lor I

I

De la nuntă, 
la spital

Intr-una din nopțile trecute, 
tn comuna Săcelu (Gorj) era 
nuntă mare. Spre dimineață, gi
nerele, Leonard Ciocău, a hotă- 
rît să facă exact ceea ce nu tre
buia : s-a urcat la volanul auto
turismului l-TM-420 și a por
nit, împreună cu socrii mici și 
doi cumnați, spre Tg. Jiu. In 
dreptul comunei Budieni, din 
cauza unei manevre greșite, ma
șina a fost proiectată intr-un 
pod. Consecințele sint mai mult 
decit dureroase : soacra a dece
dat, iar ceilalți — grav răniți — 
au fost internați in spital. După 
ce va părăsi spitalul, ginerele 
va trebui să apară în fața in
stanței de judecată.

Termo
metrele 
în pericol

Un grup de cercetători de la 
Institutul de igienă din Capi
tală a realizat recent o origina
lă invenție — un aparat pentru 
înregistrarea automată a tem
peraturii atmosferei. Principiul 
de funcționare este foarte simplu. 
Coloana dintr-un termometru 
este permanent Înregistrată pe 
peliculă de film, puțind fi astfel 
observate cele mai mici dife
rențe de temperatură. Aparatul 
este foarte util mai cu seamă 
în unitățile unde temperatura 
trebuie menținută constantă. 
Avind o largă aplicabilitate tn 
sere, spitale, meteorologie, noul 
aparat va fi primit, fără Îndo
ială, cu... căldura cuvenită in 
toate aceste sectoare.

Nu va 
întîrzia nici 
„develo
parea"

Tn secția foto nr. 52, aparți- 
nind cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" din Bistrița, avea 
loc un control inopinat. La un 
moment dai, in sertarul respon
sabilului secției au fost desco
perite 56 de fotografii pentru 
care nu se întocmiseră bonuri. 
Tocmai cind acesta incerca să 
se justifice, un cetățean a sosit 
să reclame că nu i s-a întocmit 
bon pentru... șapte tablouri de 
30'40 cm. A fost de-ăjuns pen
tru ca întreaga activitate a res
ponsabilului să fie luată „in o- 
biectiv". în urma controlului s-a 
stabilit că Iosif Roman păgubise 
unitatea (prin neîntocmirea bo
nurilor de comandă) cu 27 000 
lei. Cazul a fost înaintat foru
rilor de resort. In curind va 
veni... „developarea". Șl ce mai 
„poză" o să iasă !

Indiscutabil, o adunare generală 
de dare de seamă și alegeri într-o 
organizație de partid are și aspectul 
unui bilanț complex. Un bilanț atît 
al valorilor materiale cît și al unor 
indicatori pe care l-aș numi ai 
conștiinței. Referindu-se la acești 
„indicatori ai conștiinței", un partici
pant la adunarea generală de ale
geri a organizației de partid de la 
forja grea a uzinei „23 August" 
din Capitală — Inginerul Nicolae 
Marcu — spunea că „ei reflectă mun
ca noastră de doi ani și, in același 
timp, se reflectă în ceea ce am rea
lizat în această perioadă. Fiindcă, 
adăuga ei, aici se află principalul 
izvor al capacității de mobilizare a 
organizației noastre de partid — in 
ridicarea nivelului de conștiință al 
comuniștilor, în creșterea forței de 
Inrîurire a exemplului lor personal 
la fiecare loc de muncă — și tot aici 
se află principalul domeniu în care 
va trebui să acționăm în viitor".

Am început însemnările de față 
mentionînd această opinie, Întrucît 
mi s-a părut a fi, în cea mai mare 
măsură, caracteristică activității or
ganizației de partid, după cum a tra
sat și unghiul sub care s-a desfă
șurat adunarea generală de ale
geri. „Indicatorii conștiinței1! au 
crescut aici printr-o perseverentă 
muncă politico-educativă desfășura
tă de acești aproximativ șaptezeci 
de comuniști și s-au răsfrînt asupra 
progresului înregistrat, în ultimii ani, 
de colectivul de la forja grea. Un pro
gres exprimat in mai buna folosire 
a utilajelor și a timpului de lucru, 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție, economisirea in primele 
nouă luni ale anului a 215 tone de 
metal. Un progres exprimat. însă, 
concomitent, prin încetățenirca unui 
climat de inaită exigență partinică, 
concretizat între altele în impulsul 
generat de voința de a depăși me
reu stadiul atins, de convingerea că 
„se poate mai mult și mal bine", ex
primată de participanții la dezbate
rile prilejuite de adunarea de ale
geri.

— Ultimii doi ani au constituit 
pentru organizația noastră de partid 
o perioadă in care am înregistrat nu
meroase succese, mult mai nume
roase decit în perioada anterioară 
— spunea în adunare forjorul Dumi-

tru Ioniță. Pe acest temei, consider 
că trebuie să ne punem întrebarea : 
mîine cu cit vom depăși nivelul atins 
astăzi și, mai ales, ce avem de fă
cut spre a-1 depăși ?

Răspunsul la această întrebare îl 
căutau și mulți alții care și-au spus 
opinia în adunarea generală de ale
geri, îmbunătățirea continuă a acti
vității fiind preocuparea cotidiană a 
întregii organizații de partid. De aici, 
din această orientare către obiectivele 
majore de care depinde creșterea 
continuă a rolului organizației de 
partid in mobilizarea tuturor efortu-

alegeri, se detașează sensibila creș
tere în ultimii ani a randamentului, 
a productivității fiecărui forjor. In
discutabil, aici se reflectă rodnicia 
unor neobosite eforturi și strădanii, 
aici sint exprimați și acei „indicatori 
ai conștiinței", despre care vorbeam 
la început. Dar, în același timp, unii 
din participanții la dezbateri, printre 
care economista Ioana Popescu, au 
criticat insuficienta grijă a condu
cerii uzinei pentru îmbunătățirea ca
lificării forjorilor, precum și faptul 
că biroul organizației de bază n-a 
controlat cu rigoarea necesară cum

viața de parti

I 
I
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Anual, pentru pregătirea 
unui student statul alocă 
peste 12 mii de lei ; aceasta 
este, deci, valoarea cheltuie
lilor materiale avansate a- 
nual și viitorului specialist 
in probleme de eficiență — 
viitorului economist. Ca și 
in alte ramuri ale formării 
de Specialiști, investițiile 1 
încep să rodească abia la 
locul de muncă, atunci 
cind inteligența — potențată 
de cunoștințele acumulate 
pe băncile facultății — este 
pusă în situația de a da 
rezolvări optime celor mai 
complexe probleme ale vie
ții economice.

Directorii, conducătorii 
de întreprinderi au fost 
unanimi în a aprecia că 
economiștii noștri dispun 
de o pregătire temeinică 
și sint perfect integrați acti
vității lor specifice din co
merț. Dar cu toate aceste 
considerații de ordin teo
retic — ce indicau o situa
ție rozalie — părerea noas
tră a început să se schim
be atunci cind M-am con
tinuat investigațiile la ni
velul serviciilor, la masa 
de lucru a economiștilor.

O. C. L. Produse Indus
triale Arad. I. Roitaru a 
terminat facultatea în ur
mă cu 12 ani, iar acum 
este economist principal. 
Atribuții : urmărește apro
vizionarea unuj grup de 
magazine cu anumite 
mărfuri, întocmește note 
explicative, anexe la con
tract, informări, minute, 
note interne, reclamații, 
liste de mărfuri, face a- 
dunări, scăderi, înmulțiri, 
împărțiri... O activitate bo
gată, ar putea gîndi citi
torul neavizat. E drept, dar 
nu pe măsură cerințelor e- 
conomlee reale ale unității 
și nu prea potrivită pentru 
un economist cu studii su
perioare, nu pe măsura ca
lificării și competenței sale. 
Peste 90 la sută din acti
vitățile enumerate ar pu
tea și ar trebui să fie 
efectuate de un simplu 
merceolog cu studii medii. 
De altfel, exact aceleași o- 
perațiuni, dar pentru alte 
mărfuri, sînt prestate de 
lucrători din această ulti
mă categorie. „Lucrări in
ferioare calificării noastre 
trebuia să realizăm și noi. 
la T.A.P.L. Arad — ne spu
nea economistul P. Bitang. 
Volumul activităților de s- 
cest nivel era atît de mare 
îraeît pentru munca de or- 

Pentru studiul 
științific nu mai rămînea 
timp. Am fost nevoit și eu 
— ca și ceilalți 4 econo
miști din întreprindere _
să caut un alt loc de mun
că, unde să pot reali
za ceva pe măsura pregătirii mele".

Asemenea declarații in
dică existența unor conse- 
ciruțe mai largi. Pentru 
?-C'V;J/r?duse industriale, 
de pildă, le-am demonstrat 
cu citeva luni in urmă în
tr-o altă anchetă. A reieșit 
atunci că la această între
prindere studierea cererii 
se face într-un mod empi
ric. Urmarea : neconcor- 
danța dintre mărfurile ce
rute și cele oferite și, deci, 
stocuri mari Ia unele pro
duse, concomitent cu ab
sența altora. La T.A P L 
Arad, rezultatele negative 
obținute anul trecut sînt si 
o consecință a utilizării in
suficiente a economiștilor, 
întreprinderea nu și-a în
deplinit planul de desfa
cere și beneficii, iar chel
tuielile de circulație șî 
pagubele materiale nerecu
perabile au fost cu mult 
mai mari decit cele prevă
zute I

rilor pentru perfecționarea Întregii 
activități economice, au rezultat și 
repetatele dezbateri în adunările ge
nerale asupra modului în care se 
îndeplinesc măsurile adoptate pri
vind mai buna organizare a muncii, 
rolul comuniștilor in realizarea indi
catorilor calitativi ai producției, in 
folosirea integrală a capacităților de 

•producție, a timpului de lucru etc. A- 
ceastă preocupare a stimulat nu
meroase inițiative, printre care tre
cerea la unele produse de la forja
rea liberă la forjarea în matriță, 
ceea ce a atras importante economii 
de materie primă, sau inovația co
muniștilor Onisifor Rîclea și Gri
gore Riureanu, constînd în schimba
rea unor tehnologii de forjare a ar
borilor cotiți — soldată la rîndu-1 
cu economisirea metalului. Astfel, 
adunarea generală de alegeri a 
constituit, In adevăratul Înțeles al 
cuvîntnlui, o continuare a altor dez
bateri consacrate aceluiași obiec
tiv : creșterea responsabilității co
muniștilor in confruntarea cu exi
gență partinică. Exigență față de 
tine însuți, exigență față de tova
rășul de muncă, exigență continuă 
„24 de ore din 24", cum se exprima 
unul dintre participanții la dezbateri.

Ca unul dintre succesele meritorii 
ale colectivului de la forja grea, 
menționat și în adunarea generală de

se desfășoară cursurile de calificare, 
deseori tributare formalismului.

— Socot util, dezvolta această idee 
controlorul de calitate Ștefan Pîn- 
tca, să ne gîndim mai profund la 
modul în care ne ocupăm de califi
carea noilor forjori, atit sub aspec
tul învățării meseriei, cît și al in
tegrării în colectiv, al însușirii unei 
atitudini înaintate față de muncă, al 
strictei respectări a disciplinei tehno
logice, ca și a cerințelor disciplinei 
muncii în general. Există încă șefi 
de echipă care consideră că pentru 
a-1 învăța meserie pe un nou venit 
la forjă trebuie mai intîi să-1 pui 
acolo unde este mai greu. Or, aseme
nea tendințe contribuie la menținerea 
fluctuației de muncitori în colecti
vul nostru. Să fim exigenți cu cei 
nou veniți dar, în același timp, să-i 
învățăm meseria cu dragoste, cu a- 
tenție, să-i ajutăm cu grijă să se 
formeze treptat ca muncitori înain
tați. Și. implicit, ca oameni înaintați.

Evident, intre preocuparea pentru 
o înaltă „calitate" profesională și rea
lizarea unei producții de înaltă cali
tate este o relație asupra căreia nu 
este necesar să mai insistăm. Ea 
vizează, din nou, omul, astfel că eli
minarea rebuturilor pe planul pro
ducției este condiționată în măsură 
hotărîtoare de eliminarea altor „re
buturi", cele pe planul conștiinței.

Or, la forja grea, lupta împotriva 
rebuturilor nu constituie incă — la 
toate locurile de muncă — acel obiec
tiv de prim ordin, atît de imperios 
necesar. S-a vorbit în adunarea ge
nerală de alegeri despre lingouri de 
oțel rapid rebutate datorită neaten
ției celor care le forjau, despre slă
birea exigenței comisiei constituite 
pe secție spre a preveni pierderile 
de acest gen etc. Reprezintă oare re
buturile o fatalitate la forja grea ?

— Eliminarea rebuturilor, sublinia 
maistrul Grigore Riureanu, se află 
pe deplin în puterile noastre. Dar 
aceasta depinde, în primul rînd, de 
modul in care organizația de partid 
determină pe fiecare comunist, pe 
fiecare membru al colectivului, să 
acționeze perseverent pentru atinge
rea acestui obiectiv. Perfecționarea 
pregătirii profesionale, creșterea exi
genței față de calitatea produselor, 
întărirea răspunderii fiecărui comu
nist trebuie să stea permanent în a- 
tenția noului birou ai organizației de 
bază. Știm doar că în această direc
ție am adoptat deseori hotărîri bune, 
am stabilit un șir de măsuri, insă 
birou! organizației de bază a neglijat 
să controleze cum sint aplicate. Tre
buie să tragem de aici concluzii 
practice.

Aminteam, la început, că unghiul 
dezbaterilor in această adunare ge
nerală de alegeri a fost cu precădere 
deschis spre creșterea rolului orga
nizației de partid in conducerea în
tregii activități economice, a apor
tului fiecărui comunist la progresul 
colectiv. Aceasta a rezultat mai ales 
din dezbateri, din cuvîntul comuniș
tilor, critic și autocritic, cuvînt care 
a reliefat de altfel lacunele unei dări 
de seamă insuficient de analitice și 
cu puține referiri la stilul de muncă 
al biroului organizației de bază, la 
factorii care au determinat diferite 
neajunsuri, la modalitățile de per
fecționare a activității. Este ceea ce 
a reușit să precizeze mai bine planul 
de măsuri adoptat de adunarea ge
nerală — concret, orientat spre sar
cinile majore ale organizației de 
partid — a căror înfăptuire va aduce, 
negreșit, acel „mai mult și mai bine" 
spre oare tind comuniștii de la forja 
grea a marii uzine bucureștene.

Platon PARDAU

• Un număr de 34 de salariați ai 
fermei noastre — situată doar la 
1 km de orașul Cărei — și-au făcut, 
cu începere de la 1 august a.c., a- 
bonamente la diferite Ziare. Deși au 
trecut două luni, unii dintre noi 
n-au primit nici măcar un ziar. A- 
mintesc, între alții, pe tovarășii 
luhasz Dezideriu și Duca loan, care 
au achitat abonamentul cu chitan
ța nr. 1 558 704 și respectiv 1 558 708. 
Alții, mai „norocoși", o zi două pri
mesc abonamentul și 2—3 zile, nu. 
Am reclamat cazul tovarășului diri
ginte al oficiului P.T.T.R. Ni s-au 
făcut promisiuni că vom primi cu 
regularitate abonamentele, dar pînă 
acum nu s-a văzut nici o îmbu
nătățire.

întrucît nici prin această măsură 
problema aprovizionării cartierului 
nu a fost rezolvată satisfăcător, s-au 
întocmit documentații pentru reali
zarea unui nou complex comercial 
în microraionul E 19 și a unui mare 
centru comercial de cartier, obiec
tive ce au fost incluse în planul de 
Investiții din perioada 1971/1975.

Ținînd seama de faptul că si
tuația existentă este presantă, s-au 
făcut demersuri la M.C.I. pentru 
devansarea realizării acestor obiec
tive, solicitfndu-se fonduri de in
vestiții In vederea începerii șl ter
minării complexului comercial E 19 
în 1971 și a centrului comercial de 
cartier in 1972—1973“.

Vasile MACEC
secretar al organizației de bază
P.C.R., ferma nr. 10 I.A.S. Cărei

Să fie oare maț vitregă 
soarta economiștilor din 
Arad decit în comerțul al
tor orașe ? „Mai bine de 
un an, după venirea la 
O.C.L. Alimentara Timi
șoara, m-am ocupat de a- 
provizionarea cîtorva maga
zine" (activitate destinată 
merceologului cu studii 
medii ! — n.n.) — ne spune 
absolventul Facultății de 
comerț, N. Secoșean. „Am 
ver.it de pe băncile facul
tății cu entuziasm, lucram 
cu plăcere la tnceput — ne 
relatează și economista 
M. Dragomirescu de 1»

Am pus această întreba
re mai multor conducători 
de organizații comerciale, 
dar răspunsurile primite au 
fost încilcite, prea puțin la 
obiect. Am pus atunci o 
Întrebare... ajutătoare : ce 
ar trebui să facă economis
tul în întreprinderea pe ca
re o conduceți 7 Nici unul 
nu ne-a putut spune cu 
precizie. Toate răspunsuri
le au fost evazive, genera
le. Explicația : nu există 
reglementări care să men
ționeze cu claritate CUM. 
UNDE, LA CE să fie uti
lizat economistul. Parado-

Dilema economistului
din comerți

EXERCIȚII 
CU TABLA 
IN MUL TIRII 
SAU MUNCĂ

DE CONCEPȚIE ?
T.A.P.L. Timișoara. Două- 
trei săptămini, am încer
cat să aplic cele învățate 
în facultate. Curind insă 
m-au năpădit „lucrările 
curente", fel de fel de mă
runțișuri ; activitatea intre 
hirtii, lipsită de orizont, 
îmi umple ziua de muncă. 
Am constatat o ciudată și 
dezarmantă incompatibili
tate intre ceea ce am în
vățat in facultate și ceea 
ce trebuie să fac; adesea 
m-am întrebat : de ce am 
studiat attția ani, dacă aici, 
la locul de muncă, nu pot 
aplica mai nimic ?“

întrebarea ne-a fost re
petată de nenumărate ori, 
nu numai de economiștii 
comercianțl din Timișoara 
și Arad, ci și de mulți alții 
din întreaga țară, pe care 
i-am întîlnit cu prilejul 
unor investigații anterioa
re. Cu alte cuvinte, tabloul 
cenușiu al zilei de muncă 
a economistului — înfăți
șat mai înainte — are copi: 
fidele, larg răspîndite, tn 
acest sector : investiția ma
terială și de inteligență a- 
vansată studentului de ieri 
este imobilizată și insufi
cient valorificată la specia
listul de azi. Așa după cum 
am putut constata, absol
venții Institutelor econo
mice superioare se octpă 
adesea de probleme pe 
care le pot rezolva cu ușu
rință chiar și nespecialiștii. 
se transformă tn simpli e- 
xecutanți, în funcționari 
birocratizați. Ce a generat 
acest fenomen nedprit, pă
gubitor și pentru econo
mie, și pentru societate ?

a-

xal, dar asta este realita
tea : Ministerul Comerțului 
Interior nu a elaborat in
strucțiuni care să contureze 
o concepție unitară asupra 
funcției, atribuțiilor și lo
cului economistului in co
merț. Aceasta fiind reali
tatea, se Impune definirea 
cu mai mare precizie a ro
lului, competențelor și me
nirii economiștilor. De
ceea, am solicitat, in aceas
tă chestiune, părerea mal 
multor specialiști din co
merț și de la Academia de 
Studii Economice. Toți au 
fost de acord că economis
tul arc pregătirea necesară 
pentru a rezolva probleme 
complexe ce apar in co
merț și a influența in mod 
hotărîtor dezvoltarea acti
vității comerciale, Îmbună
tățirea aprovizionării și de
servirii. interlocutorii noștri 
au evidențiat faptul că e- 
conomistul este, acel specia
list care poate aborda cu 
competență și pricepere cele 
mai complicate probleme 
ale practicii comerciale. Șl 
exemplele n-au lipsit. De 
pildă, analiza economică a 
activității întreprinderilor 
comerciale — disciplină e- 
conomică de profil — per
mite economistului, prin 
metodele sale specifice, 
desprinderea cu precizie a 
factorilor și a cuantumului 
influenței lor asupra desfa
cerilor, stocurilor, aprovi
zionării, rentabilității, de
servirii etc. Aplicarea me
todelor statistico-matema- 
tice învățate în facultate a- 
sigură fundamentarea cu 
mai mare precizie a pla

nulul. Studierea științifică 
— pe baza unor metode 
moderne — a cererii de 
mărfuri, organizarea sonda
jelor comerciale și prelu
crarea datelor obținute o- 
feră posibilitatea cunoaște
rii directe a cerințelor 
populației — baza activită
ții previzionale, de concep
ție, a economiștilor,

— In lipsa unor regle
mentări limpezi care să 
prevadă toate aceste atribu
ții ale economistului, care 
să delimiteze munca de e- 
xecuție de cea de concep
ție și analiză, am incercat 
să canalizăm activitatea e- 
conomiștilor spre acele lu
crări care le solicită pregă
tirea și cunoștințele, dar 
n-am reușit — ne-a decla
rat A. Beldeanu, directorul 
T.A.P.L. Timișoara. Ab
sența acestor reglementări 
duce la conceperea tntîm- 
plâtoare a schemelor de 
funcțiuni, fără a ține cont 
de volumul real al activi
tății. La noi, de pildă, a- 
cesta este aproape dublu 
față de T.Ă.P.L. Brașov, 
dar avem același număr de 
personal T.A. (în care se 
includ și economiștii). Pen
tru a face față sarcinilor, 
avalanșei de situații „la zi", 
ii folosim pe economiști la 
toată bucătăria întreprinde
rii, la întocmirea numeroa
selor situații cerute de di
verse foruri. Pe de altă 
parte, nimeni nu mă va 
putea convinge la ce folo
sește. de pildă, numărarea 
de către economist a patu
rilor ocupate în hoteluri (cu 
evidențierea separată a ce
lor suplimentare, introduse 
la cererea clienților !) și 
trimiterea cifrelor la minis
ter.

