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ESTE TIMPUL LA PORȚILE DE FIER:

OPTIM PENTRU
Hidroagregatul nr. 2

a efectuat

SEMĂN AT!
prima rotire cu apă

6 octom- 
energo- 
marelui 
de na- 
Fier au

interviu acordat de președintele
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu,

corespondentului diplomatic-șef al companiei
de presă „Hearst" din S.U.A., John P. Wallach

După cum s-a mai anunțat, în ziua de 1 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe ziaristul american John Wallach, corespondent diplomatic-șef al companiei de presă 
„Hearst", căruia i-a acordat un interviu. Publicăm in numărul de astăzi textul interviului.

Relatări ample ale răspunsurilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziaristului american 
au fost publicate în ziarele „The News American", Baltimore, statul Maryland ; „Boston Ile- 
cord-American", Boston, statul Massachusetts ; „Los Angele3 Herald Examiner", Los Angeles, 
statul California ; .. 
News", Albany-Troy, statul New York ; „Albany Times Union 
Antonio Light", San 
shington.

jston, statui iviassacnusetts ; „i.os Angeies neraia r.xdriuuer , «nseic», 
„San Francisco Examiner", San Francisco, statul California ; „Knickerbocker 

i“, Albany, statul New York ; „San 
Antonio, statul Texas ; „Seattle Post-Inteligencer", Seattle, statul Wa-

• REGULILE AGROTEHNICE IMPUN CA PÎNĂ LA 20 
OCTOMBRIE SĂ SE ÎNCHEIE SEMĂNATUL GRIULUI 
© LA ÎNDEPLINIREA ACESTEI SARCINI, PRECUM Șl LA 
TERMINAREA ÎN SCURT TIMP A RECOLTĂRII, TREBUIE 
SĂ PARTICIPE TOȚI COOPERATORII Șl LUCRĂTORII 

DIN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT

In toată țara, este timpul optim pentru semănatul griului. Condițiile 
naturale s-au ameliorat incit, în cele mai multe locuri, se pot executa 
lucrări de bună calitate. Din datele comunicate de Institutul, de meteo
rologie și hidrologie rezultă că, ploile din ultimele zile au îmbunătățit 
rezerva de apă din sol făcînd cu putință o mai bună pregătire a terenu
lui și asigurînd condițiile necesare germinării semințelor, ceea ce în
seamnă un mare spor de recoltă. Astfel, au căzut ploi în cantități mai 
mari în Banat unde umiditatea solului, in cele mai multe locuri, este 
optimă atît pentru pregătirea solului, cit și pentru germinarea semințe
lor. în cîmpia de vest a țării și în cea mai mare parte a Transilvaniei umi
ditatea solului este moderată, existînd unele zone în județele Sibiu, Mu
reș, Satu-Mare etc., unde solul este mai uscat. In toată Moldova există 
O umiditate optimă incit semănatul se poate face în bune condiții. Ploile 
abundente care s-au abătut asupra Dobrogei și care au însumat 30—40 
litri pe metrul pătrat au făcut să crească simțitor rezerva de apă din 
sol incit se poate lucra excelent la pregătirea terenului și semănat. De 
asemenea, s-au produs ameliorări în ce privește umiditatea solului în 
cea mai mare parte a zonei subcarpatice. A plouat și in Bărăgan. Con
tinuă să existe terenuri cu umiditate mai scăzută în jumătatea de vest 
a județului Ilfov, precum și în județele Teleorman. Olt și Dolj. Re
zultă deci, că în cea mai mare parte a țării umiditatea solului s-a 
ameliorat, ceea ce permite grăbirea lucrărilor de pregătire a terenului 
și semănat.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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valorificarea
MINEREURILOR

NEFEROASE

un vast cîmp

pentru știința

romaneasca

In noaptea de 5 spre 
brie, constructorii și 
montorii de pe șantierul 
Sistem hidroenergetic și 
vigație de la Porțile de
trăit un nou eveniment : înce
perea probelor cu apă la hidro- 
agregatul nr. 2. O trăire la cea 
mai înaltă tensiune sufletească. 
De felul cum avea să decurgă 
prima rotire depindea efectua
rea în continuare a probelor 
tehnologice la acest agregat.