Sint și alte situații în 
care deși schema este ra
țional stabilită, iar între
prinderea dispune de spe
cialiști cu interes pentru a- 
plicarea celor invățate, în
cercările acestora se lovesc 
de atitudinea refractară a 
unor conducători a căror 
pregătire șubredă nu le 
permite să înțeleagă com
plexitatea lucrurilor, să știe 
ce să ceară economiștilor. 
Drept urmare, ii folosesc-pe 
aceștia ca „oameni buni la 
toate", nu le pun in va
loare cunoștințele și iniția
tivele. Evident că — inde
pendent de bunăvoința, În
țelegerea sau neînțelegerea 
de către director a impor
tanței activității economis
tului — o asemenea stare 
de lucruri iși are originea, 
de fapt, tot in absența u- 
nor reglementări precise 
privind rolul și atribuțiile 
economistului

Am ajuns astăzi Intr-un 
asemenea stadiu de dezvol
tare, incit progresul in ge
neral — și in comerț, tn 
special — este condiționat 
de ridicarea calității activi
tății economice. Economis
tul din comerț — capabil 
prin pregătirea sa să se
sizeze Interdependența din
tre diferite procese econo
mice — deține „cheia" rea
lizării acestui deziderat ma
jor ; trebuie însă ca munca 
sa să fie orientată spre ac
tivitatea de analiză științi
fică, obiectivă, spre calcu
lul economic. îndeplinirea 
acestor funcții esențiale ale 
profesiei de economist esto 
insă condiționată de modul 
in care Ministerul Comer
țului Interior va interveni 
pentru asigurarea unei con
cepții unitare, a unui ca
dru organizatoric clar, fa
vorabil afirmării și valori
ficării depline a personali
tății profesionale a econo
miștilor.

George POPESCU

(Urmare din pag. I)

Sanda ION, Elena NEATU, 
Gheoacâ LAZAR
București

Frăsina NISTOR
Str. Cornișa 1, bloc 2, scara A, 
Bacău

Toamnă bucureșteană
Foto : Gh. Vințilă

• Am cumpărat de la magazinul 
„Romarta" din Bacău o pereche de 
pantofi „Super", confecționați de fa
brica de încălțăminte '
tea" din Oradea, pentru care 
plătit 286 de lei. ~ ’
5 zile s-au 
deși nu i-am purtat pe 
me de ploaie. I-am trimis 
bricii producătoare. Foarte opera
tivă, după circa 20 de zile, am pri
mit pantofii înapoi dar. culmea, așa 
cum i-am trimis. In schimb mi s-a 
indicat să mă adresez magazinului 
de la care i-am cumpărat, ceea ce 
am si făcut. Responsabilul maga
zinului a întocmit un proces verbal 
— fără aceste forme birocratice nici 
că se puteau repara pantofii — și 
i-a trimis din nou Ia fabrică. De 
data aceasta, fabrica nu s-a mai a- 
rătat așa de operativă. A trecut 
ceva mpi mult de o lună pînă cind 
i-a expediat la Bacău. Nu știu de 
ce l-o fi trebuit atîta vreme, că tot 
nereparați i-am reprimit.

Nu cer nici un favor, dar, în a- 
ceastă situație, fabrica nu și-a fă
cut datoria : pe lingă faptul că a 
executat Încălțăminte de proastă 
calitate, nu respectă nici obligațiile 
stipulate în talonul de garanție — 
pe care l-am trimis fabricii semnat 
de vînzător — care precizează clar 
că perioada de garanție este de 
15—30 de zile. Normal este ca cei 
283 de lei, costul pantofilor, să-i su
porte cei ce se fac vinovați, și nu

„Solidarita-
• am 

După numai 
deslipit tălp.le, 

vre- 
fa-

O Strada Furnalului din sec
torul 6 este radioficată. Tn fie
care casă este instalat cite un difu
zor, pentru care plătim 20 de lei pe 
trimestru. Așadar, difuzor avem, 
plata 0 . facem Cu regularitate, dar, 
din cauza proastei instalații a re
țelei, difuzoarele nu funcționează 
cu săptămînile. Am reclamat aceas
tă situație la centrul de radioficare 
de pe strada Petre Ispirescu, de 
care aparținem, dar cei de acolo 
nici n-au Vrut să audă. După multe 
intervenții, a venit un meseriaș, dar 
mare lucru n-a făcut, motivînd că 
n-are scară cu ce să se urce pe 
stîlp. Acum difuzoarele noastre au 
amuțit de tot. ca și cei cărora ne-am 
adresat.

• Tn urma unei scrisori referi
toare Ia deservirea comercială a 
locuitorilor din ansamblul de lo
cuințe Tomls-Nord, comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al mu
nicipiului Constanta ne-a comuni
cat următoarele :

„Față de ritmul foarte mare de 
construcții din acest cartier, com
plexul comercial, dat in folosință în 
urmă cu 3 ani, a devenit Insufi
cient. Direcția comercială a fost 
nevoită, ca o primă măsură, să 
treacă la extinderea rețelei prin în
ființarea unor unități mobile : 
chioșc de desfacere a laptelui, 2 
chioșcuri de legume-fructe. chioșc 
de răcoritoare, autorulotă de libră
rie, chioșc de galanterie-mercerie, 
o unitate Gostat și să improvizeze 
un platou pentru desfacerea produ
selor producătorilor individuali.

oco- 
ce 

care

— Ce inimă de aur avea ! 
Și chiar erați convinsă 
nevinovăția soțului ?

— Nu știu precis... 
cred că da.

— Dacă Intr-adevăr 
crezut că este nevinovat, 
de ce era nevoie să-i dove
diți inocența... cu bani ?

— Cind v-ațf dat seama

de

dar

ați

• Vă rog să lnterveniți la între
prinderea energetică Suceava, de 
care depinde și orașul Vatra Dor
nei, pentru ca să distribuie energie 
electrică în tot cursul săptămînii, 
inclusiv duminica. In mod frecvent, 
in orașul nostru, duminica nu este 
lumină, din care cauză nu numai că 
stăm pe întuneric dar. la blocurile 
în care locuiesc, dacă nu este cu
rent nu funcționează nici sistemul 
de încălzire, nu curge nici apa. A- 
cest lucru se întimplă și iarna — 
timp în care ne uităm spre calori
fere și înghețăm de frig, iar apa o 
cărăm cu găleata de la 400—500 m. 
distantă. Nu mai vorbesc de faptul 
că tocmai duminica cind sinteim cu 
toții acasă televizoarele și apa
ratele de radio nu funcționea
ză. Dat fiind că distribuirea cu 
întrerupere a curentului elec
tric și a apei a devenit o 

socotim că este cazul 
consiliului popular 

intervină și să pună

Și 
practică, 
ca organele 
județean să 
ordine.

OȘLOBARUMireea
Str. Unirii 54 B, Vatra Dornei

• In primăvara acestui an, în 
municipiul Tg. Jiu au început săpă
turile pentru construirea unei 
pasarele peste pasajul de cale 
ferată situat pe strada Unirii — 
drumul național. Lucrările au În
ceput simultan la intersecția a 4 
străzi, întrerupindu-se circulația 
autovehiculelor. Nu cunoaștem mo
tivul, dar, după scurt timp, lucrările 
au fost întrerupte. Se spune că 
n-ar fi bine întocmit proiectul. Dacă 
așa stau lucrurile, de ce organele 
locale nu iau măsuri pentru astu
parea acestor gropi ? Nu de alta, 
dar încep ploile, care vor umple 
gropile cu apă, vor îngreuna mai 
mult lucrul iar circulația va con
tinua să fie întreruptă.

Un grup de locatari

• Locuitorul loan Crenganeș, din 
comuna Bahna, județul Neamț, ne-a 
trimis o scrisoare în care arăta că 
ar fi fost amendat contravențional 
pe considerentul că l-a criticat în- 
tr-o ședință pe președintele consi
liului popular comunal. Așa cum 
ne-a fost prezentat, faptul părea 
destul de grav, ceea ce ne-a deter
minat să adresăm scrisoarea, spre 
cercetare și luarea măsurilor im
puse, consiliului popular al ju
dețului. Răspunsul trimis zilele a- 
cestea redacției ne informează 
însă, in urma cercetărilor între
prinse, că sus-numitul locuitor a 
greșit de două ori : mai întii că nu 
a relatat faptele cu obiectivitate și 
apoi că amenda nu a primit-o pen
tru critică, ci pentru că a comis o 
gravă contravenție.

Cum s-au petrecut faptele T în 
timp ce membrii brigăzii nr. 1 de 
cîmp a C.A.P. din localitate discu
tau într-o adunare probleme care-i 
interesau, petiționarul nostru. îm
preună cu alți doi cheflii cu care 
băuse (și care au recunoscut 
vina) au perturbat liniștea, făcînd 
imposibilă desfășurarea pe mai de
parte a adunării. Cercetați fiind de 
organul de miliție din comună și 
fiind găsiți vlnovați, li s-a aplicat 
— potrivit Decretului 153/1970 — 
cite 1 000 lei amendă contravențio
nală. Iată, stimate I. Crenganeș, că 
una-i să critici pe președintele con
siliului popular și alta-i să faci 
scandal, să conturbi liniștea oame
nilor adunați să discute treburi 
serioase.

drept probleme care îi pri
vesc strict personal pe cei 
căzuți în plasa escrocului 
există însă in acest complex 
de împrejurări și un aspect 
care depășește limitele in
tereselor individuale, vizînd 
interesele societății. Ne 
pot lăsa indiferenți mina 
intinsă infractorului, „pac
tul" încheiat în condiții du
bioase, de încălcare a legii ?

bul unui cîștig, pentru că 
pa gratis nu v-ar fi făcut 
un asemenea serviciu. Știți 
insă perfect de bine, din 
înseși instrucțiunile dv. de 
serviciu, că astfel de înde
letniciri sint interzise de 
lege. De ce ați procedat a- 
tunci cu ușurință ?

Păgubașa preferă să 
lească răspunsul, ceea 
luminează „enigma"
ne-a adus la ea : n-a de
pus reclamație știindu-se 
ea însăși, intr-un anume 
fel, părtașă la această •- 
facere „pe sub mină".

Intîlnirea cu C. Tugearu 
are loc in condiții similare 
cu cele pe care le-a găsit 
înaintea noastră infractorul 
Horațiu Stoianovici, alias 
„Nichi", alias „Măcleanu" : 
erau de față și alte două 
persoane din familie — soa
cra și fiica (studentă). Toa
te trei Înțeleg imediat sco
pul vizitei și fiecare „jus
tifică", intr-un tei sau 
tul, atitudinea pe care 
avut-o față de escroc, 
cum, în ceasul al 12-lea 
le vine la indemină să 
cunoască Că atunci, 
comportarea lor, au favo
rizat săvirșirea unej fapte 
in afara legii.

Soacra : De unde să știm 
noi ce fel de om este ? 
Sintem femei simple...

Fiica : Eu eram foarte 
ocupată. Mă 
pentru examen, 
importanță...

C. Tugearu : 
că soțul meu este nevinovat 
și, de aceea, s-a arătat ho- 
tărît să-l scape. Pentru 
asta insă trebuia să-i dăm 
niște bani.„

Explicația unei
ciudate discreții

al- 
au 
A- 
nu 
re- 

prln

pregăteam 
N-am dat

Ne-a spus

că „Nichi" este in realitate 
un escroc ?

— Atunci cind ne-a dat 
un telefon și ne-a spus că 
nu se poate face nimic, 
pentru că, intre timp, au 
apărut probe de vinovăție.

— De ce n-ați anunțat 
imediat miliția ?

— îmi era teamă să nu 
pățim ceva pentru încurcă
tura asta...

Dialogul ni s-a părut edi
ficator. Dacă naivitatea și 
credulitatea de care au dat 
dovadă persoanele de mai 
sus pot fi socotite, dintr-un 
anumit unghi de vedere,

Nu de „naivitate" este vor
ba, ci de cu totul altceva : 
cetățeanul X știe că ceea ce 
îi propune escrocul Z, 
dacă ar fi să se realizeze, 
constituie o încălcare a le
gii, și el acceptă totuși pro
punerea, bagă mina in bu
zunar și scoate mii de Iei, 
contribuind direct la „oco
lirea" legii, la obținerea 
unor avantaje sau privi
legii nejustil’icate, Ia încura
jarea unor paraziți sociali.

La urma urmelor, prin 
ce se deosebește o astfel 
de „victimă" de cel care a 
înșelat-o 1 Unul a dat și

altul a luat banii — res
pectiv, unul a plătit pentru 
săvirșirea unei ilegalități, 
celălalt l-a inșelat, promi- 
țindu-i că o va săvîrși. In 
esență — judecind lucru
rile în plan etic — și unul 
și altul se fac vinovați de 
același lucru : încălcarea 
legalității socialiste, abate
rea de la normele unanim 
admise ale comportării în 
societate. Orinduirea noas
tră și-a creat — ca o con
secință firească a însăși 
structurii sale sociale — un 
sistem de legi și norme în
temeiate pe fundamentul 
,de granit al dreptății și e- 
chității, al primatului in
tereselor obștei. Oricine în
cearcă, fie numai latent, 
virtual, să altereze clima
tul etic al vieții noastre so
ciale, să găsească mijloa- 
ce de a se sustrage rigo
rilor legii are de suportat 
oprobriul public.

Nu ne poate fi însă in
diferent nici ce se întim
plă pe plan juridic cu a- 
ceste victime-complici. De 
regulă, iși redobindesc 
banii pe care ii aruncaseră 
singuri pe „apa sîmbetei", 
dau cite o declarație și se 
prezintă in fața instanței 
exclusiv in postura de vic
time I Dar consecințele pe 
care le suportă societatea 
din pricina atitudinii unor 
asemenea complici și favo
rizatori ai infracțiunii nu 
sint, cum am arătat, deloc 
neglijabile. Și dacă așa 
stau lucrurile, de ce nu 
s-ar găsi un antidot cel pu
țin pecuniar, împotriva a- 
cestui gen de „credulitate" 
care are ia obirșie nesoco
tirea elementarelor îndato
riri cetățenești ?
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JUDEȚUL MARAMUREȘ 

A ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL
IA PRODUCȚIA GLOBALĂ 

INDUSTRIALĂ
Telegrama adresată 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean Maramureș al P.C.R. a trimis 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă prin care 
anunță că oamenii muncii din acest județ au reali* 
zat cu aproape trei luni mai devreme sarcinile pla
nului cincinal 1966—1970 revenite județului Mara
mureș la producția globală industrială.

După Ce se arată că prevederile planului de stat 
pe acest an se Înfăptuiesc cu succes, se precizează 
că in primele trei trimestre unitățile industriale din 
județ au realizat suplimentar produse in valoare de 
137,8 milioane lei Ia producții globală pe seama 
depășirii cu 2,2 la sută a sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii, indeplinindu-se astfel angaja
mentele asumate in întrecerea Socialistă, In tele
gramă se spune : Însuflețiți de istoricele hotăriri ale 
Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, 
de indicațiile prețioase date de dumneavoastră cu 
ocazia vizitelor de lucru în județul nostru, oamenii 
muncit din Industrie, conduși de organizațiile de 
partid, iși amplifică eforturile pentru a obține pînă 
la finele anului, suplimentar față de sarcinile cinci
nalului, o producție globală industrială de cel puțin 
1,3 miliarde lei, rod al strădaniilor conjugate ale mi
nerilor, metalurgițtilor, chimiștilor, forestierilor, con
structorilor din județ, materializarea năzuințelor lor 
celor mai fierbinți, a profundului atașament față de 
politica înțeleaptă a partidului nostru.

Inscriindu-se pe coordonatele dezvoltării generale 
a economiei naționale, industria județului Maramu
reș a cunoscut In ultimii cinci ani un ritm susținut 
de creștere, sarcinile inițiale ale cincinalului fiind 
suplimentate cu 630,5 milioane lei. în această peri
oadă au fost puse in funcțiune importante capacități 
de producție la Uzinele metalurgice de metale nefe
roase din Raia Mare, la Uzinele de prepararea mine
reurilor din Baia Boris. Băiuț, Săsar. Poligonul de 
prefabricate din Baia Mare, topitoria de in de la Ul- 
meni, fabricile de plăci aglomerate și de furnire este
tice din cadrul C.E.I.L.-Sighetul Marmațiet. Recent, 
au intrat in funcțiune noua mină de metaie neferoase 
„Gura-Băii", Uzina de utilaj minier și reparații din 
cadrul centralei minelor șl metalurgiei neferoase 
din Baia Mare.

Ne exprimăm cu acest prilej recunoștința pro
fundă pentru grija deosebită pe care conducerea 
partidului și statului nostru, dumneavoastră perso
nal o manifestați pentru continua dezvoltare econo
mică a acestui colț Înfloritor al patriei noastre so
cialiste. Oamenii muncii din județul nostru au pri
mit recent cu satisfacție vestea Începerii construc
ției unul nou obiectiv industrial — Filatura de fire 
pieptănate de bumbac din Baia Mare.

Asigurăm conducerea partidului că oamenii mun
cii din Maramureș, fără deosebire de naționalitate, 
strlns uniți in jurul partidului, vor depune toate 
eforturile, vor munci cu toată dăruirea și pasiunea 
pentru materializarea exemplară a sarcinilor viito
rului cincinal. aduc!ndu-și astfel o contribuție tot 
mai însemnată la măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ 

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNĂ CALITATE!
JUDEȚUL MEHEDINȚI

• 9
JUDEȚUL CONSTANTA

9 9
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CONTRASTE
• Baloane de oxigen

pentru salvarea

Ce a încetinit 
ritmul de lucru?
în județul Mehedinți campania a- 

grioolă din această toamnă, a În
ceput bine. Pînă la 3 octombrie, po
rumbul a fost recoltat in I.A.S. pe 
6 100 ha, adică aproape 74 la sută din 
suprafață, iar in Cooperativele agri
cole pe 24 130 hâ, ceea ce reprezintă 
peste 52 la sută din suprafața culti
vată. S-a terminat recoltatul florii- 
soarelui, iar sfecla de zahăr se strings 
de pe ultimele hectare. Avînd supra
fețele eliberate, cooperativele agricole 
au efectuat arături de 30 050 ha din 
cele 61 250 ha care vor fi însămînțate 
in această toamnă, iar .pregătirea te
renului sa făcut pe 26 360 ha. 
„Față de anii trecuți — ne-a spus 
ing. Constantin Bulugiu, directorul 
direcției agricole județene — actua
la campanie agricolă de toamnă, evo
luează mai bine. Aceasta este urma
rea firească a măsurilor întreprinse 
de către comitetul județean de par
tid, de către direcția agricolă și u- 
niunea județeană a cooperativelor a- 
gricole. Cu toate acestea, sîntem de
parte de a ne declara mulțumiți. Rit
mul mediu zilnic de lucru la recolta
tul porumbului și la pregătirea tere
nului pentru semănat este mic. Am 
constatat unele abateri de la indica
țiile Ministerului Agriculturii șl Sil
viculturii privind calitatea lucrărilor 
care, pe alocuri, din cauza superfi
cialității mecanizatorilor și a ingine
rilor agronomi din cooperativele agri
cole, au trebuit refăcute".

într-adevăr, dacă în săptămlna de 
la 13-25 septembrie s-a realizat o 
viteză zilnică de lucru la recoltatul 
porumbului de 1 306 hectare, in săp- 
tămîna următoare ritmul a scăzut Ia 
710 hectare pe zi. O situație asemă
nătoare există și în ce privește e- 
xecutarea arăturilor pentru însămln- 
țări, lucrare deosebit de importantă 
pentru a putea face semănatul la 
vreme.

Care sînt cauzele Încetinirii ritmu
lui de lucru ? In timp ce în unele 
cooperative de producție, cum sînt, 
de exemplu, cele do la Gîrla Mare, 
Salcia, Gruia, Gogoșu, Pătule, Cuj- 
mir șl altele, recoltarea porumbului 
și, paralel cu aceasta, eliberarea te- 
remilui se află pe sfîrșite, în altele, 
cum sînt cele din Crivina, Țigănași, 
Burlla Mare etc., deși dispuneau de 
aceleași condiții ca și primele, re
coltarea și eliberarea terenului și, 
firește, pregătirea acestuia pentru in-

sămințări se desfășoară cu înce
tinitorul. O situație și mai nesatis
făcătoare se prezintă în unitățile din 
zona de deal, cum ar fi Tîmna, Ilo- 
văț, Bicleș, Izvofelu, Florești, unde 
recoltarea porumbului abia a început. 
Inginerii agronomi din ateste uni
tăți, explicau râmi nerea în urmă prin 
umiditatea ridicată a porumbului. La 
buletinele de analiză, însă, porumbul 
a ieșit cu o umiditate de 6ub 30 la 
sută, adică normal pentru recolta
re. Adevărul este că in aceste unități 
organizarea muncii lasă de dorit. De 
exemplu, la cooperativa agricolă Bî- 
cleș se afla, zilele trecute, la recoltat 
doar o singură brigadă compusă din... 
7 oameni. Pe de altă parte, utilajele 
folosite în campanie nu sint exploa
tate la capacitatea lor reală din cau
za deselor defecțiuni. De exemplu, la 
ferma Recea, aparținînd I.A.S. Ro
gova, recoltatul porumbului se face 
numai cu două combine, care insă 
stau mai mult defecte, astfel că vite
za zilnică de recoltare este doar de 
2,5 hectare. La I.A.S. Recea, după cal
culele făcute, avînd In vedere supra
fața de recoltat și viteza zilnică ob
ținută, ar fi necesare circa 50 de Zile 
calendaristice pentru încheierea a- 
cestei lucrări.

Ritmului lent de lucru din une
le unități i se adaugă șl calitatea 
nesatisfăcătoare a arăturilor e- 
fectuate. Bunăoară, la cooperativele 
agricole Crivina, Orevița, Breznița, 
Ocol, deservite de I.M.A. Gogoșu, 
Vînju-Mare și Simian, o serie de lu
crări au trebuit nefăcute. Pînă în pre
zent, in județ au fost refăcute arătu
rile pe o suprafață de peste 150 hec
tare. Este un fapt pozitiv că specia
liștii din unități și cei de la direc
ția agricolă manifestă exigență fată 
de calitatea lucrărilor și au pus să fie 
refăcute cele care nu corespundeau. 
Trebuie însă ca mecanizatorii să dea 
dovadă de mai multă răspundere, să 
fie controlați permanent de Către con
ducerile I.M.A. și inginerii agronomi 
astfel ca, la pregătirea terenului și 
semănat, să se facă lucrări de eea mai 
bună calitate.

Iată, așadar, că șl intr-un județ 
care ocupă unul din locurile fruntașe 
în actuala campanie de toamnă, exis
tă loc pentru mal bine.

C. COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii”

Pregătirea terenului 
să fie grabnic terminată 
IN TOATE COOPERATIVELE
— Faptul că In acest județ se ob

țin, an de an, recolte mari de grîu se 
datorește și practicii Încetățenite aici 
de a stabili epoca optimă de semănat 
in funcție de evoluția condițiilor na
turale din fiecare zonă, din fiecare 
unitate. Dar, pentru ca specialiș
tii din cooperativele agricole să poa
tă face această opțiune trebuie să ne 
pregătească din vreme terenul, execu- 
tinriu-s-e lucrări la un înplt nivel ca
litativ. Iată de ce și în această toam
nă, în majoritatea cooperativelor agri
cole au fost asigurate din timp con
dițiile necesare pentru ca semănatul 
griului să poată începe imediat ce 
condițiile naturale devin favorabile.

Cooperativa agricolă din Gîrliciu 
are de semănat 1 600 ha cu grîu. Este 
adevărat că cea mai mare suprafață 
urmează după plante premergătoare 
care părăsesc terenul devreme. Dar 
300 ha cu griu se vor semăna după 
porumb. De aceea, inginerul-șef al 
cooperativei, tov. Ilie Cilția, a hotărît 
ca porumbul să fie recoltat în pri
mul rînd de pe parcelele destinate 
griului. Toate tele patru combine 
CT-2 R din dotarea secției de meca
nizare au fosft concentrate Pe aceste 
sole. S-a reușit astfel ca terenul să 
fie eliberat și arat din vreme.

O bună experiență există și la coo
perativa agricolă din Topraisar. „A- 
nul acesta nu ne-am mai scumpit la 
lucrările de pregătire a terenului, ne 
spune tov. Ian Sava, președintele 
cooperativei agricole. La noi nu a 
mai plouat de aproape două luni și, 
dacă nu pregătim bine terenul, să- 
mînța selecționată pe care o avem asi
gurată nu iși poate pune in valoare

calitățile. Așa că după ce am arat te
renul l-am discuit imediat și tâvălu- 
git. rezultind astfel un pat germina
tiv bun".

Numărul cooperativelor care au 
pregătit din timp și în burz; condiții 
terenul pentru însămințarea griului 
este desigur mult mai mare. Rezul
tatele obținute de unele unități nu 
pot însă nici acoperi și nici compen
sa lipsurile altora. La 2 octombrie, 
In cooperativele agricole din județul 
Constanța mai erau de arat 12 800 ha, 
care urmează a fi însămînțate in 
această toamnă. La aceeași dată mai 
erau de pregătit peste 23 500 ha de 
teren. Important este faptul că direc
ția agricolă a sesizat acest neajuns 
și a luat măsuri ca mijloacele meca
nice să fie concentrate in mod spe
cial la această lucrare. Astfel s-a dat 
indicația ca tractoarele să fie folosite 
în primul rînd la arat și discuit. Nu
mai că trebuie să existe și suprafe
țe de teren unde să lucreze mașinile 
respective.

Cooperativele agricole din raza de 
activitate a I.M.A. Independența și 
Băneasa, mai au de arat 1 800 ha și. 
respectiv, 1 570 ha. Cooperativele a- 
gricole Băneasa, Corvin, Dobromir și 
altele, deservite de I.M.A. Băneasa, au 
avut in anii anteriori o structură ne
corespunzătoare in amplasarea cultu
rii griului. De aceea, anul acesta s-a 
hotărît ca o mare parte din supra
fața cu grîu să fie Insămlnțată după 
prășitoare. Nu s-au luat însă măsuri 
ca porumbul să fie recoltat In pri
mul rînd de pe parcelele care ur
mează să fie însămînțate cu griu. 
Așa se face că la cooperativa agri
colă Băneasa mai sînt de arat 575

oxigenului
Oxigen nu înseamnă 

numai viata viețuitoa
relor. Folosit la su
durii, asigură viața sau, 
mai bine zis, functio
narea mașinilor. Pen
tru întreținerea celor 
150 tractoare șl 200 
mașini agricole, I.A.S. 
Buzău are 12 aparate 
de sudură, iar oxige
nul este asigurat cu 
ajutorul celor 31 de 
butelii. Numai ci apa
ratele de sudură,au 
stat și continuă să stea 
din lipsă de oxigen. De 
ce ? Pînă la inceputul 
lui 1970, unul din cele 
22 autocamioane ale 
întreprinderii, o dată la 
3—4 zile, aduna tubu
rile goale de la fer
me și de la atelierele 
mecanice, pleca seara 
la secția de oxigen de 
la Ploiești a Uzinei 
chimice Valea Călugă
rească și in decurs de 
maximum 15 ore tubu
rile pline erau redis
tribuite. Necazul a în
ceput din acest an tind 
D.R.T.A. Ploiești nu a 
mai aprobat ca I.A.S. 
Buzău să transporte 
oxigenul cu autocami
on propriu. $i con
form prevederitor le
gii, transporturile tu
burilor de oxigen se 
fac acum de l.R.T.A.

Buzău. Dar cum ? In- 
trucit l.R.T.A nu are 
camioane de 3 tone,, 
tuburile sint transpor
tate cu unul de 5 tone 
plătindu-se bani mai 
mulți. De asemenea, 
șoferii l.R.T.A. nu stau 
la fabrică pînă să se 
umple tuburile; le lasă 
acolo și mai fac un 
drum ca să le aducă 
pline. Un transport 
costă astfel 1500 lei, de 
două-trei ori mai mult 
decit înainte. Insă, cele 
mai multe neajunsuri 
sînt determinate de în- 
tirzierea transporturi
lor. I.A.S. trebuie să 
facă din timp comanda 
pentru camion către 
l.R.T.A. Dar nu întot
deauna există cami
oane. Așa se face ci. 
zile in șir, atelierele 
I.A.S. due lipsă de oxi
gen. Problema n-ar fi 
atlt de complicată da
că I.A.S. Buzău ar a- 
vea, de exemplu, vreo 
80 de tuburi din care 
40 să stea în unitate, 
iar restul la încărcat. 
Numai că de doi ani 
o asemenea comandă 
n-a fost onorată. O so
luție rațională se im
pune rapid : dați oxi
gen aprovizionării cu 
tuburi de oxigen l

• Adio marmeladă?

Lacul de acumulare de la Vâliug de lîngâ Reșița Foto : Gh. Vințili

ha, la Dobromir — 340 ha, la Corvin 
— 200 ha, la Viile — 280 ha etc. Se 
impune deci eliberarea cit mai grab
nică a acestor terenuri pentru a se 
putea executa arăturile și pregătirea 
patului germinativ.

Tn județul Constanța, unde în ulti
mele zile s-a lucrat intens, iar acum 
rezultatele de ansamblu sînt bune, 
există suficiente resurse pentru ca 
aceste rămîneri în urmă din unele 
Cooperative agricole să fie lichi
date intr-un timp cit mai scurt. Or
ganele agricole județene, comitetul 
județean de partid au însă datoria 
să supravegheze mai îndeaproape fe
lul cum este organizată șl se des
fășoară munca în unitățile rămase in 
urmă. După aproape două luni de se
cetă, sîmbătă 3 octombrie a plouat 
in aproape toate zonele județului. 
Sînt condiții favorabile deci ca rit
mul de executare a arăturilor, pre
gătirii terenului $1 semănatului să 
fie intensificat. Nivelul viitoarei re
colte depinde de calitatea lucrărilor 
care se execută acum.

Teodor ION

(Urmare din pag. I)

serie de deficiențe în procesul teh
nologic și In funcționarea utilajelor, 
în continuare, s-au adus instalațiilor 
unele modificări, au fost inlocuite 
două defibratoare, s-au montat noi 
aparate de măsură și control ; totuși, 
utilajele nu au Început să funcțio
neze așa cum ar trebui.

Asigurarea materiei prime In can
tități mai mici față de necesități sau 
existența unor materii prime de altă 
calitate și cu prețuri de achiziție 
mal mari decit s-a prevăzut în pro
iecte sînt prezentate adeseori de 
factorii de conducere dintr-o serie de 
unități noi drept o cauză cit se poate 
de obiectivă pentru nerealizarea in
dicatorilor proiectați. în afară de 
Fabrica de produse refractare silico- 
aluminoase din Alba Iulla, acest ar
gument este invocat și la combina
tele chimice de la Craiova și Turnu 
Măgurele, la Fabrica de piele și în
călțăminte din Rîmnicu-Vilcea, la 
fabrica „Căprioara" din Sebeș și la 
alte noi unități ale căror rezultate 
nu reușesc să atingă parametrii sta
biliți in documentația tehnică. în 
același timp, apariția unor mo
dificări față de prevederile ini
țiale în structura producției, ori 
in gradul său de complexitate, re
prezintă alte cauze socotite tot atlt 
de „obiective" de conducerile unor 
intteprinderi.

Din capul locului trebuie spus că 
aceste motivări nu pot fi contestata 
aprioric, fără să se judece situația de 
la caz la caz. Ar fi o greșeală însă 
să se considere — și să se accepte I 
— că Intîrzierea atingerii parametri
lor proiectați la aceste capacități de 
producție (și nu numai la ele) s-ar 
datora exclusiv unor asemenea cau
ze, oarecum independente de activi
tatea unităților respective. Nu in
tenționăm să generalizăm, dar așa 
cum a reieșit din investigațiile noas
tre, dacă la fabrica de plăci fibro- 
Jsmnoase de la Tr. Severin, la com

binatele de celuloză și hîrtle de la 
Dej și Suceava, la centralele e- 
lectrice de termoficare București- 
sud și Craiova nu s-a realizat 
încă volumul de producție prevăzut 
in proiecte — aceasta este și o con
secință a frecventelor defecțiuni in 
funcționarea utilajelor și instalațiilor 
provocate de exploatarea lor necores
punzătoare.

Nivelul proiectat al producției 
la patru din capacitățile industriei

răspuns ing. Aurel Dulgheu, din Di
recția generală de control și organi
zare din Ministerul Industriei Meta
lurgice.

Toate cele patru capacități au fost 
puse in funcțiune în anii 1966—1968. 
Acum se apreciază că necesarul de 
lanțuri, bare trase, profile îndoite va 
impune folosirea la intregul poten
țial a utilajelor din dotarea lor toc
mai la stirșitul anului viitor. Deci, 
capacitățile respective vor atinge

unei întreprinderi sau alteia, pentru 
care atingerea parametrilor proiec
tați a devenit un fel de „fata mor
gana", sînt insă deosebit de vizibile 
în domeniul prețului de cost. Să 
vedem, bunăoară, ce impietează rea
lizarea nivelului proiectat al acestui 
indicator la fabrica de plăci fibro- 
lemnoase de la Tr. Severin. Aici, așa 
cum se prevede in rețetele de fabri
cație, pentru o tonă de P.F.L. tre
buie consumate 1,1 mc deșeuri și

LA NIVELUL PROIECTULUI, 
AL INVESTIȚIEI!

metalurgice, intrate In funcțiune In 
ultimii ani, nu a fost Încă atins și 
din alte motive. La secțiile de lan
țuri de la uzina „Ciooanul" din Nă
drag și, respectiv, de la uzina „Lami
norul" din Brăila, la secția de profile 
îndoite de la Uzina metalurgică din 
Iași și la trăgătoria de bare de la 
uzina „Oțelul roșu" — pentru că 
despre ele este vorba — in trimestrul 
II a.c., s-a obținut o producție cu 
11.7 pînă la 38,5 la sută mai mică 
decit s-a prevăzut în proiect. 
De ce ?

— Pentru că, momentan, econo
mia națională nu are nevoie de pro
dusele respective în cantitățile pe 
care le-ar putea realiza cele patru 
noi capacități industriale — ne-a

nivelul proiectat al producției abia 
după 3—5 anț de la punerea lor in 
funcțiune. De ce toate acestea ? 
Pentru că — trebuie sau nu trebuie 
— unii specialiști țin cu tot dinadin
sul ca anumite unități să aibă ca
pacități cit mai mari, fără a se în
treba dacă producția lor este integral 
solicitată. Or, supradimensionarea 
unor capacități, în virtutea unor ne
voi mai îndepărtate, este in fla
grantă contradicție cu cerințele folo
sirii riguroase a resurselor materiale 
și bănești ale statului, creșterii efi
cienței economice a fondurilor inves
tite, cerințe subliniate în repetate 
rînduri de conducerea partidului nos
tru.

Neajunsurile proprii activității

restul lobde. în realitate, insă, pro
porția e alta : se folosesc doar 0,7 mc 
deșeuri și cantități sporite de lobde. 
Dar lobdele sint mai scumpe și. ca 
urmare, prețul de cost al plăcilor 
crește sensibil. Cum se explică a- 
ceastă situație ? Nu sînt suficiente 
deșeuri in cadrul combinatului ? Ba 
da. Totuși, din lipsa unor căi de 
acces intre fabrica de cherestea și 
cea de plăci fibrolemnoase, deși dis
tanța este destul de mică, transpor
tul deșeurilor se face destul de greoi. 
Ca atare, se recurge la folosirea în 
proporție mai mare a lobdelor, ceea 
ce încarcă prețul de cost.

Aceleași elemente au influențat 
negativ asupra încadrării în prețul 
de cost prevăzut in proiecte și în

secțiile noi de produse refractare de 
la Alba Iulia. Aici, numai în trimes
trul al doilea a.c., consumul specific 
la alumină a fost depășit cu 290 
tone. în același timp, deși prin pro
iect se prevăzuse transportul alumi
nei in vagoane cisternă și descărca
rea sa pneumatică, totuși, in pre
zent, materia primă sosește in saci, 
făcind inutilă instalația pneumatică 
de transport, pentru care însă con
tinuă să se plătească amortismente, 
în schimb, în vederea manipulării 
sacilor, au fost angajați suplimentar 
20 de muncitori. De asemenea, rebu
turile se mențin la o cotă ridicată. Și 
enumerarea factorilor care determină 
un preț de cost ridicat ar putea 
continua.

Ne oprim aici cu examinarea fe
nomenelor, a neajunsurilor care frî- 
nează atingerea în termenele stabi
lite a parametrilor proiectați la unele 
obiective și capacități noi de pro
ducție. După cum s-a văzut, pre
lungirea duratei de realizare a Indi
catorilor prevăzuțl tn proiecte nu 
este o fatalitate, ci — tn cele mai 
multe cazuri — e determinată da 
deficiențe proprii unităților In cau
ză, mai ales in exploatarea și între
ținerea utilajelor și instalațiilor, de 
diferite abateri de la condițiile teh
nologice prevăzute șl, nu pe ultimul 
plan, de Insuficienta fundamentare 
tehnico-economlcâ a unor capacități 
de producție tncă de la proiectare.

Oricum, încercarea de a justifica 
depășirea termenelor de atingere a 
parametrilor proiectați, exclusiv prin 
cauze din afara unităților respecti
ve. nu e plauzibilă. Economia 
națională plătește scump aceste tă
răgănări și, de aceea, factorii an
gajați în realizarea noilor obiec
tive și capacități de producție tre
buie să simtă pe umerii lor în
treaga răspundere pentru orice ln- 
tirziere in realizarea unul Indicator 
sau a altuia.

Pe o distanță de mai 
mulți km șoseaua Re
șița—Caransebeș este 
străjuită de pajiști 
presărate cu mii și mii 
de pruni. Unii localnici 
spun că această porțiu
ne se poate denumi 
„Drumul prunilor". 
Prunele uscate, mar
melada și țuica ar 
putea constitui una din 
sursele importante de 
venituri ale cooperati
velor 
ceastă 
cest® 
bună, 
mai multe milioane de 
kg de prune, în loc să 
ia calea spre oonsuma- 
tori «au să fie indus
trializate, au rămas în 
pomi ori s-au degradat 
după scuturare. Nu

agricole din a- 
zonă. Anul a- 

recolta a fost 
dar te folos că

este singurul loc din 
județul Caraș-Severin 
unde recolta de pru
ne se duce... pe apa 
simbetel. In multe 
cooperative agricole 
pînă să se stabilească 
modalitățile de retri
buire la această lucra
re sezonul optim pen
tru cules a trecut. în 
județ mai sînt sute 
de tone de prune 
fermentate rămase ne
distilate Încă de anul 
trecut. Poate că măcar 
acum, după ceasul al 
doisprezecelea, direc
ția agricolă și uniunea 
cooperatistă județeană 
se vor decide să ia 
măsuri. Sau poate se 
gîndesc să facă mar
meladă din frunzele 
prunilor 7

• Căpșuni la baia
de aburi

Membrii cooperati
vei agricole din comu
na Botești, județul 
Neamț, au prevăzut in 
planul pe acest an să 
planteze căpșuni, lu
crare care se face de 
obicei in luna august. 
In acest scop, au pre
gătit terenul necesar 
și au comandat stoloni 
(material săditor) de 
la „Agrosem" Roman, 
investiția fiind de cir
ca 50 000 lei. Lăsind la 
o parte faptul că trus
tul „Agrosem" nu a a- 

s sigurat soiul cerut de 
cooperativă 
mai și întirziat livra
rea stolonilor. De ce 7 
S-a dat o repartiție 
tocmai din județul 
Satu-Mare. După ca
re, stolonti respectivi 
au început excursia : 
au fost încărcați in
tr-un vagon frigorific 
la 19 septembrie de

el a

către „Agrosem* Satu- 
Mare, au sosit in sta
ția C.F.R. Roman abia 
pe 23 septembrie ; a- 
poi vagonul a fost ata
șat la o garnitură de 
manevră și expediat 
la Bacău, iar peste 
două zile, deci la 25 
septembrie, au reve
nit la Roman. Plimba
rea ca plimbarea, dșr 
să vedeți urmarea. Ba 
desigilare și deschide
re in respectivul va
gon... frigorific s-a 
constat o temperatură 
de plus 45 de grade. 
Stolonti erau, practic, 
opăriți, doar o canti
tate mică rezistînd băii 
de abur. Cultura căp
șunilor este deosebit 
de rentabilă. Cu con
diția ca plantațiile să 
fie făcute la vreme și 
îngrijite exemplar. 
Dar acestea nu se pot 
realiza cu stoloni opă
riți.