Ultimele verificări au început 
în noaptea de 5 octombrie, o- 
rele 23. De undeva, de la ta
bloul de comandă, s-a primit un 
ordin scurt : „închideți vanele 
rapide de avarie de la hidro- 
agregatul nr. 2". Era prima ve
rificare tehnologică. Timpul de 
funcționare : două minute și 
jumătate. Totul s-a desfășurat 
cu precizia ceasornicului, con
form programului. Fiecare faza, 
încheiată cu repeziciune și si; 
guranță, apropia clipa începerii 
probelor cu apă, moment mult 
așteptat de cei aproape 60 de 
muncitori și ingineri care nu 
și-au părăsit locul de muncă, 
rămînînd în schimb prelungit 
cu mult peste programul de lu
cru. Și, clipa a sosit... La ora 
2,05 s-a dat ultima comandă și 
uriașul hidroagregat a început 
să se rotească exact în momen
tul cind dispecerul hidroagrega
tului nr. I înregistra furnizarea 
în sistemul energetic național 
a celui de-al 59 200 000-lea 
kWh de la darea lui in func
țiune. Toate instalațiile au func
ționat, perfect, turațiile fiind 
celei stabilite inițial pentru a- 
ceastă fază de încercări. Satis
facția a fost unanimă, dar emo
țiile incă nu au încetat,

— Am intrat într-o nouă și

ultimă fază, poate cea mai im
portantă înaintea legării în pa
ralel a hidroagregatului, ne-a 
spus Ion Bugar, inginerul-șef al 
șantierului energo-montaj. Vom 
avea de efectuat alte verificări, 
vom supune întregul complex al 
hidroagregatului unor noi în
cercări. Oricum, începerea aces
tor probe înseamnă un devans 
de circa cinci luni față de pre
vederile graficelor de execuție.

De altfel, montajul la cel de 
al doilea hidroagregat a durat 
cu patru luni mai puțin față de 
primul, ca urmare a măsurilor 
suplimentare întreprinse pe li
nia îmbunătățirii metodelor de 
execuție, creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor și intro
ducerii sistemului de lucru cu 
plata în acord global.

In legătură cu noua realizare 
a colectivelor ce materializează 
proiectele Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier, Comitetul județean Mehe
dinți al P.C.R a adresat Comi
tetului Central al P.C.R.. tovară
șului NICOI.AE CEAUȘESCU, 
o telegramă, în care se spune 
printre altele : Cel de-al doilea 
agregat hidroenergetic de 178 
megawați al cărui termen de 
punere in funcțiune este tri
mestrul I 1971 — minunată în
truchipare a muncii și minții 
omenești — a făcut față cu 
succes confruntări] cu valurile 
Dunării. Probele se desfășoară 
în conformitate cu programul 
stabilit. în cursul acestei luni, 
după încheierea lor, hidroagre- 
gatul va fj conectat la sistemul 
energetic național.

ÎNTREBARE: Cum apre- 
ciați dumneavoastră evoluția 
relațiilor dintre Statele Unite 
și România de la vizita pre
ședintelui Nixon făcută la 
București ?

poarele noastre și, totodată, la 
cauza promovării în viața interna
țională a colaborării 
între state.

și cooperării

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii'

ÎN INDUSTRIA METALURGICĂ

Problema atît de imperioasă a
PIESELOR DE SCHIMB

isi așteaptă soluționarea
în ziua de 20 septembrie a. c., în 

secția slebing a Combinatului side
rurgic din Galați 
de stivuire nr. 2. 
cest utilaj incă 
Cauza : au lipsit 
utilaj de 30 tone, 
vestit 600 000 lei. 
de-a .rîndul datorită faptului că sec
ția nu a fost aprovizionată la timp 
cu piese a căror valoare se ridică 
doar la cîteva sute de lei. Neputîn- 
du-se evacua ritmic producția, au a- 
părut blocări de brame pe fluxul teh
nologic, adevărate „dopuri" care au 
provocat oprirea laminării pină la 
descongestionarea căilor de evacuare. 
Tot așa, in sectorul laminoare al 
Combinatului siderurgic din Hune
doara, ca și în secțiile uzinei de țevi 
„Republica" din Capitală, s-au înre
gistrat anul acesta unele opriri pre
lungite ale agregatelor dintr-o cauză 
similară : lipsa pieselor de uzură — 
mecanice și electrice.