• S-au supărat vacile
Furajele de pe timp 

au fost strînse și 
pozitate 
mari în 
toarelor 
Finurile 
și orice 
produce 
un incendiu. S-au lu
at pretutindeni mă
surile necesare pentru 
preîntimpinarea aces
tui pericol ? Cele pe
trecute la cooperativa 
agricoli din Limanu, 
județul Constanța, a- 
rată că nu. Totul a 
pornit de la faptul că 
paznicul a fost lăsat 
să iși facă o colibă din 
paie in incinta depozi
tului de furaje. Intr-o

He
in cantități 

preajma tec- 
zootehnice. 

lint uscate 
scinteie poate 

cu ușurință

seară a venit „obosit" 
de la o nuntă, și-a a- 
prins o țigară... și-a 
adormit. Paiele din 
care erd făcută coliba 
au luat foc, tar flăcă
rile au ajuns imediat 
la elăile din apro
piere. Intr-o ori și ju
mătate au ars toate 
furajele din depozit. 
Cooperativa agricolă 
a rămas fără furaje, 
paguba ridieîndu-se 
la peste 500 000 lei. Se 
spune că în special 
vacile sînt foarte su
părate pe motiv că 
nu le place scrumul.

Din pățania unora 
să învețe și alții.
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contract 
Soluțiile

— Cunoașterea intimă a proceselor 
de producție face posibilă alegerea 
celor mai adecvate soluții, prin creș
terea substanțială a nivelului de com
petență. De multe ori, aceste soluții

odinioară 
cimpul, 

moartea, 
profetic 

lumi —

Convorbire realizată de 
ing. Ion LAZAR

/ 
răsădim 

mult

— V-am ruga să ne vorbiți 
despre situația laboratorului de 
cercetare științifică din punct 
de vedere al organizării, al do
tării lui cu cele necesare.

Convorbire cu ing. 
Gheorghe NECULAU 

director general al Combinatului 
de celulo2â și hîrtie Brâila

pentru mulți
Zaharia Stancu 

In primul rind au-

eterne ca 
moartea, 
reprezintă 
poetică și

șoptit"

• CRONICA LITERARĂ • CRONICA LITERARA •

„Povestiri de dragoste

cinema

(Urmare din pag. I)

Intii a fost
geologia

că

In 
noi

aluminiului, 
prospector 

a identificat 
cu ani pri-

apro- 
Strei, 

cum 
și-ar 

como-

lui 
în 
o 

ale

mai largi 
Nicioda- 

ca acum 
avut un 
fertil de

de 
desco- 

Dar 
deci!

în 
în 

mal 
vo
mai

de- 
pe 

noul 
al

O ex- 
se va 
curind 
urma..

rod- 
nicio- 
puse 
va- 

ener-

Pentru că, 
n-au fost 
deplin în 

avuțiile și 
acestui pămint.

cește de cîțiva ani. ea 
povestește :

— Am venit

nucleul cercetării
de specialitate

Dezvoltarea unei importante rețele 
de cercetare uzinală este esențială 
pentru rezolvarea rapidă și cu ma
ximum de eficiență a numeroaselor 
probleme care se ivesc în sfera pro
ducției. în acest sens, laboratoarele 
uzinale constituie un factor hotăfîtor 
pentru aplicarea în cele mal bune 
condiții a rezultatelor eercetăi-ilor 
științifice și experiența celor mal 
bune dintre ele se cuvine a fi cu
noscută pe o scară cit mai largă.

Prin prisma acestor considerente, 
ne-am adresat ing. Gheorghe Ne- 
culau, director general al Combi
natului de celuloză și hîrtie Brăila 
(C.C.H.) rugîndu-1 să răspundă la cî
teva întrebări privind activitatea la
boratorului din combinat.

eigur printr-o conductă. Pe de altă 
parte, posibilitatea obținerii unei ce
luloze chimice de o mai bună cali
tate $ste confirmată de rezultatele 
cercetărilor și probelor de laborator 
Întreprinse pentru verificarea unei 
noi tehnologii; se anticipează și re
ducerea cu o oră a duratei de fier
bere, ceea ce va însemna obținerea 
suplimentară a peste 10 000 t6he a- 
nual din acest produs atît de soli
citat.

— Care este ponderea actuală 
a nucleului de cercetare in ca
drul unității pe care o condu
ceți ?

— Înzestrarea laboratorului cu o 
gamă variată de instalații șl aparate 
este o preocupare continuă a condu
cerii combinatului. în momentul de 
față, cu aparatura existentă se pot 
efectua numeroase analize și măsură-

— Laboratorul nostru se străduiește 
să-și aducă contribuția la îmbunătă
țirea calitativă a produselor, colabo
rează cu institutele specializate, are 
un plan propriu de cercetare. Se des
fășoară o activitate multiplă, la 
care, cu ajutorul consiliului ingineri
lor și tehnicienilor din C.C.H„ au 
fost angrenați aproape toți specialiștii 
combinatului, producția reprezentind 
un vast cîmp de activitate știin
țifică, Astfel, pe lingă sarcinile de 
plan, fiecare specialist se preocupă 
intens de cîte o temă de studiu le
gată de specificul sectorului îh care 
activează. Prin corelarea eforturilor, 
au fost obținute realizări notabile, 
cum ar fi determinarea coaguianți- 
ior și acceleratorilor de coagulare op
timi pentru apa din Dunăre. Pină a- 
cum s-a lucrat cu coagulanți din 
Import, care prezentau dezavantajul 
recorelării unor indici tehnici cu con
dițiile specifice ale apei folosite de 
noi. ca să nu mai vorbim despre 
cheltuielile valutare. în urma expe
riențelor reușite, s-a op*at pentru- fo
losirea coagulantului clorură ferică, 
produs de colectivul de inovatori con
dus de ing. Ion Jinga, de la secto
rul de celuloză oapetară și hîrtie. în 
compoziția lui intră clorul, de care 
combinatul dispune în cantități su
ficiente și pirită. în ceea ce privește 
acceleratorii de coagulare, s-au ob
ținut rezultate bune cu cel produs 
de colectivul condus de ing. Ion Po
pescu. șeful serviciului tehnic, în 
colaborare cu ing. Mircea Leonte, 
conferențiar la Institutul politehnic 
din Galați. Aceste lucrări au și fost 
brevetate.

O cale tot mai Intens folosită este 
utilizarea subproduselor proceselor de 
fabricație. S-a constatat, de pildă, că 
hemiceluloza, folosită la fabricația 
celulozei papetare, poate fi extrasă 
din leșie. Deocamdată, leșia va fi 
transportată la extracția alcalină cu 
mijloace auto, dar, în viitor, acest 
„deșeu", materie primă de bază pen
tru faza respectivă de producere a 
celulozei, va circula mal rapid și mal

ton necesare cercetărilor. Posibilită
țile materiale sporite au permis să 
se acorde o asistență tehnică mai sub
stanțială țuturor secțiilor, în scopul 
realizării indicilor cantitativi și cali
tativi ai producției.

în acest an, C.C.H. a încheiat un 
contract de cercetare cu Institutul de 
cercetări și proiectări pentru celuloză 
și hîrtie (I.C.P.C.H.). privind îmbună
tățirea cartoanelor duplex prin asi
milarea a două noi sortimente de car
toane, pe care, deocamdată, le Impor
tăm : pentru tipărituri offset Și pen
tru Cutiife de chibrituri. Există certi
tudinea realizării acestui 
pină la sfirșitul anului.
I.C.P.C.H., corelate cu cele ale labora
torului nostru de cercetare, sint ma
terialitate prin elaborarea unor loturi 
de probă de 10—20 de tone de carton 
în fiecare lună, în cadrul combinatu
lui. Aceste probe Sint folosite pentru 
verificarea calităților de tipărire, la 
întreprinderea poligrafică din Brașov 
și la „Luceafărul" din București. Re
zultatele sînt mulțumitoare.

— O ultimă întrebare, cu ca
racter mai generail: care sint, 
după părerea dumneavoastră, a- 
vantajele specifice oferite de cer
cetarea uziiiată 1

pot fi aplicate și în alte întreprinderi 
cu profil similar. Mă gindesc, de pil
dă, la cercetările întreprinse de labo
ratorul nostru cu scopul înlocuirii 
materialelor aduse din import. în 
procesul de umplere a hîrtiei se folo
sesc zeci de mii de tone de caolină, 
care asigură un tipar de calitate. Noi 
am realizat o rețetă de înlocuire a 
caoiinei din import cu bentonită. Un 
interes sporit al Ministerului Indus
triei Miniere și Geologiei pentru 
stabilirea posibilităților de a produce 
bentonită avind caracteristicile nece
sare procesului tehnologic ar duce la 
aplicarea acestei rețete, cu avantaje 
economice deosebite, într-un timp 
foarte scurt. Un alt exemplu este re
ducerea consumului de colofoniu, 
folosit la încleierea hîrtiei și obținut 
de asemenea din import, prin înlo
cuirea parțială cu parafină. Fiecare 
tonă de colofoniu înlocuit înseamnă 
o economie de 3 300 lei ; în 1969, nu
mai în combinatul nostru au fost rea
lizate astfel economii de peste un mi
lion de lei.

Nu toate cercetările pe care le-am 
întreprins au avut o soluționare apli
cativă imediată — și uneori nu din 
vina noastră. In cursul anului trecut, 
de pildă, am elaborat, în colaborare 
cu I.C.P.C.H., tehnologia pentru des- 
cernelizarea maculaturii. Această ma
culatură se folosește în procesul de 
fabricare a cartoanelor duble, ducînd 
la îmbunătățirea lor calitativă și 
îngăduind înlocuirea celulozei al
bite, care este importată și costă 
mult. împreună cu furnizorul, Cen
trala de colectare si valorificare a 
deșeurilor, fostul for tutelar, Minis
terul Chimiei, a stabilit cumpărarea 
din import a instalației necesare. Dar 
o condiție importantă este ca macu
latura să fie livrată pe clase (sorturi), 
lucru pe câre furnizorul nu-1 face. 
Așa că instalația așteaptă încă mate
fig primă... Uneori, se brevetează in
stalații care nu devin utile produc
ției. Astfel „mașina automată pen
tru tăiat stuf" a fost realizată neți- 
nfndu-se seama de ansamblul condi
țiilor în care se recoltează stuful. Ca 
urmare, cu toate experimentările fă
cute. ea a rămas Inutilizabilă.

Desigur, dacă privim în mod critic 
întregul proces al realizării și fruc
tificării cercetării științifice, nu putem 
să nu constatăm și unele întîrzieri de 
care sîntem răspunzători. Nu toate 
conducerile secțiilor au dbvedit o pre
ocupare susținută pentru introduce
rea rezultatelor cercetării, manifes
ting uneori o nejustificată neîncrede
re. Socotesc totuși că aspectul pozitiv 
este predominant in activitatea de 
cercetare din cadrul combinatului 
nostru, ca rezultat al corelării efor
turilor specialiștilor din laborator și 
din secțiile de producție, expresie a 
cerinței imperioase de a asigura o le
gătură puternică, neîntreruptă, intre 
cercetare și producție.
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Festivalul
de poezie

Mihail Eminescu
IAȘI (corespondentul „Scînteii"). — 

Manifestările culturale aflate pe a- 
genda celei de-a doua zile a Festi
valului de poezie „Mihail Eminescu'1, 
organizat la Iași au cuprins printre 
altele dezvelirea unor plăci comemo
rative și vizitarea mai multor monu
mente de cultură și istorice din Iași. 
Plăcile comemorative au fost dezve
lite la casa lui Dimitrie Anghel și 
casa unde au locuit Magda Isanos 
Eusebiu Camilar.

După amiază, la Palatul culturii 
avut loc un simpozion consacrat vie
ții și operei lui Mihail Eminescu.

Centenarul
unei prestigioase
societăți teatrale
Zilele de 4 și 5 octombrie au mar

cat împlinirea a 100 de ani de la în
ființarea, în orașul Deva, a Societății 
pentru crearea unui fond de teatru 
românesc în Ardeal. Cu această oca
zie, Muzeul „Iosif Vulcan" din Ora
dea, în colaborare cu Arhivele statu
lui, a amenajat o expoziție comemo
rativă, cuprinzînd documente origi
nale despre acțiunile premergătoare, 
precum și despre activitatea societă
ții pentru sprijinirea mișcării teatra
le românești în diferite localități din 
Transilvania. Numeroase exponate 
scot în evidență fructuoasa activitate 
desfășurată de cunoscutul om de cul
tură român Iosif Vulcan, unul dintre 
animatorii societății în cadrul căreia 
a îndeplinit, timp de 40 de ani, pe 
rind, funcțiile de secretar, vicepreșe
dinte și președinte. în zilele urmă
toare vor avea loc și alte manifestări. 
La Oradea va fi organizat un simpo
zion. iar Teatrul de stat din locali
tate va prezenta spectacole cu trei 
piese într-un act din repertoriul so
cietății : „Gărgăunii dragostei" de Io
sif Vulcan, „Zoie" de Yzmirande și 
„Trei doctori" de Virginia A. Vlaicu. 
în diferite localități din județ vor â- 
vea loc, de asemenea, expuneri ur
mate de spectacole teatrale.

(Agerpres)

mai departe părăsită, 
geologii își întind an
tenele lor subterane 
in Zonele din jur, la 
nord și mai in âdîn- 
cime față de vechea 
exploatare minieră. 
Unele indicații mai 
vechi și mai noi (mina 
s-a închis acum a- 
proape 30 de âni, dar 
cercetările nu s-au în
trerupt) au dat de În
țeles că zâcămintul 
continuă. Forajele, am
plasate in locuri strim
te. impracticabile, noi 
galerii subterane, În
șirate de-a lungul a 
trei kilometri, sfrede
lesc adincurlle Văii Iul 
Stan, încercînd să in
tercepteze filoanele, șă 
te afle ascunzătorlle, 
poziția exactă. Aceas
tă ciudată vinătoare 
subterană a Început 
aici de cîteva Iubi și 
va contimta pină cînd 
geologii iși vor ti „i- 
mobilizat" victima, ca 
s-o predea apoi, iner
tă, minerilor. Aur pen
tru vistieria țătii, pen
tru necesitățile dez
voltării ei economice 
și sociale.

De aici, drumul ne-a 
dus în Țară Hațegu
lui. undeva in 
pierea pîrîuîui 
sub care, după 
spune legenda, 
fi ascuns dacii ___
rile. Cit adevăr exis
tă In legenda aceasta 
nu se poate ști. Un 
șantier geologic func
ționează de cițiva ani 
la Ohaba-Ponor, fn- 
tr-Un ținut de basm, 
în vecinătatea Grădiș
te! de Munte, capitala 
istorică a Daciei. Ar
heologii scotocesa de

mult aceste ținuturi. 
Și tot de mult fac a- 
celași lucru geologii. 
Dacă n-au fost găsite 
comorile dacilor, a 
fost descoperită, in 
schimb, o altă comoa
ră : riiarl lentile de 
bauxită. „Cetatea Ro
șie", așa s-a numit 
una dintre cetățile da
cice. Geologii au pre
supus că numele ce
tății n-a putut veni 
decit de Ia culoarea 
rocilor din această re
giune, culoare care 
este caracteristică și 
bauxitei. Și, intr-ade
văr, nu departe 
cetate au fost 
perite lentilele... 
aceasta nu este 
o mică fabulă despre 
întinderea ariei de in
dicii după care se poate 
orienta un geolog 
investigațiile lui. 
aria aceasta se 
cuprind un mare 
luth de muncă și, 
cu seamă, obligativita
tea unor idei condu
cătoare : în primul
rind, ideea necesității 
de a căuta, ideea va
lorii economice și so
ciale a âcestei căutări ; 
ideea rolului economic, 
practic și imediat, pe 
cafe 11 ocupă geologia 
in ansamblul dezvol
tării României. Am cu
noscut, in călătoria 
noastră, geologi care, 
in numele acestor idei, 
au făcut imposibilul, 
au răsturnat inerții a- 
dînc și trainic strati
ficate. Aș începe cu 
geologii care, aici, în 
munții Sebeșului — 
leagănul Istoric al Da
ciei lui Decebal — au 
persistat în ideea 
bauxita, despre care 
mai de mult se știa,

există în mai
mari cantități decit se 
prevăzuse.

Locurile sînt de un 
rar pitoresc, dar atît 
de greu accesibile in
cit. ca să ajungem la 
cea mai apropiată lu
crare de explorări geo
logice, am mers mai 
intii cu automobilul 
pină intr-un loc de un
de el n-a mai putut 
Înainta ; de acolo, un 
autoturism I.M.S. ne-a

urcat pină unde a pu
tut și el să ajungă ; a- 
poi am călătorit pe 
un tractor, care se lup
ta din greu cu urcu
șul prin locuri aproa
pe neumblate. Pentru 
ca o sondă să poată f 
instalată acolo, utila
jele au trebuit să fie 
transportate cu elicop 
terul. într-un aseme
nea loc trăiesc și mun
cesc oameni. O fac 
pentru a prinde urma 
unei mineralizați!, au- 
nui nou rezervor de 
materie primă necesară

• Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
A Hlbernatus : 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, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45
MODERN — 9; 11; 12,45; 14,30.
16,30; 18,30; 20,30, ARENELE RO
MANE - 19,15, GRADINA DOINA
— 18,15.
A în arșița nopții : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21, SALA 
PALATULUI - 17,15 (seria de bi
lete — 3401) ; 20,15 (seria de bilete
— 3369), STADIONUL DINAMO - 
19,30.
• 100 do carabine : BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
FAVORIT — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
A Aurul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 
18,15; 20,30.
a canarul și viscolul î GRIVIȚA
— 16, CENTRAL — 18,15; 20,30.
A Dreptul de â te naște
TRAL — 8,30; 10,45; 13,15; 
A Hei, tu 1 : LUMINA - I 
în continuare ; 18,30; 20,45.
•

: CEN- 
15,45. 
9,30—16

Program pentru copii : DOINA 
io.
Călugărița (ambele serii) ; DOI

NA — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 9—20 
m continuare.
A Cavalerul fără lege : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
• Păsările : FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, AURORA - 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,30, la 
grădină — 19, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19.
• Patricia șl muzica : EXCELSIOR
— 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,
FLAMURA - 11; 16; 10,15; 20,30.
• Omul, oqgollul, vendetta : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
15,30; 17,45; 20.
• Urmărirea : BUZEȘT1 — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
• Dragoste șl viteză i DACIA — 
8,45—20,30 In continuare, PRO
GRESUL — 15,30; 18, GRADINA 
PROORESUL-PARC - 19.45.
• Degetul de fier : BUCEGI — 16; 
18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
VOLGA - 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15.30; 18, la grădină — 20.
• Catifeaua neagră : UNIREA —
15.30.
A Expresul colonelului Von Ryan : 
UNIREA — 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
• My fair Lady : LIRA — 15,30; 
13, la grădină — 20.
A Gaudeamus Igitnr s DRUMUL 
SĂRII — 15,30.
A ...să ucizi o pasăre cîntătoare : 
DRUMUL SĂRII — 17,45; 20.
n Tiffany memorandum : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
A Mayerllng (ambele serii) : CIU
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VIITO
RUL - 16; 19,15.
A întîlnlrea : MIORIȚA — 9, 
12; 15; 17,30; 20, FLOREASCA 
15,30: 18; 20,30,
A Alfa-Romeb șl Julieta : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 19- ,
A RiO Bravo : POPULAR — 17,45;
20.30.
A Clipa de libertate : POPULAR
— 15.
A Ultimul drum : MUNCA — 16; 
18; 20.
a Ambuscada s COSMSS — 15.30, 
18; 20,15.
A întoarcerea doctorului Mabuse : 
COTROCENI — 15.30; 17.45; 20.
A Tăcerea bărbaților : PACEA — 
16; 18; 20.
a jandarmul șe tnsoară : CRÎN- 
GAȘI 15,30; 18; 20,15.
A Numai mortul va răspunde : 
FLACARA - 16; 18; 20.
A In umbra coltului : VITAN — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
A Străinii : RAHOVA — 18, la gră
dină — 20.
A Flacăra olimpică : RAHOVA —

celei mai noi ramuri a 
metalurgiei românești: 
industria 
Geologul 
Al. Stila 
in urmă 
mele lentile. Cînd se 
părea că altele nu mai 
există, au venit aici 
alți geologi cu sarcina 
de a explora zăcămîn- 
tul. între ei, geologul 
Raisa Tîrnăveanu. 
Conducîndu-ne prin 
locurile in care mun-

aici 
ientru a cerceta, mai 

zona pros- 
Al. Stila, 
zi. pe cînd 
munți, am 
tirul unui 

un mo
ment dat, am găsit un 
afloriment ma; bogat. 
Am căutat în conti
nuare și, prin deduc
ții, am ajuns la ideea 
că zăcămintul detec
tat de Stila se întin
de și în partea estică.

pentru a u. 
în detaliu, 
pectatâ de 
Dar, intr-o 
urcam in 
mers pe 
pirîu și, la

Deși 
titori, 
este 
torul cunoscutelor romane 
„Desculț", „Pădurea ne
bună", „Șatra" sau „Ce 
mult te-am iubit", în ordi
ne cronologică („Poeme 
simple", 1927, reprezentau 
un debut poetic) dar mai cu 
seamă ca structură artisti
că — părintele spiritual 
al lui Darie își manifestă 
permanent, intens vocația 
poetică, temperamentul ar
tistic de esență lirică. De 
altfel, aceasta eța imagi
nea artistică reflectată ca 
atare in „Istoria literatu
rii" a lui George Călines- 
cu, unde Zaharia Stancu 
își afla, prin dimensiunile 
și autenticitatea creației 
poetice, un loc distinct in 
lirica interbelică. Evoluția 
ulterioară a creatorului nu 
a infirmat judecățile de 
valoare asupra poetului, ci 
a produs doar mutații de 
cantitate și intensitate, de- 
plasind preocupările spre 
epica amplă de esență so
cială. Poetul a rămas să se 
manifeste mai ales în pa
ginile de proză, dedieîn- 
du-se arareori genului liric 
propriu-zis. Apariția după 
un interval de treisprezece 
ani a unui nou volum din 
versurile lui Zaharia Stan
cu subliniază încă o dată 
organicitatea vocației sale 
lirice.

„Cintec șoptit", apărut în 
Editura Cartea româ
nească dezvăluie o na
tură lirică menținută de-a 
lungul timpului nemodifi
cată esențial. Mai multe 
straturi poetice, în descen
dența celei mai bune poe
zii tradiționale, de la 
Alecsandrj la Ion Pillat, 
sint conservate și germi
nează durabil lirica puter
nic originală a lui Zaharia 
Stancu. Cel care 
cînta „cetatea și 
iazul clar, viața, 
iubirea" și vestea 
apariția unei noi 
poate fi regăsit in cartea de 
față într-o nouă dimensi
une, conturînd noi pers
pective.

Deși motivele poetice 
rămin in esență aceleași : 
celebrarea naturii, senti
mentul patriei ori temele 

viața, iubirea, 
„Cintec șoptit" 
o nouă vîrstă 
marchează im

plicit o nouă atitudine li
rică. Poetul a părăsit ga
lopul frenetic, tonul oracu
lar sau spațiile accidentate 
pentru a se desfășura calm, 
intr-o tonică lumină de 
toamnă. Poezia are tot mai 
mult ca substanță univer
sul Interior. Pretutindeni, 
expresia lirică reliefează 
pregnant profunzimile vi
brațiilor, sentimentul major 
al iubirii de țară ; așa cum 
îl mărturisesc versurile : 
„Te-am Iubit ! Te-am

iubit totdeauna, / Chiar 
atunci cînd ghimpii tăi 
imi ințepau picioarele. / 
Te-am iubit cum am iubit 
soarele, / Te-am iubit cum 
am iubit luna. / Te-am iu
bit țară, te-am iubit tot
deauna" (Țară). Imaginea 
patriei de azi, sentimentul 
apartenenței depline la rea
litățile ei sînt celebrate în 
vers cu măreție și patetică 
dăruire : „Inii iubesc mult 
patria de azi / In ca văd pa
tria de mîine. / Din griul 
nostru frămintăm piine 
In munții noștri i “ 
brazi". (îmi iubesc 
patria de azi).

Zaharia Stancu cultivă o 
lirică viguroasă, încărcată 
de energii, inspirată de pei
sajul nesfirșit al cîmpiei 
muntene. Natura oferă 
imaginea unei rodiri în
cheiate ca în versurile : 
„S-au copt strugurii. S-au 
copt viile. / Soare de 
toamnă. Culegem viile. / 
Lăsați copiii să vină la 
mine / Cu sutele și cu 
miile, / Să plece toți cu 
coșuri pline" (Struguri), 
sau bucuria de a se con
topi în fluxul deve
nirii naturale : „Merg pe 
sub arbori și iată / Păsări 
in juru-mi se-adună și-mi 
cîntă. / Pe poteca ierboasă 
șarpele / S-a luat cu ari
ciul la trintă // Intru gol in 
riu pentru scaldă, / Aleargă 
înot vietățile toate. / Peștii 
au solzi de argint, broaștele 
/ In rochii cenușii sint îm
brăcate // Mă plimb pe 
cimp și mă culc in iarbă, / 
Greierii sar și sfarmă tă
cerea. / Brazdelor grase le-a 
crescut barbă, / Albinele 
din flori adulmecă mierea" 
(Merg pe sub arbori).

Cultivînd pastelul, poetul 
nu devine un idilic naturist, 
fiorul aparte al poeziilor 
sale jzvorind din mărturia 
discretă a unei atitudini în 
fața vieții. Inventarul a- 
grest are valoarea unui 
punct de referință durabil, 
în ordinea 
care poetul 
permanent, 
timpurilor, 
vîrstă. Nota personală 
poeziilor rezultă și 
comprimarea 
tensiunilor, din disciplina
rea trăirilor : pe de o parte 
poetul este o fire vizio
nară și expansivă, pe de 
altă parte, experiența de 
viață și cultura întinse 
creează distanța necesară 
pentru o atitudine lirică lu
cidă. Poetul transformă În
trebările existențiale, ca în 
„Peisaj'*, în culoare și lu
mină.

Chiar tratarea unuia din 
motivele noi ale recentului 
volum — trecerea inexora
bilă a timpului — căruia 
poetul îi împrumută un 
timbru personal, nu are 
darul de a rupe echilibrul 
epicureic al poeziei. Trece
rea spre amurg se reali-

zează într-o completă ar
monie cu natura : „Acum 
sini un om in amurg / 
Fugi în munții tăi, căpri
oară, i Nu mai rîvnesc să-ți 
sărut buzele / A doua oară, 
a treia oară / / ...Fiecare zi 
are amurg, / Fiecare zi are 
și zori. / Toamna via e 
Plină de struguri, / Primă
vara numai <lc flori" (Om 
în amurg). Sau în altă 
parte intîlnim în „naivită
țile". unei romanțe un 
freamăt uriaș disimulat 
prin jocul grațios al clopo
țeilor. Senzațiilor dureroase 
ale trecerii vieții, poetul le 
opune propriul său peisaj 
strălucitor, construiește o a 
doua natură interioară cu 
„fluturi de aur pe aripi", 
cu „rîuri de aur", cu „mere 
de aur", pe unde curge „pe 
albia largă de aur, vinul de 
aur, rîuri cu valuri de aur".

Există in poezia lui Za
haria Stancu un optimism 
funciar care cîștigă în pro
funzime pe măsură ce în
verșunarea în luptă și lu
ciditatea artistică cresc : 
„Am să-ți scriu o mie de 
cîntece, / Te iubesc... Te 
iubesc cu ardoare. / Toate 
cintecele mele își au rădă
cina / In inima minunatu
lui soare. // Am să-ți dărui 
o mie de sălbi / Fiecare-n- 
florită cu o mie de sori, / 
Fiecare-nflorită cu o mie 
de stele, / Cu albe viscole, 
cu aspre ninsori. // Am să 
te așez in mijlocul a o mie

de vetre / Cu uiii și mii de 
flăcări jucăușe. / Cerbii cu 
coarne de aur se-ascund 
printre stînei, / Ciutele 
de-argint, în munți de ce- 
nușe. // Acum pădurile au 
acoperit mările, / Și-au în
velit ghețurile polare. / Ca
lea Lactee cerne vedenii, / 
Noi trecem cu săniile peste 
mare, / Și peste oceanele 
amare, amare". (O mie de 
cîntece). în razele crepus
culului poetul se îndepăr
tează strălucitor și discret, 
fermecat de unduirea moa
le a înserării, oficiază solar 
o rîvnită cufundare în lu
mină. Lirica lui Zaharia 
Stancu evocă atmosfera se
cretă a picturii naive, can
doarea și discreția unei arte 
pășind dincolo de efemer. 
Poezia, de o mare simpli
tate, de concisă și aleasă 
expresie, atinge, în cele 
mai izbutite părți, o trans
parență cristalină. Fremă- 
tind de viață, dăruită fru
museților fără seamăn ale 
patriei, respirînd o vitalita
te robustă, ivită din încre
derea în statornicia și ge
nerozitatea unor nobile sen
timente umane, poezia 
Zaharia Stancu aduce 
peisajul contemporan 
voce distinctă, originală,
cărei ecouri se vor reflecta 
neîndoios în sensibilitatea 
și conștiința cititorului.

*v O

eternității, la 
își raportează 
ca în fața ano- 
treoerea prin 

a 
rezultă și din 

interioară a

Aspre, cu contururi tăiate 
în cremene, cu un lirism 
dur, dar nu mai puțin au
tentic, „Povestirile de dra
goste" (recentul volum al 
lui Zaharia Stancu prin 
care „Cartea Românească" 
își inaugurează activitatea 
editorială), înmănunchează 
numai în aparență structuri 
eterogene, deoarece în a- 
adîncuri, în straturile pro
funde ale narațiunii, pulsea- . 
ză o coerență interioară, o 
unitate de univers și de at
mosferă.

Cronologia povestirilor 
reface un itinerar spiritual, 
și nu numai spiritual, par
curs de un erou supus con
diției uliseene, călătoriei 
printre obiecte și stări, oa
meni și tărîmuri, efectuată 
mereu cu nostalgia umani
tății depline. Darie, alter- 
ego-ul scriitorului, străbate 
în memorie spațiul interior 
care se întinde de la copi
lăria desfășurată în „lunga, 
îngusta și săraca vale a 
Călmățuiului", populată de 
o lume aspră, retrasă în 
sine, oprimată, dar setoasă 
de dreptate și înzestrată cu 
un acut simț al demnității» 
pină la anii tinereții zbu
ciumate și ai vîrstei mature 
și reflexive cînd moartea 
mamei (moment ce înscrie 
o discontinuitate esențială 
într-o existență) prilejuieș
te acea contemplativă re
întoarcere la sine.

Realismul dur, dublat de 
un lirism pregnant și spe
cific lui Zaharia Stancu, 
conturează oameni „adevă- 
rați" („E mare lucru Darie, 
să fii om !") pe care expe
riențele vieții i-au asprit și 
i-au transformat în năpraz- 
nice ființe „colțoase", gata 
mereu de înfruntare. într-o 
lume în care umanitatea e 
ultragiată, bunătatea își 
pierde justificarea existen
tei. Darie și ceilalți eroi a- 
fișează mereu o duritate 
ostentativă. Dar în spatele 
acestei asprimi aparente, 
fiecare țăran ascunde un 
„sîmbure de soare", o adîn- 
că omenie răsfirată în stra
turile adînci ale conștiinței.

Oamenii Omidei nu cu
nosc abdicarea, nu vorbesc 
limbajul umilinței. Ei își a- 
pără cu cuțitul, beldia, cio
magul, resteul dreptatea 
lor, bucata de pămînt din 
care își trag puterile ase
meni unor Antei

Scriitorul condensează ades 
în patru cuvinte „dacă am 
avea pămint" esența dra
mei sociale pe care a tră
it-o pină la eliberare țără
nimea, supusă foametei și 
sărăciei endemice. Și totuși, 
această umanitate ascunde 
secrete, dar nesecate rezer
ve de candoare și dragoste. 
Uruma, Filimona, Costan- 
dina, Darie, dar mai ales 
tatăl acestuia, iși mărturi
sesc după îndelungi reți
neri — iubirea. Paginile de
dicate mărturisirilor lor au 
cadențe poematice. Proza 
lui Zaharia Stancu respiră 
aerul poeziei, se mlădiază 
rigorilor acesteia. Pasajele 
care deschid și închid si
metric nuvela „Uruma" 
configurează un splendid 
poem în proză al Dobrogei, 
realizat ca în simbolistica 
basmelor populare în aur, 
aramă și argint, cu petele 
de culoare ale unei simfonii 
cromatice. în spațiile aces
tea de legendă, pe fundalul 
sonor al mării zbuciumate, 
se desfășoară una din cele 
mai frumoase și mai tragi-J 
ce povești de dragoste diM 
literatura noastră.

A doua piesă remarcabilă 
a volumului, „Ce mult 
te-am iubit", surprinde în 
pagini de erudiție etnogra
fică (niciodată devenită 
scop în sine) momentul u- 
nei dramatice încercări e- 
xistențiale — moartea ma
mei. în funcție de acest 
tragic reper, fascicolul na
rativ înmănunchează în 
secvențe cinematografice 
fazele unui ritual ca și reac
țiile oamenilor față de a- 
cesta. Ca în ritmurile so
lemne ale „Mioriței", în 
fața eternității, fiecare 
dintre eroii direct afectați 
se dezvăluie în întregu-i 
adevăr sufletesc. Integra
rea în marele ritm al 
naturii are loc firesc 
vitalitatea și neființa se 
contopesc și se înfruntă 
natural.

Faptele povestite în ca
dențe repezi, nervoase și 
zvicnite, învăluie grav ți 
cutremurător cititorul, rea
lismul observației și liris
mul reflexiei dăruind a- 
proape fiecărei povestiri 
din volum strălucirea cize
lată a unicatului.

Am propus 
crări. Așa 
sit, la 
Poieni, i 
mai bogat, 
tuat un mare 
de puțuri și 
in urma “ __  ___
în anii viitori, va în
cepe aici exploatarea 
bauxitei... Am găsit 
apoi zona Lola-Co- 
coșu, o lentilă cu un 
conținut foarte bun... 
în ultimul timp, lucră-

Comamic- 
corpul cel 

Am efec- 
număr 
foraje, 

cărora, iată,

rile »-au accelerai 
toarte mult ; ne-au 
sosit noi utilaje.. Tre
buie să punem cîi 
mal repede in valoa
re această bogăție e 
munților pe care-f 
vedeți...

Undeva, în Munții 
Apuseni, în preajma 
Roșiei Montane, am 
călătorit printre vech 
găleții de mină, pără
site de mult, pentru 
că de mult se credea 
că rezervele s-au e- 
puizat. Mineritul are 
aici o istorie de peste

2 000 de ani. Mintea 
cercetătoare a geolo
gilor a investigat cu 
asiduitate necunoscu
tul. Și astfel, pe harta 
geologică a Apuseni
lor s-au conturat noi 
zone aurifere. Pen
tru asta au trebuit 
depășite limitele a 
ceea ce se știa. Timp 
de 16 ani, un geolog, 
Remus Ștefan, a mun
cit fără odihnă pentru 
a desluși tainele aces
tor zăcăminte ferecate 
de natură 
a condus 
crări de 
a trebuit 
la teorii 1 
elaboreze 
rul a fost 
acolo unde nimeni nv 
l-ar fi bănuit, 
ploatare la zi 
deschide in 
altele ii vor

Deasupra comorilor 
spun vechile legende 
ard noaptea flăcări al
bastre.. Aici, in Țara 
Moților, ard de aseme
nea flăcări... Sînt flă
cările gindirii geologi
lor, ale spiritului cer
cetător, ale pasiunii de 
a descoperi și de a da 
tării noi și noi avuții..

Am văzut, la Hondo' 
ji Certej. in Apuseni 
embrionul unei viitoa
re mine. O echipă de 
geologi tineri a răsco
lit munții, a prins ur
ma unor filoane și le 
urmăresc acum, pas cu 
pas. Am văzut la ei a- 
cele flăcări albastre..

La sute de kilometri 
de aici, in munții Rod- 
nei, la o altitudine de 
1 300 de metri., într-o 
poiană. se ridică 
blocuri de locuințe. O 
șosea a fost tăiată. în
tr-un timp record, pe

cu 7 lacăte, 
ample lu- 

prospectare. 
să renunțe 

vechi și să 
altele... Au- 

: identifica1

un versant cu o încli
nație prăpăstioase. 11 
km de urcuș continuu, 
motorul mașinii fierbe, 
înălțimea devine ame
țitoare. La capătul a- 
cestui fantastic drum 
nimerim in mijlocul 
unei lumi de prefaceri, 
în urmă cu sute și 
sute de ani, aici, la 
Rodna, se dezvoltase 
un centru civilizat, o 
localitate medievală cu 
mii de locuitori... Su
portul economic al a- 
celui oraș 
tuit aurul 
Un război 
distrus, în 
totul. Nici 
chilor mine nu ___
mai găsit. în urmă cu 
5—6 ani, aici a po
posit o echipă de tineri 
geologi. Cercetările lor 
au Început in biblio
teci, cu vechile scrieri, 
și au continuat în 
munți. Ani de zile au 
măsurat cu pasul 
întreaga zonă. Și. 
in felul acestă, el au 
detectat și localizat cî
teva zăcăminte de mi
nereuri complexe (aur 
argint, cupru ș.a.). can
tonate in formațiuni 
geologice care nu dă
deau nimic de bănuit. 
Le-au trebuit multă 
aerseverență acestor ti
neri, multă voință și 
fantezie, multă Încre
dere in ei și, desigur, 
o Înțelegere superioa
ră a misiunii lor. Tră
ind ani de zile in cor
turi. prin păduri, ei au 
deschis drumul unei 
noi civilizații in mun
ții Rodnei. O nouă a- 
șezare industrială va 
lua naștere aici. Mi
neral izațiile, cu totul 
noi. justifică amplasa
rea unei uzine de pre-

1-a consti- 
din munți, 

nimicitor a 
cîteva zile, 
urmele ve- 

s-au

parare chiar pe locul 
orașului medieval dis
părut. O nouă civili
zație, de un tip cu to
tul nou, se va dezvol
ta aici. Exploatarea 
minieră și-a și înce
put, experimental, ac
tivitatea. Localnicii 
au și început să 
prindă profesiile 
care le oferă 
destin industrial 
Rodnei...

La Slntimbru, 
munții Harghita,
zăcăminte de cinabru 
(mercur) se află în 
atenția unor ample lu
crări de explorări geo
logice. Se întrevede 
deschiderea unei ex
ploatări miniere, la su
prafață, pentru urmă
torii doi, trei ani...

în alte și alte lo
curi, echipe de geo
logi, cutreierînd și 
perforînd munții pen
tru a Ie descifra tai
nele și pentru a des
fereca sipetele unor
neprețuite comori mi
neralogice, din sub
stanța cărora să-și tra
gă seva noi și noi a- 
pariții industriale, în
tregesc tabloul unei 
activități științifice 
căreia Congresul al 
X-lea al partidului l-a 
deschis cele 
perspective, 
tă mai mult 
geologia n-a 
cîmp atît de
lucru, un arsenal atît 
de bogat de mijloace, 
obiective mai limpezi 
și finalizări mai 
nice, 
dată 
mai 
ioare 
giile

18,00 Deschiderea «misiunii > 
Mlcroavanpremlera. 18,05 Aplauze 
pentru colegii noștri. Program de 
cîntece șl jocuri susținut de an
samblurile folclorice „Românașul" 
de la palatul pionierilor din Bucu
rești, „Hora Timișului" din Timi
șoara șl formații pionierești de 
dansuri din județele Covasna și 
S.biu. 18,45 Actualitatea în econo
mie. 19,15 Anunțuri — publicitate. 
19,20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Reflector. 20,15 Seară 
de teatru : „Doamna Foame" de 
Lope de Rueda. Traducere și pre
lucrare de Valentin Silvestru. 
21,05 Interprețl îndrăgiți de muzi
că populară : Ana Pacatluș, Ilea
na Sărăroiu, Ana Toma, Elisabeta 
Toth, Ingeborg Lehrer, Ion Dolă- 
nescU, Nicolae Sabău, Marcel Bu- 
dală șl un grup vocal feminin. 
21,40 — Prim plan. Acad. Alexan
dru Graur. 22,10 Muzicorama TV 
— Revista actualităților de muzi
că ușoâră. 22,45 Telejurnalul de 
noapte. 23,00 închiderea emisiunii.

• Opera Română : Don Quljotte
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia ' Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mflgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Transplantarea Inimii necunoscute
— 20.
• Teatrul Gtuleștl : Tango la Nisa 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
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COMUNICAT
cu privire la vizita

România
externe

a
al Republicii

ministrului

Democrate Germane, Otto Winzer
afacerilorLa invitația ministrului 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii De
mocrate Germane, Otto Winzer, a fă
cut o vizită oficială în Republica So
cialistă România în perioada 1—5 oc
tombrie 1970.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe al R.D. Germane, Otto 
Winzer, a fost primit de Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România. De asemenea, el a 
fost primit de Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, care a oferit un dirieu în Onoarea 
oaspetelui.

Ministrul afacerilor externe al R.D. 
Germane a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din orașul 
București și din județul Argeș.

Miniștrii afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Democrate Germane au efectuat 
un schimb de păreri cu privire la sta
diul actual al relațiilor dintre cele 
două țări, precum și in legătură cu 
unele probleme internaționale actua
le. Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie, cordiali
tate și înțelegere reciprocă.

în timpul vizitei, cei doi miniștri au 
parafat Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

Cei doi miniștri au relevat cu satis
facție că relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană se dezvoltă conti
nuu, pe baza principiilor internațio
nalismului socialist, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești, res
pectării suveranității și independen
ței, egalității depline în drepturi și 
neamestecului în treburile interne.

Ei au reafirmat hotărirea celor 
două guverne de a depune toate efor
turile pentru lărgirea și intensifica
rea în continuare a colaborării dintre 
cele două țări in domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultural, 
precum Și în alte domenii de activi
tate, spre binele celor două popoare, 
al socialismului și păcii. în cadrul 
convorbirilor a fost subliniată Impor
tanța folosirii tuturor posibilităților 
de dezvoltare a cooperării în produc
ție, în cercetarea științifică și în alte 
sectoare.

Miniștrii au reafirmat, de aseme
nea, hotărirea celor două părți de a 
acționa permanent pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare între toate statele socialiste, pen
tru întărirea unității și coeziunii lor, 
in interesul cauzei socialismului, pă
cii și progresului.

Ei au evidențiat, in același timp, 
importanța dezvoltării colaborării 
dintre toate statele pe baza normelor 
și principiilor dreptului internațional.