Aceste aspecte disparate relevă că 
problema asigurării din timp a pie
selor de schimb, in cantitățile și sor
timentele necesare executării repara
țiilor de toate genurile la utilajele și 
agregatele siderurgice, nu și-a găsit 
încă o soluționare deplină. Pentru a- 
cest an, potrivit programelor de re
vizii și reparații, conducerile uzinelor 
și combinatelor siderurgice au prevă
zut că vor avea nevoie de piese de 
schimb in valoare de aproape 400 mi
lioane lei. Chiar dacă în opt luni s-a 
obținut din producția proprie, de la 
alte întreprinderi din țară și din im
port, circa 60 la sută din acest nece
sar, situația nu poate fi considerată 
ca satisfăcătoare. Este o concluzie pe

s-a defectat masa 
După cinci zile, a- 
nu fusese reparat, 
cîteva piulițe. Un 
in care statul a in- 
n-a funcționat zile

care am desprins-o examinînd lucru
rile mai în amănunt în diferite com
binate și uzine siderurgice.

— Din strictul necesar pe acest an 
de 280 milioane lei. Ministerul Indus
triei Metalurgice ne-a aprobat prin 
plan mai puțin de jumătate — ne-a 
spus ing. Gheorghe Tătaru. adjunctul 
șefului serviciului mecanic al Cen
tralei industriale siderurgice Galați 
Dacă în ce privește producția de 
piese de schimb programată pentru 
acest an în unitățile noastre — din 
care în opt luni s-a realizat peste 70 
la sută — nu există dificultăți, la 
piesele pe care trebuie să le obținem 
de la alți furnizori din țară, ca și din 
import. întimpinăm mari neajunsuri.

Intr-adevăr, potrivit contractelor, 
uzina de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila se angajase să realizeze in a- 
cest an pentru Centrala industrială

siderurgică din Galați piese de 
schimb în valoare de 1,44 milioane 
lei ; pînă acum, uzina a livrat piese 
în valoare de 146 000 lei, deci numai 
a zecea parte din obligațiile contrac
tuale. Tot astfel. Uzina de construc
ții de mașini din Reșița a livrat doar 
8 la sută din cantitățile de piese de 
schimb contractate. Uzina mecanică 
din Timișoara — 9 la sută, uzina 
„Vulcan" din București — 25 la sută. 
Șl exemplele ar putea continua, ca
racteristică pentru toate uzinele fiind 
preferința față de comenzile de piese 
de dimensiuni mari și tehnicitate 
scăzută, mai ușor de executat, in de-

Nicolae PANTILIE 
Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer
a suferit un accident

de automobil
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România comunică faptul că tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
sufe it în seara zilei de 5 octom
brie a.c. un accident de automobil.

Ministerul Sănătății informează 
că tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a prezentat o stare de șoc ca ur-

mare a unui politraumatism. în 
urma tratamentului administrat de 
urgență de către un larg colectiv 
de specialiști cu înaltă calificare 
profesională din țară și din stră
inătate, starea de șoc este în curs 
de ameliorare. Supravegherea me
dicală continuă în scopul preîntâm
pinării unor eventuale compli
cații.

avan-

Nixon 
țările

RĂSPUNS : Vizita președintelui 
Nixon în România și convorbirile 
pe care le-am avut cu acest prilej 
au constituit un moment impor
tant în evoluția relațiilor dintre 
Statele Unite ale Americii și 
România. Desigur, țările noastre 
au regimuri sociale diferite; 
schimburile cu S.U.A. se încadrea
ză în contextul politicii generale a 
României de dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza egalită
ții depline în drepturi, a respectă
rii independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în tre
burile interne și, desigur, a 
tajului reciproc.

După vizita președintelui 
în România, relațiile dintre
noastre au cunoscut un progres, 
dar trebuie să menționez că acesta 
este încă redus, nu se situează la 
nivelul posibilităților și al dorinței 
noastre de a dezvolta legăturile 
economice și tehnico-științifice cu 
S.U.A. Consider că dezvoltarea re
lațiilor dintre România și S.U.A. 
este în avantajul ambelor state și, 
în același timp, corespunde cauzei 
destinderii și colaborării interna
ționale. Pentru a se asigura un 
progres mai susținut acestor rela
ții este necesar, după părerea mea, 
să fie înlăturate unele restricții, 
atît în ce privește exportul S.U.A. 
în țara noastră, cît și importul din 
România. între altele, am în ve
dere și necesitatea soluționării pro
blemei clauzei națiunii celei mai 
favorizate și alte măsuri menite să 
contribuie la evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-americane.