Relevînd cu satisfacție că propune
rea de convocare a conferinței gene-

ral europene pentru securitate și coo
perare se bucură de un sprijin tot 
mal larg, cei doi miniștri au exprimat 
hotărirea guvernelor lor de a contri
bui activ și de a sprijini eforturile 
Îndreptate spre organizarea cit mai 
grabnică a conferinței, la care să par
ticipe toate statele interesate, pe bază 
de deplină egalitate in drepturi.

Miniștrii au subliniat că o contri
buție esențială la cauza păcii și secu
rității în Europa și în lume ar consti
tuita stabilirea de relații normale, pe 
baza dreptului internațional, intre 
R.D.G. și R.F.G., recunoașterea Re
publicii Democrate Germane — stat 
independent și suveran — primirea 
ei în O.N.U. și in alte organizații in
ternaționale, crearea tuturor condi
țiilor pentru participarea activă a a- 
cesteia la viață politică internațio
nală, la eforturile pentru pace și pro
gres social.

în legătură cu Situația încordată 
din Indochina, cele două părți s-au 
pronunțat pentru curmarea agresiu
nii S.U.A. în Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia, pentru asigurarea dreptului 
popoarelor din această zonă de a-și 
hotărî singure soarta.

Exprimîndu-și profunda îor îngri
jorare față de situația din Orientul 
Apropiat, care poate avea consecințe 
grave asupra păcii mondiale, părțile 
s-au pronunțat pentru soluționârea 
pașnică a conflictului din această re
giune pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967.

Miniștrii afacerilor externe au rea
firmat convingerea lor că pentru a- 
sigurarea păcii și securității in lume 
este necesar să fie întreprinse mă
suri concrete pentru Încetarea cursei 
Înarmărilor, pentru Înfăptuirea dezar
mării generale și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare.

Cele două părți au evidențiat ne
cesitatea creșterii rolului Organiza
ției Națiunilor Unite în întărirea 
securității internaționale, in lărgirea 
cooperării și înțelegerii dintre sta
te si au subliniat importanța respec
tării principiilor Cartei O.N.U. și a 
înfăptuirii principiului universalită
ții în O.N.U. și alte organizații inter
naționale.

Miniștrii au fost unanimi in a a- 
precia că dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie ș! colaborare 
multilaterală dintre Renublica Socia
listă România și Republica Democra
tă Germană corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor celor două 
țări, cauzei socialismului, păcii și co
laborării internaționale.

La Încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri și-au exprimat deplina lor 
satisfacție față de rezultatele schim
bului de păreri și au convenit asuora 
continuării întîlnirilor și consultări
lor între cele două ministere ale a- 
facerilor externe.

Ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer, a adre
sat ministrului afacerilor externe ai 
Republicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu, invitația de a face o 
vizită oficială în R. D. Germană. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

Plecarea spre patrie
Luni dimineața a părăsit Capitala 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, Otto 
Winzer, împreună cu soția, care la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a făcut o vizită 
oficială in țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Oskar 
Fischer, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Democrate Ger
mane.

La plecare, pe aeroportul Interna
țional București-Otopeiii, erau pre- 
zenți Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, cu soția, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Ghenea, am
basadorul țării noastre în Republica 
Democrată Germană, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

AU fostAu fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni a sosit in Capitală delegația 

R.P. Chineze care va participa la 
lucrările celei de-a XIII-a Sesiuni 
a Comisiei de colaborare tehnico- 
științifică între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză. Delegația este condusă de Sun 
Siao-fun, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului. La sosire, pe ae
roportul Otopeni, membrii delegației 
au fost Intimpinați de Grigore Bâr- 
găoanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
cooperare economică și tehnică, 
alte persoane oficiale. Au fost 
față Cian Hai-fun, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

de

*
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Hă Dam, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
pentru felicitările adresate cu prile
jul celei de-a 22-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

★

O delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Roihâhia, condusă 
de tovarășul Nicolae GaVrileacu, 
cretar al Consiliului Central 
U.G.S.R., a plecat luni dimineața 
Olanda, unde va face o vizită, la 
vitația Comitetului Consultativ __ 
Centralelor sindicale din această țară.

★

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Comitetului Femeilor So
vietice, condusă de Zinaida Kruglova, 
secretara Comitetului regional de par
tid Leningrad, membră a Prezidiului 
Comitetului Femeilor Sovietice, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Femeilor, â făcut o Vizită de prietenie 
in țara noastră. în timpul vizitei, 
delegația a fost primită de Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, și a avut întrevederi 
la Ministerul Muncii, Comitetul de 
partid al sectorului 2 București și Co
mitetul județean Timiș al P.C.R., pre
cum și cu membre ale comitetelor si 
comisiilor femeilor din municipiul 
București și din județele Dolj și Ti
miș. A vizitat, de asemenea, unități 
economice și social-culturale din Ca
pitală și din cele două județe.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de membre 
ale Comitetului Executiv al C.N.F. 
Au fost de față membri ai ambasadei 
U.R.S.S. Ia București.

★

O expoziție cuprinzind cele mai noi 
realizări ale industriei poloneze de 
coloranți a fost deschisă luni dimi
neața în Capitală, in sala din Aleea 
Alexandru nr. 12, sub egida întreprin
derii poloneze de comerț exterior 
„Ciech“ din Varșovia. Expoziția ră
mine deschisă pînă la 14 octombrie.

★

Comitetului de Stat 
Nucleară, luni după- 
în Capitală John A. 

general-adjunct al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică.

★

Dr. Lucien Bernard, director gene
ral-adjunct al Organizației Mondiale 
a Sănătății, a sosit luni după-amiază 
în Capitală pentru a face o vizită 
la invitația ministrului sănătății. Dan 
Enăchescu.

La invitația 
pentru Energia 
amiază a sosit 
Hali, director

Vizitele delegației
Partidului Comunist

din Canada

se
al 
în 

in- 
al

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Comunist din Nor
vegia, formată din tovarășii Rolf Net- 
tum și Arne Petersen, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. al 
P.C.N., șl Georg Ovesen, președin
tele Organizației Tineretului Comu
nist din Norvegia, a făcut o vizită 
in Republica Socialistă România, in 
perioada 28 septembrie—4 octom
brie a.c.

Membrii delegației au vizitat obiec
tive economice, sociale, cultural-isto- 
rice și turistice din București și ju
dețele Constanța, Prahova și Brașov 
și s-au intilnit cu oameni ai muncii 
și reprezentanți ai organizațiilor lo
cale de partid și de stat, fiind ihtim- 
pinați pretutindeni cu sentimente de 
caldă prietenie.

Delegația P.C. din Norvegia a fost 
primită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român. La primire 
și convorbiri au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, s-a efectuat un schimb de păreri 
și informații privind activitatea și 
preocupările actuale ale celor două 
pâttide, dezvoltarea colaborării din
tre ele. Au fost abordate, totodată, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale și ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Reprezentanții celor două partide 
au evidențiat că unitatea de acțiune 
a tuturor țărilor socialiste, a Întregii 
mișcări comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste reprezintă un factor de
cisiv în lupta ce se desfășoară pe 
plan mondial pentru pace și progres, 
împotriva imperialismului, pentru 
cauza libertății și independenței po
poarelor.

Cele două partide au subliniat ho- 
tărîrea lor de a depune eforturi, în 
continuare, pentru dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și colaborare cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești pe baza marxism-leninismului

și internaționalismului proletar, a 
principiilor independenței, egalității 
în drepturi șl neamestecului în tre
burile interne, in vederea depășirii 
actualelor dificultăți din mișcarea co
munistă și muncitorească internațio
nală, a Întăririi unității și solidari
tății comuniștilor de pretutindeni.

Cele două partide consideră că are 
o importanță deosebită pentru pacea 
în întreaga lume înfăptuirea pe con
tinentul european a unui sistem de 
securitate care să ducă la lichidarea 
Împărțirii Europei în blocuri milita
re opuse, a celorlalte reziduuri ale 
„războiului rece", la instaurarea unui 
climat de destindere, înțelegere, coo
perare între toate țările europene. în 
acest cadru, un rol important au e- 
forturile in direcția pregătirii și or
ganizării Conferinței general europe
ne cu participarea tuturor statelor in- 
txîiVCiSSci

P. C. Român șl P.C. din Norvegia 
și-au reafirmat solidaritatea deplină 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperialis
te, pentru libertatea și independența 
patriei sale ; ele se pronunță pentru 
retragerea trupelor S.U.A. din Viet
nam și celelalte țări ale Indochinei, 
pentru respectarea dreptului sacru al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
khmer de a hotărî liber asupra pro
priilor destine.

Cele două partide se pronunță pen
tru soluționarea pe baze politice a 
conflictului din Orientul Apropiat, in 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 1967.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C.N. 
și au exprimat deopotrivă dorința 
de a le extinde continuu în intere
sul celor două partide, al popoarelor 
român și norvegian, al cauzei gene
rale a păcii, democrației și socialis
mului.

Vizită delegației P.C. din Norve
gia în Republica Socialistă România, 
intîlnirile Și discuțiile avute cu a- 
cest prilej au constituit un nou mij
loc de adîncire a cunoașterii recipro
ce între cele două partide, o contri
buție importantă la cauza întăririi 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a forțelor 
ahtiimperialiste din întreaga lume.

Delegația P.C. din Canada, formată 
din tovarășii Alfred Dewhurst și 
Normand Freed, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Canada, 
aflată in țara noastră Ia invitația C.C. 
al P.C.R., a vizitat județul Constanța.

Oaspeții au avut o întî'lnire la Co
mitetul județean Constanța al P.C.R., 
în cadrul căreia tovarășul Petra Io-

nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului jude
țean, a prezentat aspecte din preocu
pările actuale ale organizației jude
țene de partid.

Membrii delegației au vizitat în
treprinderea Agricolă de Stat „Mur- 
fatlar", Muzeul arheologic din Con
stanța și stațiunile de pe litoral.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Iosif Banc, a primit luni dimi
neața delegația cooperatistă din Re
publica Arabă Unită, condusă de Sa- 
dek Mohamed Dawa, directorul Insti
tutului de studii și specializare din 
Cairo, pare face o vizită în țara noas
tră.

La convorbirea care a avut loc cu

acest prilej, desfășurată într-o atmos
feră cordială, au luat parte Adrian 
Rogojan, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, și Corneliu Teucă. șeful 
secției agricultură, silvicultură și in
dustria alimentară a Consiliului de 
Miniștri.

(Agerpres)

„Apollo 10“ expus in Capitală
între 5 și 9 octombrie publicului 

bucureștean îi este prezentat, în par
cul de la intersecția străzii Știrbei 
Vodă cu Calea Plevnei, modulul de 
comandă al navei spațiale „Apol- 
lo-10“, care în luna mai 1969 a efec
tuat istoricul zbor în jurul Lunii a- 
vînd la bord pe cosmonauții ameri
cani Thomas Stafford, John Young și 
Eugene Cernan. La festivitatea prile-

I

Plecarea delegației
Partidului Comunist din Norvegia

acad, 
al A-

Ro- 
la

juită de inaugurarea expoziției, 
Remus Răduleț, vicepreședinte 
cademiei Republicii Socialiste 
mânia, și ambasadorul S.U.A. 
București. Leonard C. Meeker, au re
levat, in prezența unei numeroase 
asistențe, importanta zborului navei 
„Apollo-10“, care a deschis drum o- 
mului spre Lună.

(Agerpres)

Noul orar al curselor aeriene externe „TarornCi

★

Luni seara a părăsit Capitala dele
gația Consiliului Național al Coopera
tivelor de Producție din Republica 
Populară Ungară, condusă de dr. 
Istvan Simka, secretar al Consiliu
lui, care la invitația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție a făcut o vizită în Româ
nia.

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului Comunist din 
Norvegia condusă de tovarășul Rolf 
Nettum, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită in țara noastră. Din delega
ție au făcut parte tovarășii Arne Pe
tersen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.N., și Georg 

■» Ovesen, președintele Organizației Ti
neretului Comunist din Norvegia.

La plecare, pe aeroportul Otopen!, 
oaspeții norvegieni au fost salutați 
de tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru a! Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Patilineț, membru

supleant al Comitetului \ Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★
Continuindu-și călătoria in jude

țele Prahova și Brașov, membrii de
legației au vizitat in zilele de 2—4 
octombrie a.c. Combinatul petrochi
mic și Termocentrala de la Brazi, 
Uzina de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov. în cadrul unei in* 
tilniri la Comitetul județean Brașov 
al P.C.R., tovarășul Constantin Cir- 
țînă, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a vorbit oaspeți
lor despre activitatea organelor lo
cale de partid și de stat.

(Agerpres) vremea
Seară culturală cu prilejul aniversării

întemeierii R. D. Germane• •

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a Întemeierii R. D. Germane, 
luni a avut loc o seară culturală, or
ganizată sub auspiciile Instituitului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, la Casa de cultură a 
institutului. în cuvîntul de deschidere 
a manifestării, Cosțică Alecu, vice
președinte al I.R.R.C.S., e-a referit la 
importanța evenimentului sărbătorit, 
după care ziaristul Vasile Chișu a 
împărtășit impresii dintr-o călătorie 
in R.D. Germană. în continuare, a 
luat cuvîntul ambasadorul R. D. Ger-

mane la București, Hans -Voss. Pu
blicul a vizionat apoi un film artis
tic, producție a studiourilor din 
R.D.G.

în asistență se aflau funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, I.R.R.C.S., oameni 
de artă Și cultură, ziariști. Au fost 
prezenți, de asemenea, membri ai 
ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

\
(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 octombrie. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor mai 
ales in sudul țării. Cerul va alterna 
intre înnorări și înseninări trecă
toare. Vor cădea ploi mai frecvente 
în jumătatea de nord â țării. Vint 
Slab pînă la potrivit din vest. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
l și 11 grade, iar maximele intre 13 
și 23 grade. Ceață slabă locală la în
ceputul intervalului. In București : 
Vremea in general frumoasă și in în
călzire mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe spre sfîrșit. Vint slab pînă 
la potrivit din vest. Temperatura în 
creștere.
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C. 1.0. FĂGĂDUIEȘTE UN AMATORISM 
MAI „ELASTIC *

In cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc după încheierea lu
crărilor Comitetului executiv olimpic 
(C.I.O.) de la Lausanne, Avery Brun
dage, președintele acestui for, a de
clarat ziariștilor că C.I.O. a rămas 
fidel principiilor sale în ceea ce 
privește amatorismul, dar se anga
jează că în viitor să fie mal „elas
tic" privind concepțiile pe marginea 
acestei spinoase probleme. Brundage 
a subliniat că este satisfăcut de e- 
forturile considerabile realizate de 
Federația internațională de schi pen
tru a se conforma regulilor Olimpice.

în ceea ce privește programul Jocu
rilor Olimpice de iarnă din 1972 de 
la Sapporo (Japonia), Avery Brunda
ge a arătat că schiul alpin rămine 
inclus in programul competițional. 
El a declarat că instalațiile sportive 
ale stațiunii de sporturi de Iarnă de 
la Sapporo vor f; verificate anul vii
tor, ele puțind fi utilizate înaintea 
Olimpiadei albe. Brundage a comuni
cat apoi că lucrările Congresului o- 
limpic se vor desfășura în anul 1973 
Ia Varna sau Sofia. Primul Congres 
olimpii s-a ținut acum 40 de ani lâ 
Berlin.

Opt boxeri români
la turneul de la Berlin

Luni dimineață a părăsit Capitala, 
pleci nd la Berlin, o selecționată de 
box a țării noastre, care urmează să 
participe intre 6 și 10 octombrie la 
tradiționalul turneu internațional 
programat în sala „Werner Seelen- 
binder". Echipa este alcătuită din :

c.M. LUMEZEANU (sernimuscă), C. 
CIUCĂ (muscă), G. POMETCU (co
coș), N. G1JU (pană), P, DOBRES- 
CU (ușoară), V. SILBERMAN (semi- 
mijlocie), I. MONEA (semigrea) și 
I. ALEXE (grea). Antrenorul princi
pal al echipei este I. Chiriac.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

fotbal Feijenoord
învingătoare 

in deplasare cu 4-0 
în etapa a 7-a a campionatului o* 

landez de fotbal, echipa Feijenoord 
Rotterdam a invins in deplasare cu 
scorul de 4—0 formația D.W.S. Am
sterdam, iar Ajax Amsterdam a ter
minat la egalitate (1—1) in deplasare 
cu Excelsior Rotterdam. Alte rezul
tate : P.S.V. Eindhoven — Alkmaar 
1—0 ; F. C. Twente — N.A.C. Breda 
0—0 ; Sparta Rotterdam — Holland 
Sport 1—0 ; Telstar — Haarlem 6—3 ; 
Volendam — F.C. Utrecht 2—3; A.D.O. 
Haga — G.O. Ahead Deventer 3—0 ; 
M.V.V. Maastricht — N.E.C. Nijme
gen 2—0.

în Clasament conduc A.D.O. Haga 
și Sparta Rotterdam cu cite 13 punc
te, urmate de Feijenoord — 12 punote 
etc.

„EUROPENELE" DE 
HOCHEI PE GHEAȚĂ 

(JUNIORI)

Grupa B se va 
desfășura la București

ETAPA A 9-A A
LUI FRANCEZ s-a
toarele rezultate :
4—3 ; Red Star—Bordeaux
Nancy—Metz 1—1 ; __
2—1 ; Nantes—Marsilia ”1—3 ; 
gouleme — Valenciennes 1—0 ; Stras
bourg—Nisa 2—2 ; St. Etienne — 
Lyon 1—0 ; Sedan — Reims 1—1.

în clasament conduce echipa Rennes 
cu 13 puncte, urmată de Marsilia — 
12 puncte, Sochaux, Metz, Nantes. 
Angouleme — 11 puncte etc.

CAMPIONATU- 
soldat cu urmă- 
Nîmes—Sochaux 

3-—1 i 
Angers—Rennes 

An-

întreprinderea de transporturi ae
riene române „Tarorn” a elaborat noul 
orar al curselor aeriene externe, care 
va intra în vigoare la 1 noiembrie 
1970. Față de precedentele grafice de 
circulație ale aeronavelor aparținînd 
acestei companii, se remarcă 6 îmbu
nătățire a legăturilor cu numeroase 
orașe importante din Europa și alte 
continente, printre care Sofia, Praga, 
Berlin, Moscova, Paris. Roma, Cairo

și Istanbul. De asemenea, pe rutele 
care leagă capitala României cu Var
șovia au fost înființate două curse 
săptămînaie, iar pentru Amsterdam o 
cursă. Pe aeroporturile internaționale 
ale României au fost luate măsuri 
pentru asigurarea deservirii cores
punzătoare din punct de vedere teh
nic a tuturor avioanelor, s-au creat 
condiții îmbunătățite pentru marele 
public călător.

0 nouă formulă tehnică
la concursul special Pronoexpres

începînd cu concursul spe
cial PRONOEXPRES care va 
avea loc mîine, la extragerile 
I și .11 obișnuite se aplică o 
nouă formulă tehnică : vor fi 
efectuate cinci extrageri tota
lizând 31 de numere. Iată pre
miile ce vor fi atribuite câș
tigătorilor : autoturisme „Da- 
cia-1300", „Moskvici 408“ cu

(Agerpres)

4 faruri și radio și cu caroșe- 
plug,;
MB"

rie, 412* „Dacia 1100“ 
2 700 lei, „Skoda 1000 
plus 8 400 lei, „Fiat 850“ plus
11 900 lei și alte premii în nu
merar. Azi este ultima zi de 
procurare a biletelor de parti
cipare Ia concursul special 
PRONOEXPRES din 7 octom
brie a.c.

Campionatul european de juniori la 
hochei pe gheață se va desfășura 
între 26 decembrie și 4 ianuarie la 
Preșov (grupa A) și București (grupa 
B), în orașul cehoslovac se vor în- 
tîlni echipele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Suediei, Finlandei, Norvegiei și R. F. 
a Germaniei, iar la București vor 
lupta pentru promovare selecționa
tele R. D. Germane, Poloniei, Unga
riei, Iugoslaviei. Bulgariei, României, 
Franței, Danemarcei, Olandei, Bel
giei șl Italiei.

TRADIȚIONALA CURSA AUTO
MOBILISTICA INTERNAȚIONALA 
DE LA WATKINS GLEN a fost ciș- 
tigată în acest an de sportivul bra
zilian Emerson Fittipaldi. învingăto
rul, care a concurat pe o mașină 
„Lotus", a parcurs 103 ture de circuit 
(400 km), in lh 57’32’’, realizind o 
medie orară record de 204,048 km. 
Vechiul record al cursei era de 
203,356 km și aparținea regretatului 
pilot austriac Jochen Rindt.

Pe locurile următoare in cursa de 
la Watkins Glen s-au clasat Pedro 
Rodriguez (Mexic) pe „B.R.M.", Reine 
Wissel (Suedia) pe „Lotus", Jacky 
Ickx (Belgia) pe „Ferrari”, Chris

Amon (Noua Zeelandă) pe „March 
Ford” etc. Elvețianul Jo Siffert a 
ocupat locul 9, iar australianul Jack 
Brabham s-a sțtuat pe locul 10.