Am avut recent o convorbire cu 
un grup de senatori și deputați ai 
Camerei Reprezentanților din 
S.U.A. Am rămas plăcut impresio
nat în fața faptului că toți s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea rela
țiilor cu România.

Doresc să-mi exprim convingerea 
că se vor crea noi posibilități pen
tru extinderea colaborării — pe 
tărîmul economiei, tehnicii, științei 
— dintre România și Statele Unite 
ale Americii. Aceasta va contribui 
la întărirea prieteniei dintre po
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Evenimen- 
Orientul A-

ÎNTREBARE: 
tele recente din 
propiat au afectat progresele 
spre conferința europeană a 
securității ? Intenționează Ro
mânia să întreprindă noi ini
țiative pentru a ajuta astfel 
conferința să devină o reali
tate ? Ajută tratatele bilaterale 
încheiate cu succes, cum este 
cel recent semnat între Uni
unea Sovietică și Republica 
Federală a Germaniei, la ne
tezirea drumului care duce 
spre o conferință a securității ?

au 
Cl
a
se 
a-

RĂSPUNS : După cum este cu
noscut, în ultimul timp au avut 
Ioc o serie de evenimente, care 
dus Ia agravarea situației din 
rientul Apropiat. Continuă, de 
semenea. războiul în Indochina, 
mențin și alte conflicte. Toate
cestea exercită o influență negativă 
asupra vieții politice pe toate con
tinentele. în lumea de astăzi pacea 
este indivizibilă și, într-o formă 
sau alta, existența focarelor de în
cordare sau de război într-o parte 
a globului angajează întregul cli
mat internațional, influențează a- 
supra tuturor popoarelor. De 
aceea, România este interesată 
să se ajungă grabnic la încetarea 
războaielor de care am vorbit, la 
stingerea focarelor de încordare, la 
restabilirea păcii în zonele respec
tive, pornindu-se de la necesitatea 
respectării dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară.

In ce privește Europa, pot spune 
că tocmai focarele de încordare și 
conflicte existente determină sta
tele europene să depună o activi
tate susținută pentru înfăptuirea 
securității pe continentul nostru. 
Europa a cunoscut în prima jumă
tate a acestui secol două războaie 
nimicitoare și știm cu toții ce dau
ne mari au adus ele dezvoltării fie
cărei națiuni. Apreciem că există 
condiții favorabile pentru a se a- 
junge la realizarea unei conferințe 
a statelor europene, menită să des
chidă calea spre noi progrese în 
înfăptuirea securității pe continent, 
spre instaurarea unor relații noi 
între state, care să excludă folo-

sirea forței sau amenințarea cu 
forța în rezolvarea problemelor in
ternaționale și, totodată, să creeze 
condiții pentru o largă cooperare 
economică, tehnico-științifică fără 
restricții și îngrădiri.

în acest sens, România, care a 
participat Ia inițierea propunerii 
țărilor socialiste privind organiza
rea unei asemenea conferințe, ac
ționează ferm — dezvoltînd larg 
contactele cu toate statele din Eu
ropa — pentru realizarea conferin
ței general-europene.

Noi apreciem că dezvoltarea re
lațiilor între țări, încheierea cu 
succes a unor tratative bilaterale 
sînt de natură să contribuie la îm
bunătățirea climatului pe conti
nentul nostru ; de altfel, aceasta 
este valabil pentru toate continen
tele. Sîntem adepții contactelor și 
acordurilor bilaterale în diferite 
domenii de activitate, avînd con
vingerea că ele servesc cauzei secu
rității. colaborării și păcii. In a- 
ceastă ordine de idei, apreciem 
că semnarea Tratatului dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală a Germaniei are o im
portanță deosebită atît pentru e- 
voluția relațiilor dintre cele două 
state, cît și pentru crearea unei 
atmosfere mai bune în Europa, 
pentru asigurarea condițiilor pro
pice dezvoltării colaborării și coo
perării în diferite domenii dintre 
statele europene, deci 
netezirea căii spre o 
europeană consacrată 
securității pe continent, 
că realizarea acestei conferințe și 
îmbunătățirea climatului general 
în Europa este nu numai în inte
resul statelor europene, ci al tutu
ror popoarelor, al unei mai bune 
colaborări 
naie.