DUPĂ DESFĂȘURAREA A 4 ETA
PE, IN CAMPIONATUL PORTU
GHEZ de fotbal conduce echipa 
Sporting Lisabona cu 7 puncte, ur
mată de Benfica Lisabona — 6 punc
te, Academica și F.C. Porto — 5 punc
te etc. Rezultate din etapa a 4-a : 
Belenenses — Tirsense 0—0 ; Boa- 
vista ' Leixoes 1—1 : Academica — 
Farense 3—1 ; Sporting — Setubal 
l—-0 ; Guimaraes — Benfica 0—0 ; F.C. 
Porto — Barreirense 2—2 ; C.U.F. — 
Varzim 2—0.

PROBA DE SIMPLU BARBAȚ1 
DIN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE TENIS DE LA 
BERKELEY (California) a fost cîș- 
tigată de cunoscutul jucător ameri
can de culoare Arthur Ashe, care a 
dispus in finală cu 6—4, 6—2, 6—4 de 
compatriotul său Cliff Richey.

Turneul feminin s-a încheiat
victoria tenismanei americane Nancy 
Richey, învingătoare cu 7—6, 6—4 in 
partida cu Rosemary Casals (S.U.A.).
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india: Momentul clarificărilor
„PREUVES”, revistă trimestrială a Societății de studii și publi

cații economice din Franța, publică un articol semnat de INDIRA 
GANDHI în care primul ministru al Indiei se referă pe larg la 
înfruntările actuale de pe scena politică indiană în legătură cu 
programul de reforme al guvernului, Redăm extrase din

„Criza care a izbucnit anul tre
cut în sinul Partidului Congresului 
nu a constituit o surpriză. Ea dăi
nuia in realitate de la cucerirea in
dependenței. înainte de 1947, citeva 
personalități politice se raliaseră 
Partidului Congresului pentru că 
doreau ca India să 6e elibereze cit 
mai repede posibil de tutela brita
nică, dar nu sprijineau programul 
progresist al partidului. Echivocul a 
fost menținut timp de ani de zile. 
Rezoluții cu un caracter progresist 
erau votate de toate forurile parti
dului, dar ele nu erau niciodată ur
mate de transpunerea in fapt. în 
ultimă instanță se ajungea la un 
compromis care era foarte departe 
de spiritul inițial al moțiunilor Par
tidului Congresului.

Din compromis în compromis s-a 
ajuns la o situație cit se poate de 
critică. Congresul vota reforme în
drăznețe, dar poporul nu vedea ni
ciodată vreun rezultat. Sfîrșeam 
prin a ne rupe de mase și toată 
lumea considera că parlamentarii 
din Partidul Congresului vorbesc 
mult și nu acționează niciodată. 
Conservatorii din cadrul partidului 
au obținut primele lor victorii, blo- 
cind un număr mare de legi care 
vizau transformări economice și 
sociale. Ei aU dorit să meargă mai 
departe, avînd în acest sens la 
dispoziție o procedură foarte sim
plă : și anume de a cere înlăturarea 
mea de către Partidul Congresului 
și desemnarea unui nou conducă
tor. Un lucru nu putea ti însă omis, 
și anume faptul că partidul, în ma
rea sa majoritate, susținea politica 
pe care o reprezint. Chiar cu riscul 
de a provoca o sciziune in partid, 
forțele conservatoare au încercat 
să-și ralieze la planurile lor 
grupările de dreapta Swathantra 
și Jana Sangh. O asemenea orien
tare a ieșit de altfel foarte limpede 
in evidență după publicarea proiec
tului lor de alianță cu aceste două 
partide".

Referitor la reformele preconizate 
de guvern, primul ministru al Indiei 
subliniază sprijinul de care se 
bucură acest program din partea 
partidelor de striga. „Pe plan poli
tic — scrie Indira Gandhi — sintem 
atașați regimului nostru parlamen
tar și înțelegem să lăsăm tuturor 
partidelor, oricare ar fi ele, liber
tatea de a-și exprima părerile ți 
criticile".

„în materie economică admitem 
existența unui important sector par-

articol.

ticular. înțelegem însă, de 
nea, ca sectoarele cheie ale 
miei să fie in mîinile statului, 
formulează numeroase critici la a- 
dresa conducerii întreprinderilor 
noastre de stat și este adevărat că 
am avut multe deziluzii în ce pri
vește intreprinderile industriei gre
le. Dar dacă privim spre sectorul 
particular, ce vedem 7 Iută, zahăr, 
textile — toate aceste ramuri suit 
in miinile unor întreprinderi parti
culare și toate merg prost. Cauza 
acestei stări proaste este ușor de 
deosebit: în căutarea unor profituri 
rapide proprietarii nu se sinchisesc 
de fel să-și reinvestească cîștigurile 
în modernizarea întreprinderilor 
lor. Ei așteaptă pur și simplu ca 
statui să le ofere mașinile necesare 
atunci cind situația va deveni cri
tică.

în orice caz, dacă am optat pen
tru economia mixtă și dacă ne preo
cupăm de crearea unui important 
sector de stat, aceasta o facem nu 
numai pentru a acoperi lacunele în
treprinderilor particulare, ci, în pri
mul rînd, din spirit de echitate. Nu 
este firesc ca într-o țară ca a noas
tră puterea economică să fie deți
nută numai de citeva persoane. In 
rindul opiniei publice există un pu
ternic resentiment față de cele 
citeva familii care, după dobindirea 
independenței, au strîns bogății con
siderabile. Este foarte de înțeles și 
considerăm că este justă această 
cerere legitimă pentru afirmarea 
dreptății ; noi sintem in primul rind 
in slujba celor — atît de numeroși 
in India — care sînt prea slabi pen
tru a se apăra. Pentru mine demo
crația nu este un simplu cuvînt, 
nici un rit. Ea nu se caracterizează 
exclusiv prin faptul că toată lumea 
merge să voteze la fiecare cinci ani, 
ci implică în special o participare 
activă la viața politică a țării. Dar 
cum este posibil să fii un cetățean 
deplin egal în drepturi atunci cind 
ești subalimentat și nu ai de lucru ?

în prezent, cind situația a fost 
clarificată atit In sinul partidului 
cit și la nivelul guvernului, avem 
miinile mai libere pentru a duce la 
bun sfîrșit politica de transformări 
progresiste pe care, dintotdeauna, 
am dorit-o pentru această țară. 
Bineînțeles, progresul nu se reali
zează dintr-odată ; dar esențialul 
este ca poporul să știe că inegali
tățile se reduc treptat. Dacă el își 
regăsește speranța, înseamnă că am 
evitat ceea ce era mai rău.

aseme- 
econo-

Se

Dar înainte de a distribui, trebuie 
să producem. Trebuie să începem 
deci prin construirea unor baze so
lide în două 
gricultura și 
muncă. S-au 
rajatoare în 
Introducerea 
rea de insecticide, îngrășăminte etc 
au permis sporirea considerabilă a 
producției de grîu (cu 50 la sută în 
ultimii doi ani). Obiectivul nostru 
principal este acela de a-i ajuta in 
special pe cei mai vitregiți. De alt
fel, am ales în fiecare stat un nu
măr de districte dintre cele mai să
race, unde am inițiat o serie de 
măsuri menite să impulsioneze dez
voltarea agriculturii.

Progresul nostru ar fi însă cit se 
poate de incomplet dacă ne-am 
propune numai obiectivul de a asi
gura hrana populației. Trebuie, de 
asemenea, să asigurăm posibilități 
de muncă pentru toți. De fapt, prin
cipalul obiectiv al sistemului nostru 
de planificare este crearea de locuri 
de muncă. Cel de-al 4-lea plan 
(1969—1974) a fixat obiective care 
pot părea ambițioase : venitul pe 
locuitor trebuie să crească de la 546 
rupi! la 636, iar ritmul de creștere 
anuală prevăzut a fost fixat la 5,5 
(5 la sută pentru agricultură, 8—10 
la sută pentru industrie). Sperăm să 
atingem aceste cifre, întrucît ne-am 
revizuit toate metodele de planifi
care și ne-am asigurat mijloacele 
financiare necesare, naționalizînd de 
curînd băncile. Paralel cu aceste 
obiective, am elaborat o serie de 
„programe speciale de urgență", 
programe pentru crearea de locuri 
de muncă pentru tineri, programe 
pentru mari lucrări rutiere, electri
ficare a satelor etc.

Ce loc ocupă ajutorul din străină
tate in realizarea acestor programe 
de dezvoltare ? Să amintim mai în- 
tîi că este vorba cel mai adesea des
pre împrumuturi, nu despre dona
ții, și că cea mai mare parte din 
ceea ce primim servește astăzi la 
rambursarea unor împrumuturi an
terioare. în plus, aceste împrumu
turi sînt însoțite de condiții foarte 
grele. Acest ajutor din străinătate 
a scăzut de altfel în ansamblu și el 
nu reprezintă astăzi decit 8 la sută 
din mijloacele de finanțare a pla
nului. De fapt, am avea nevoie în 
special de o dezvoltare în condiții 
echitabile a comerțului nostru in
ternațional, ceea ce ar influența po
zitiv dezvoltarea economiei indiene 
în ansamblu.

Problemelor politicii internaționa
le — arată în încheierea articolului 
său Indira Gandhi — le acord o im
portanță la fel de mare cum le acor
da și tatăl meu și cred că esența 
mesajului său rămine valabilă și as
tăzi".

domenii esențiale : a- 
folosirea brațelor de 
obținut rezultate încu- 
domeniul agriculturii, 
de semințe noi, folosi-
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viața internațională______
HOTĂRÎREA GUVERNULUI

R.A.U. PRIVIND ALEGEREA
PREȘEDINTELUI REPUBLICII
CAIRO 5 (Agerpres). — Guvernul 

R.A.U., întrunit duminică seara sub 
președinția lui Anwar El Sadat, pre
ședintele interimar, a hotărît în una
nimitate să respecte procedura prevă
zută de constituție în vederea alege
rii noului președinte al țării, anunță 
luni dimineața ziarul „Al Ahram“. 
Cotidianul publică articolul 102 al 
constituției, în baza căruia candida
tul la funcția de președinte al R.A.U., 
propus de Adunarea Națională, tre
buie să fie confirmat de corpul elec
toral în cadrul unui referendum 
popular. După cum s-a anunțat, in 
urma încetării din viață a președinte
lui Nasser, alegerea noului președinte 
al R.A.U. urmează să aibă loc în de
curs de. 60 de zile. Desemnarea candi
datului .de către Adunarea Națională 
se face cu 'două treimi din numărul 
mandatelor de deputați, în eventua
litatea că el nu va întruni în cursul

Ziarul „Al Ahram" informează că 
președintele Adunării Naționale s-a 
întîlnit duminică cu liderii grupurilor 
parlamentare regionale cu care a 
examinat problemele legate de situa
ția survenită după încetarea din viață 
a lui Gamal Abdel Nasser. Potrivit 
ziarului citat. Adunarea Națională 
egipteană se va întruni marți seara 
pentru prima oară după moartea fos
tului președinte.

Din Cairo se anunță că în cursul zi
lei de azi va avea loc o reuniune a 
membrilor Comitetului Centrai al U- 
niunii Socialiste Arabe in cadrul că
reia ar urma să fie examinate, po
trivit știrilor provenite din capitala 
egipteană, probleme legate de alege
rea noului președinte al tării. Comi
tetul Central a fost convocat în șe
dință plenară in baza unei hotărîri 
adoptate simbătă de Comitetul Execu
tiv Central al Uniunii Socialiste A- 
rabe.

VIZITA DELEGAȚIEI 
CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE 

h BULGARIA
SOFIA 5 — Corespondentul Ager

pres, Gh. leva, transmite : La invita
ția Consiliului național al Frontului 
Patriei, la Sofia a sosit o delegație a 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste din Republica So
cialistă România, condusă de Petre 
Duminică, membru al Consiliului Na
țional al F.U.S.

Oaspeții români au avut o întîlnire 
cu Zdrăvko Mitovski, secretar al Con
siliului Național al Frontului Patriei, 
care i-a informat despre problemele 
actuale ale celei mai mari organizații 
de masă și obștești din Bulgaria,

Încheierea lucrărilor
ședinței Prezidiului U. CI

referendumului majoritatea absolută 
a voturilor. Adunarea Națională ur
mează a propune un nou candidat.

IORDANIA 

încetarea focului este 
efectivă în toate 

regiunile tării
AMMAN — Regele Iordaniei, Hus

sein. a avut luni o întrevedere cu 
Hahi Ladgham, primul ministru tu
nisian și președintele înaltului Co
mitet arab de supraveghere a apli
cării acordului de la Cairo privind 
normalizarea situației din țară, anunță 
postul de radio Amman. în cadrul 
întrevederii au fost examinate re
zultatele măsurilor preconizate pen
tru reinstaurarea calmului în Iorda
nia și soluționarea crizei survenite 
între oficialitățile iordaniene și orga
nizațiile de rezistență palestineană 
staționate în această țară. în legătură 
cu aceasta, postul de radio Cairo a 
menționat că s-a obținut pînă în pre
zent o încetare a focului în toate re
giunile țării. începînd cu luni di
mineața, a precizat postul de radio 
citat, clauzele acordului referitoare 
la retragerea forțelor armate ale ce
lor două părți aflate în conflict au 
început să fie aplicate și în partea 
nordică a țării, ia Irbid, Ramtha și 
Jerash, localități grav afectate de 
recentele ciocniri și care în prezent 
își recapătă aspectul lor cotidian.

★

BEIRUT — în capitala libaneză 
au început convorbiri între președin
tele țării, Suleiman Frangieh, și lide
rii diverselor formațiuni politice din 
țară, în vederea formării noului gu
vern.

TUIINIOL IM Al PRESEDIIIITRUI
s.ii. A.. nm un, a inii siinșir
DUBLIN 5 (Agerpres). — Cu vizita 

în Irlanda, turneul președintelui 
american, Richard Nixon, prin cinci 
țări europene, a luat sfîrșit. în ultima 
etapă a acestui turneu, președintele 
Nixon a făcut o scurtă vizită de 
curtuazie președintelui irlandez, 
Eamon de Valera, și a purtat convor
biri cu primul ministru al țării gazdă, 
Jack Lynch.

După cum apreciază o serie de ob
servatori politici, „escalele nordice" 
ale președintelui american au avut 
mai degrabă un caracter particular 
și de curtuazie ; scurta oprire la re
ședința de vară a premierului brita
nic, Edward Heath, ar fi avut darul, 
potrivit agenției France Presse, să

reafirme „relațiile speciale" anglo- 
americane, în timp ce în Irlandă ar 
fi prevalat caracterul de Week-end al 
turneului.

Potrivit acelorași observatori, cu 
foarte mici nuanțe sau amănunte ne
semnificative, principalele probleme 
evocate de președintele american cu 
ocazia întrevederilor avute cu oficia
lități ale țărilor vizitate le-au consti
tuit situația din Orientul Apropiat, 
relațiile Est-Vest, securitatea euro
peană, situația din Peninsula Indo
china etc.

Luhi după-amiază, președintele 
american, Richard Nixon, a părăsit 
Dublinul, plecînd spre Washington.

BBBBBBBBBBBBB 
agențiile de presă transmit:

0 NOUĂ RUNDĂ A CONVORBIRILOR
POLONO - VEST-GERMANE

DUPĂ CONGRESUL 
PARTIDULUI DEMOCRAT- 

CREȘTIN DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres).— Congresul național al Par
tidului Democrat Creștin din Chile 
și-a încheiat duminică seara lucrările 
cu adoptarea unei moțiuni care pre
vede sprijinirea în anumite condiții 
a lui Salvador Allende în scrutinul 
prezidențial de la 24 octombrie.

Potrivit acestei rezoluții, democrat- 
creștinii se declară gata să ratifice 
acordurile intervenite între Consi
liul Național al P.D.C. și frontul 
„Unității Populare" al lui Allende. De 
asemenea, congresul a decis accepta
rea propunerii candidatului stîngii de 
a forma o comisie bipartită însărci
nată cu redactarea „unui statut juri
dic constituțional", fixînd garanțiile 
pe care liderii P.D.C. le cer. La ale
gerile de la 24 octombrie, se mențio
nează în moțiuntj, Salvador Allende 
va putea conta pe democrat-creștini 
cu condiția ca viitoarele negocieri să 
dea rezultate satisfăcătoare. în sfîr- 
șit, delegații au hotărît să convoace 
un alt congres național al par
tidului pentru adoptarea unei rezo
luții definitive, ținind seama de re
zultatele viitoarelor discuții dintre 
Partidul Democrat Creștin și frontul 
„Unității Populare".

La rândul lor, liderii a peste 300 000 
de mici agricultori din întreaga țară 
s-au întîlnit cu Salvador Allende și 
i-au oferit sprijinul. Emilio Maspero, 
secretarul general al Confederației 
latlno-americane a sindicatelor creș
tine, a subliniat că organizația sa îl 
sprijină pe candidatul care a obținut 
cele mai multe voturi în scrutinul 
prezidențial de la 4 septembrie și 
condamnă manevrele provocatoare 
ale extremei drepte.

★

în capitala chiliana s-au produs 
duminică citeva explozii, care au a- 
variat o serie de clădiri. Poliția din 
Santiago de Chile a anunțat că nu 
s-au semnalat victime omenești. Po
trivit anumitor surse, exploziile au 
fost provocate de grupuri teroriste de 
extremă dreaptă.

Premierul turc în vizită 
Id Sofia» ktmi a sosit ia capitala 
R. P. Bulgaria, într-0 vizită oficială, 
premierul turc Suleyman Demirel, 
împreună cu ministrul de externe, 
Ihsan Sabri Caglayangil, și alți mem
bri ai cabinetului turc. Vizita lui 
Suleyman Demirei la Sofia este pri
ma vizită a unui șef de guvern al 
Turciei în Bulgaria în anii care au 
urmat celui de-al doilea război mon
dial și constituie un răspuns la vi
zita făcută de premierul bulgar, Todor 
Jivkov, în Turcia, în anul 1968.

Membrii delegației par
lamentare vest-germane, 
conduse de Kai Uwe von Hassel, pre
ședintele Bundestagului, și-au înche
iat vizita în R. S. F. Iugoslavia. 
După cum informează agenția Ta- 
niug, în cursul vizitei parlamentarii 
vest-germani au purtat convorbiri 
privind promovarea schimbului de 
mărfuri între Iugoslavia și R. F. a 
Germaniei, precum și in legătură cu 
alte probleme de interes reciproc. 
Referindu-se la convorbirile avute, 
Kai Uwe von Hassel a subliniat că 
„ele au fost deosebit de utile și vor 
contribui la intensificarea și promo
varea in continuare a relațiilor dintre 
cele două țări".

0 delegație a Camerei 
pentru Comerț și Industrie 
din Atena a făcut o vizită în 
Albania între 29 septembrie ' și 
3 octombrie a.c., anunță agenția 
A.T.A. Delegația a purtat convorbiri 
cu reprezentanți ai Camerei de Co
merț a R. P. Albania și ai unor în
treprinderi de comerț exterior al
baneze.

0 delegație a Partidului 
socialist din Japonia va 
face o vizită în R. P. Chi
neză ,a *nvitatia Asociației de prie
tenie China—Japonia, anunță agenția 
niponă de presă „Kyodo".

Convorbirile dintre mi
niștrii afacerilor externe ai 
Franței și Japoniei, MAuriC0 
Schumann și Kiichi Aichi, au luat 
sfîrșit la Paris. Au fost examinate 
probleme privind lărgirea colaborării 
dintre cele două țări in diverse do
menii. Pe plan politic, convorbirile 
s’-au referit, îndeosebi, la evoluția si
tuației din Europa, la problemele 
asiatice și la cele ale Orientului 
Apropiat.

Sesiunea de toamnă a 
parlamentului european, 
organism cu caracter consultativ al 
Pieței comune, ș-a deschis ltim la 
Strasbourg. Lucrările vor fi consa
crate analizei relațiilor dintre C.E.E. 
și țările afro-malgașe asociate la 
Piața comună. Vor mai fi discutate 
perspectivele negocierilor cu Marea 
Britanie, precum și unele probleme 
financiare și agricole.

Autoritățile din Lisa
bona au interzis opoziției 
să organizeze cinci mitin
guri vederea celebrării celei de-a 
6Q-a aniversări a proclamării Repu
blicii portugheze. In cercurile opozi
ției s-a precizat că poliția a arestat 
citeva persoane care distribuiau ma
nifeste chemînd populația să parti
cipe la aniversarea republicii.

Portul Barcelona para
lizat de grevă. începînd de 
luni dimineața portul Barcelona, u- 
nuî din cele mai importante din Spa
nia. a fost paralizat de greva doche
rilor. Mișcarea grevistă a fost decla
rată în semn de solidaritate cp do
cherii coticediați sîmbătă de admi
nistrația portuară....... ., ■ • ' /

Ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, și-a încheiat 
luni vizita de 48 de ore la Atena, ple- 
Cînd spre Malta. El a avut convorbiri 
cu primul ministru al Greciei. Ghiot- 
ghios Papadopoulos, . și cu alte 
oficialități ale guvernului.

Societatea anonimă fran- 
co-ungară „E.U.R.C.O.",care 
are ca acționari o seamă de Întreprin
deri franceze și ungare din dome
niul industriilor electrotehnică, de 
aluminiu și chimică și care va fi 
finanțată de „Banque de Paris et de 
Pays-Bâs“ și de Banca ungară de co
merț exterior, a fost înființată la 
Pafis, Societatea are menirea de a 
facilita colaborarea dintre întreprin
derile acționare îh vederea vânzării 
produselor lor pe terțe piețe, precum 
și pentrti explorarea posibilităților 
de cooperare tehnică franco-unga- 
ră, relatează agenția M.T.I.

Instalarea noului guvern 
local din Kerala, «>^«tuit m 
urma alegerilor generale desfășurate 
în lună septembrie, a avut loc la Tri- 
vaAdrum, capitală statului. Din cabi
net fac parte reprezentanții Partidu
lui Comunist din India, ai Ligii mu
sulmane, ai Partidului socialist re
voluționar și ai Partidului socialist 
„Praja".

A 41-a ediție a Salonului 
internațional de alimentație 
și arte menajere s a deschis Ia 
Bruxelles. Alături de numeroase alte 
firme, șase întreprinderi de comerț 
exterior românești prezintă o gamă 
variată de produse alimentare. Coo
perația și industria locală română 
expun un bogat sortiment de covoare 
românești și orientale, textile și con
fecții artizanale, articole de miarochl- 
nărle, Instrumente muzicale, precum 
și articole de artizanat.

BELGRAD 5 (Agerpres) — La Bel
grad s-au încheiat lucrările celei 
de-a 12-a ședințe a Prezidiului U.C.I., 
consacrată discutării unor probleme 
actuale ale dezvoltării in continuare 
a sistemului politic din Iugoslavia. 
Au luat parte și reprezentanți ai con-, 
ducerilor Uniunii Comuniștilor din 
republici, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor social-politice.

In deschiderea lucrărilor a luat cu- 
vintul Iosip Broz Tito, președintele 
U.C.I., care a subliniat necesitatea 
formării Prezidiului R.S.F. Iugosla
via. ,

Edvard Kardeli, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., a 
argumentat apoi raportul cu privire 
la problemele actuale ale sistemului 
politic din Iugoslavia.

în raport se arată că, la inițiativa 
lui Iosip Broz Tito, a fost propusă 
înființarea Prezidiului R.S.F.I. con
ceput ca un nou Organ al Federației 
cu drepturi și responsabilități politi
ce și executive corespunzătoare care, 
prin inițiativa sa în Skupscina Fede
rală, și, in general, prin inițiativa po
litică, să influențeze în direcția sin
tezei, unificării și depășirii diferen
delor dintre republici și, în general, 
din societate. Acest organ ar trebiU 
să fie, pe de o parte, legat de actua
la funcție a președintelui republicii, 
iar, pe de altă parte, asupra lui ar 
trebui trecute o serie de atribuții ale 
aotualei Vece Executive. în acest 
sens, Prezidiul R.S.F.I. ar trebui să 
aibă în Skupstina Federală un drept 
mai larg de inițiativă legislativă și 
politică decit are actualul Prezidiu al 
Skupstinei. Aceasta, îndeosebi, pentru 
formularea politicii în acele domenii 
în care este necesară și o înțelegere 
prealabilă intre organele de răspun
dere republicane sau cînd se află în 
discuție relațiile dintre republici, în 
general.

Edvard Kardeli a precizat că, pro
babil, se va dovedi necesar ca consti
tuția să prevadă și posibilitatea ca 
Prezidiul R.S.F.I., împreună cu or
ganele republicane, să formeze și 
unele Consilii politice de specialitate 
în domeniu) politicii externe, al apă
rării populare, al securității de stat 
și în alte domenii, în cadrul cărora 
organele republicane răspunzătoare 
— pe lîngă alți factori sociali — vor 
participa direct la formularea obiec
tivelor politice pe care Prezidiul le 
va supune Skupștinei spre aprobare.

în fruntea Prezidiului R.S.F.I. ar 
urma să fie un președinte purtînd 
titlul de președinte al republicii sau 
de președinte al Prezidiului R.S.F.I. 
Acesta ar putea fi ales sau delegat < 
pentru o perioadă scurtă, din toate 
republicile, pe rînd.

Referindu-se la necesitatea armo
nizării intereselor diferitelor repu
blici, vorbitorul s-a pronunțat îm
potriva acordării acestora a așa-nu- 
mitului drept de veto, pentru că 
dreptul de veto exclude orice adop
tare democratică de hotărîre. Dacă 
dorim sâ nu avem de-a face cu con
secințe inevitabile,. atunci atribuțiile 
federației trebuie intr-adevăr reduse 
la cadrul real și necesar al interese
lor comune ale popoarelor Iugosla
viei. Trebuie asigurat ca organele 
federației să fie în stare ca prin mij
loace democratice să-și desfășoare în 
mod eficace funcțiile ior și să adopte 
hotărîri, iar aceasta implică majori
tatea de voturi, a arătat Kardeli. Tot
odată, raportorul a arătat că federația, 
în calitate de comunitate a popoarelor 
nu este și nici nu va trebui să fie 
un fel de „superstat", o putere dea
supra popoarelor, ci o formă de in
tegrare între naționalități, prin inter
mediul căreia popoarele, respectiv re
publicile, realizează anumite funcții 
ale suveranității naționale proprii. 
Este necesar să ia ființă în federa
ție un asemenea organ in care re
publicile nu se vor simți ca niște 
provincii ale unui mare stat, ci ca 
subiecte prin care acest organism rea- 
alizează in comun funcțiile suvera
nității lor naționale și interesele co
mune.

Referindu-se la faptul că unele 
persoane au exprimat părerea că în
ființarea Prezidiului va duce la con
centrarea puterii politice, raportorul 
a arătat că este necesar să se asigure 
ca influența sa să joace un rol im
portant in viața socială. El trebuie 
să aibă posibilitatea să-și dezvolte 
inițiativa sa politică și trebuie, deci, 
să aibă și forța politică, și atribuții 
corespunzătoare. Relevind faptul că 
organele executive și administrative 
iugoslave se găsesc in permanență și 
tot mai mult, intre presiunea reali
tății obiective din societate, respectiv 
a problemelor care apar in ea, și pre
siunile unilaterale din republici sau 
din diferite domenii ale vieții econo
mice și sociale, Edvard Kardeli a re
levat că pentru a rezolva o astfel de 
situație este necesar ca republicile să 
preia în mod direct întreaga răspun
dere pentru situația din " ’ 
Unul din factorii care fac 
cest lucru este tocmai un 
organ cum este Prezidiul 
care corelează concomitent 
rea republicilor cu răspunderea for
țelor politice conducătoare din țară.

S-a stabilit ca propunerea privind 
înființarea Prezidiului 
dezbătută la prima 
U.C.I., care va avea 
lunii octombrie a. c.

BONN 5. — Corespondentul Ager
pres, Mircea Moarcăș, transmite: 
Luni a început la Bonn o nouă run
dă a convorbirilor polono—vest-ger
mane. Delegația poloneză este con
dusă de Jozef Winiewicz, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, Iar 
delegația R.F a Germaniei de Georg 
Ferdinand Duckwitz, secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Prima ședință plenară a celor 
două delegații a fost consacrată ex
punerii rezultatelor convorbirilor an
terioare. Apoi au avut loc ședințe pe 
grupe de lucru, iar șefii celor două

delegații au avut o întrevedere se
parată.

După ședința plenară, purtătorul ’ 
de cuvînt al guvernului vest-ger
man, Conrad Ahlers, a precizat că 
oonvorbirile se caracterizează prin 
optimism. La rîndul său, un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Externe 
vest-german a declarat că cele două 
delegații își vor formula la aceste 
convorbiri punctele lor de vedere, 
tratativele urmînd să intre într-o 
fază finală O dată cu vizita la Var
șovia a ministrului afacerilor externe 
al guvernului federal, Walter Scheel, 
programată pentru data de 2 noiem
brie a.c.

BUDAPESTA

Sesiunea Consiliului Federației

BUDAPESTA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Pintea, transmi
te : Luni dimineața, în clădirea hote
lului Gelert din Budapesta au înce
put lucrările Sesiunii Consiliului Fe
derației democrate internaționale a 
femeilor, federație care astăzi numă
ră peste 100 de organizații din 91 de 
țări din Africa, America, Asia, Aus
tralia și Europa. Din România, la 
sesiune participă o delegație condu
să de tovarășa prof. ing. Suzana Gâ- 
dea, președinta Consiliului național 
al femeilor. ~ 
participante

De asemenea, printre 
se află un mare număr

de reprezentante ale unor organizații 
naționale și internaționale cu care 
F.D.I.F. cooperează și colaborează. La 
primul punct al actualei sesiuni, 
Hertta Kuusinen, președinta F.D.I.F., 
a prezentat raportul : 25 de ani de 
existență a F.D.I.F. și rolul ei actual. 
De asemenea, sesiunea va dezbate 
unele probleme ale activității F.D.I.F. 
și ale organizațiildr sale afiliate în 
direcția aplicării hotărîrilor congre
sului mondial de la Helsinki din 1969, 
precum și problema acțiunilor de so
lidaritate, lupta popoarelor și femeilor 
din Indochina.

VIENA

federație, 
posibil a- 
asemenea 

R.S.F.I., 
răspunde-

ale
R.S.F.I. să fie
Conferință a 

loc la Sfirșitnl

Rezultatele preliminare
alegerilor legislative parțiala

VIENA 5 — Corespondentul Ager
pres. Petre Stăncescu, transmite : Du
minică au avut loc alegeri în trei cir
cumscripții electorale din Viena și în 
landul Tirol.

Deși miza alegerilor din Viena a

Lovitură de stat eșuată in Bolivia
ția de președinte se află
Ovando Candia.

După cum este știut, 
suita de măsuri progresiste 
— cum au fost naționali
zarea societății nord-ame- 
ricane „Gulf Oii", retrage
rea cordonului militar din 
zona minelor, liberalizarea 
activității politice și sin
dicale, elaborarea unui pro
gram de ridicare a eficien
ței economice și de redu
cere a șomajului — toate, 
adoptate la scurt timp după 
preluarea puterii, expri- 
mind aspirații reale ale 
maselor, s-au bucurat de 
o considerabilă aprobare 
populară în același timp, a- 
ceste măsuri au trezit ad
versitatea crescîndă a cercu
rilor afectate, sau pe cale 
de a fi afectate.

în acea perioadă, preșe
dintele Ovando solicita in
sistent adeziunea muncitori
lor, a țăranilor, a păturilor 
mijlocii dar, în același timp, 
invocînd argumentul lipsei 
de mijloace, șeful guvernu
lui frîna adeziunea cerută 
prin neindeplinirea princi
palelor revendicări ale mi
nerilor și altor categorii de 
oameni ai muncii. Forțele 
de stînga au militat pentru 
înaintarea pe linia prefa
cerilor progresiste inaugu
rate, pentru aprofundarea 
lor prin noi măsuri co
respunzătoare aspirațiilor 
de independență economică 
și justiție socială. Față de 
radicalizarea maselor, co
mandanții militari iden
tificați cu interesele oli
garhiei boliviene și ale mo
nopolurilor străine au a- 
vertizat în mod ultimativ 
pe președinte să ia măsuri 
pentru stăvilirea avansului 
forțelor care privesc pro
cesul de renovare. Inițiat 
după 26 septembrie 1969 
doar ca „un început de 
drum".

(Urmare din pag. I)

ceea ce probabil ar însemna 
suspendarea alegerilor din 
1972 — și altele.

Postul de radio anunța că 
documentul a fost semnat 
de 123 de ofițeri, dar cind a 
fost prezentat presei avea 
numai 61 de semnături. Con
form celor afirmate de pro
tagoniști, mișcarea rebelă 
din capitală ar avea spriji
nul garnizoanelor din Oruro, 
Viacha, Cochabamba, Santa 
Cruz, Robore, Camiri și “ 
beralta.

întors de urgență 
capitală, președintele 
vando Candia a reunit 
blnetul 
care s-a ___ . . .
lației, afirmînd că respinge 
pretențiile rebelilor, că miș
carea acestora nu are spri
jin și că invită pe căpete
niile rebeliunii să-și recon
sidere atitudinea.

Complotiștii au ocupat 
cartierul general al forțelor 
aripate și transmiteau pro
clamații că „mișcarea este 
ireversibilă". Dar forțele 
aeriene și alte unități ale 
armatei s-au manifestat 
favorabile giiverpului. Co
mandanți ai forțelor aerie
ne au amenințat că vor 
bombarda sediul rebelilor 
și citeva avioane începu
seră să execute zboruri ra
zante deasupra cartierului 
general. Președintele Ovan
do a cerut insă să nu se 
adopte măsuri violente. 
FOstul comandant-șef al ar
matei, generalul Juan Jose 
Torres — destituit in iunie 
șub presiunea forțelor de 
dreapta și înlocuit cu 
junta condusă de Miranda 
— a adresat un apei la uni
tatea forțelor armate, ce
tind să se evite „o lovi
tură dirijată de un grup dă 
militari care încearcă să 
implanteze un guvern ab-

Ri-

în 
O- 
ca- 

ministerial, după 
adresat popu-

soluiist de extremă dreap
tă". Ministrul muncii, colo
nelul Samuel Gallardo, a 
calificat mișcarea rebelă 
drept „o lovitură a gorile
lor". Conducerea centralei 
muncitorești boliviene, re
unită ieri seară, a dat pu
blicității un manifest în 
care condamnă „lovitura 
fascistă", subliniind insă că 
această poziție „nu impli
că sprijin pentru guvernul 
represiv al generalului O- 
vando, contra căruia vom 
continua să luptăm pentru 
a apăra interesele poporu
lui". Reuniunea a hotărît 
ca toate organizațiile sindi
cale să rămină in stare de 
alertă pentru a se mobiliza, 
la nevoie, „în apărarea 
drepturilor și obiectivelor 
lor".

In urma convocării de 
urgență a consiliului de mi
niștri au avut loc tratative 
intre reprezentanți ai gu
vernului și organizatorii 
loviturii de stat pentru a 
se evita vărsări de singe. 
Datorita acestui fapt, in 
timpul crizei nu s-au sem
nalat ciocniri militare.

Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, ten
tativa de lovitură de stat 
din Bolivia a eșuat ; rebe
lii s-au predat autorități
lor legale ; în țară dom
nește calmul. Trupele sînt 
consemnate în garnizoane, 
unitățile militare progu- 
vernamentale din capitală, 
inclusiv forțele aeriene, sînt 
în alertă, iar starea de ur
gență. instituită duminică 
dimineața de președintele 
Ovando Candia, este menți
nută in vigoare.

Tentativa de lovitură de 
stat reflectă înfruntarea pu
ternică între tendințele spre 
renovare politică și tendin
țele conservatoare. înfrunta
re care a caracterizat viata 
politică din Bolivia de pes
te un an. de cind in func-

Președintele se vedea ast
fel pus in fața unei op
țiuni : să avanseze pe linia 
înnoirilor, cu sprijinul 
popular, sau sâ congeleze 
înaintarea pentru a satis
face exigențele conserva
toare. A încercat insă „tac
tica pendulului", căutind 
să concilieze interese ire
conciliabile. Formal, anga
jamentele de a continua li
nia inițiată acum un an se 
repetau insistent de către 
sferele oficiale, dar pe te
renul practicii se observa, 
începînd din martie, o ten- 

recul tradusă, 
îndepărtarea 
principalilor 

identificați 
progresistă.

dință de 
între altele, în 
din guvern a 
miniștri civili, 
cu orientarea 
cum au fost Marcelo Qui
roga di Santa Cruz și Al
berto Bailey, ultimul in 
perspectiva de a fi jude
cat la cererea șefilor mili
tari. S-a adăugat apoi ati
tudinea de tolerantă față 
de grupările reacționare, 
care purtau răspunderea 
pentru provocări și inci
dente grave la universitate, 
în fine, s-a înregistrat o 
înăsprire treptată a rela
țiilor cu mișcarea revendi
cativă. ajungindu-se, acum 
o săptămină, la represiuni 
polițienești soldate cu morți 
și răniți. A-'.fel, comporta
rea guvernului a devenit 
tot mai influențată de gru
pul de ofițeri superiori, 
strînși in jurul generalu
lui Miranda. Aparent, po
ziția președintelui nu s-a 
definit limpede în nici o 
direcție, practicînd în con
tinuare aceeași balansare 
intre curentele de presiune. 
Rebeliunea eșuată pune in 
mod acut pe tapet — se 
consideră în cercurile pre
sei latino-americane — im
perativul unei opțiuni clare 
din partea președintelui 
Ovando Candia.

KONSTANZA

Congresul internațional de
BONN 5 (Agerpres). 

Luni s-a deschis in o- 
rașul vest-german Kon- 
stanza cel de-al 21-lea 
Congres internațional 
de astronautică la care 
participă circa 1 000 de 
specialiști din 30 de 
țări, printre care și din 
România. La acest con
gres, organizat de Fe

derația internațională 
de astronautică, Iau 
parte astronauții sovie
tici Andrian Nikolaev 
și Vitali Sevastiânov — 
care au bătut recordul 
de timp petrecut in 
spațiu, răminind 17 zile 
și 17 ore lâ bordul na
vei „Soiuz-9“ — și 
James LoveU, John

astronautică
Swigert și Fred Haise, 
membri ai echipajului 
misiunii „Apollo-13“. 

Specialiștii vor pre
zenta la congres comu
nicări privind bioastro- 
nautica, propulsia, as- 
trodinamica, sateliții 
pentru cercetări științi
fice și sateliții pentru 
utilizări practice.

Un avion al forțelor aeriene boliviene, râmase fidele președintelui Candia, patrulînd în orele critice deasupra pa
latului prezidențial din La Paz Telefoto A.P.-Agerpres
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fost mare, s-a Înregistrat în mod sur
prinzător o participare la vot extrem 
de scăzută : 75 la sută, adică cu peste 
12 la sută mai puțin decit la 1 martie 
1970.

In ambele consultări electorale, 
Partidul socialist austriac a ciștigat 
mandate pe seama Partidului popu
list : la Viena — un mandat de de
putat ; In Tirol — două mandate in 
Dieta locală (Consiliul landului). Re
zultatele definitive vor fi cunoscute in 
zilele următoare, însă voturile încă 
nenumărate nu sînt de natură să mo
difice repartizarea mandatelor.

în urma alegerilor desfășurate du
minică, la Viena, Partidul socialist 
deține acum în Parlamentul federal 
82 de locuri (la 1 martie 1970 avea 
numai 81), Partidul populist — 78
(79), Partidul liberal — 5).

După părerea unanimă a presei vie- 
neze, scrutinul din 4 octombrie a în
tărit pozițiile Partidului socialist mai 
ales în raport cu populiștii, princi
palii săi adversari din opoziție.
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„Săptămină 

românească"
la Arnsberg

la
„Perla

Duminică după amiază, 
Arnsberg, supranumit 
Westfaliei", dat fiind pitorescul 
străzilor și clădirilor sale, a fost 
inaugurată o „săptămină româ
nească". Evenimentul a fost 
marcat de deschiderea in saloa
nele vechii primării a orașului 
a unei bogate expoziții de artă 
populară românească. Organi
zată sub auspiciile Institutului 
pentru relații culturale cu străi
nătatea din Dortmund, ale Școlii 
populare superioare din Arns
berg și ale I.R.R.C.S. din Bucu
rești, expoziția înmănunchează 
un mare număr de costume na
ționale din toate regiunile Româ
niei, numeroase vase de cera
mică, obiecte lucrate in lemn, 
instrumente muzicale populare, 
podoabe și pictură pe sticlă. La 
festivitate au fost prezenți re
prezentanți ai autorităților lo
cale, numeroase personalități 
ale vieții cultural-artistice, pre
cum și Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R R.C.S.

tn fața aceluiași numeros 
public, cunoscutul om politic 
vest-german deputatul creștin- 
democrat in Bundestag, Ernst 
Majonica, luind cuvintul, a scos 
în ebidență caracterul și spiritul 
puternic latin al limbii și cultu
rii românești șt a arătat că po
porul român, conștient de tra
dițiile sale, le dă astăzi printr-o 
muncă tenace un nou-conținut 
de o deosebită și autentică va
loare.

Apreciind expoziția ca fiind o 
„impresionantă frescă de artă 
populară", deputatul social-de
mocrat in Bundestag, dr. Rudolf 
Friechel, a subliniat că ea stir- 
nește interes și admirație in rin- 
dul locuitorilor Arnsbergului, ei 
înșiși păstrători și continuatori 
ai unor vechi și frumoase tra
diții".

Peste 600 de spectatori din 
Arnsberg au asistat apoi la pro
gramul festiv susținut in .marea 
și eleganta sală a teatrului din 
localitate de ansamblul folcloric 
bucureștean „Balada". „Săptă
mâna românească" la Arnsberg 
are înscrisă pe agenda sa verni
sajul expozițiilor unor artiști 
plastici, conferințe despre Româ
nia, ca șt 
de coarde 
reștene.

Bonn

turneul unui cvartet 
al filarmonicii bucu-

M. MOARCAȘ
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