Desigur, 
conferință 
buie să fie pregătită temeinic. O 
asemenea 
reuniuni 
participe 
De altfel, 
perspective pentru a se ține ase
menea reuniuni pregătitoare.

Se are în vedere — lucru cu
prins și în Memorandumul țărilor 
socialiste din luna iunie de la 
Budapesta — ca, la o primă re
uniune, să se creeze un organism

și pentru 
conferință 
înfăptuirii 

Apreciez

și cooperări internațio-

noi considerăm că o 
a statelor europene tre-

pregătire presupune și 
preliminare, la care să 
toate țările interesate, 
în prezent se conturează

(Continuare in pag. a VII-a)

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate. Germana

Tovarășului GERALD GOTTING
Președintele Camerei Populare a Republicii Democrate Germane

Tovarășului PROF. DR. H. C. ERICH CORRENS
Președintele Consiliului Național al Frontului Național al 

Germaniei Democrate
BERLIN

Diversitatea personalită
ților de care dispune o ci
nematografie creează uni
tatea acesteia, identificarea 
realizărilor ei reprezen
tative cu Idealurile țării 
stabilind acea legătură lă
untrică, de esență, intre o- 
pere dintre cele 
rite și ducînd la 
rea a ceea ce 
mod obișnuit „o 
țională de film", 
că personalitatea 
se remarcă în primul rînd 
prin aderența la problema
tica majoră a timpului — 
comanda socială fiind pen
tru artist adevărata sa vo-_ 
cație — autoritatea unei 
cinematografii e definită 
ma] ales prin opiniile pe 
care Ie afirmă, prin ampli
tudinea dezbaterilor pe 
care le angajează prin a- 
cuitatea contemporană a 
prezenței și activității ei.

Aspirind spre această

mai dife- 
constitui- 

numim in 
școală na-
Dat fiind 

artistică

omogenă, 
conținut, 
înregis- 

anilor. 
tară a 
părerea

reală structură 
determinată de 
'filmul românesc a 
trat, de-a lungul 
progrese evidente, 
izbut] insă, după 
mea. să se înscrie — in an-

profesionale ale unora din
tre realizatorii respectivi, 
virtuțile operatorilor, ale 
actorilor, scenografilor. Ra
portată insă la condițiile șl 
la îndatoririle, la obiecti
vele fundamentale ale dez-

puncte de vedere

samblul său — în coordo
natele fundamentale ale e- 
pocii : au fost realizate 
ecranizări — unele presti
gioase — după opere ale 
literaturii noastre clasice 
și contemporane, /au fost 
evocate momente de relief 
ale epopeii naționale, o se
rie de filme au fost consa
crate. actualității, iar critica 
a consemnat ciștigurile

voltării filmului artistic, 
activitatea cinematografiei 
noastre este incă, din multe 
puncte de vedere, deficita
ră. Constatarea nu este 
nouă, dar aș vrea să mă 
refer la cîteva aspecte ale 
acestei situații din pers
pectiva regizorului de film 
și in legătură cu problema 
afirmării 
creatoare.

Formarea, afirmarea per
sonalității reprezintă un 
proces îndelungat, care 
incepe incă în ani! uceni
ciei. îmi amintesc că mi 
se păruse straniu, cînd 
in urmă cu cițiva ani, stu
denților de la o clasă de re
gie li s-a cerut ca temă de 
sfîrșit de an să 
leze cinematografic, 
„personalitatea" 
finalul filmului 
spinzuraților". 
profesiei cred 
condiționată de 
propriilor disponibilități in
time, de idei, ale viitorilor 
regizori, și nu doar de „pu
nerea in pagină" măiestri
tă a unui subiect anume, 
Descopcrindu-.se pe el, prin 
mijloacele de expresie ce

reformu- 
după 

fiecăruia. 
„Pădurea 
însușirea 

că trebuie 
elucidarea

Andrei BLAIER
personalităților (Continuare in pag. a IV-a)

Dragi tovarăși,
în numele poporului român, vă adresăm dumneavoastră și tuturor 

oamenilor muncii din Republica Democrată Germană felicitări cordiale, 
cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane.

Crearea primului stat german al muncitorilor și țăranilor reprezintă 
un eveniment remarcabil, care a deschis calea făuririi orînduirii noi so
cialiste în patria dv.

Poporul român se bucură din toată inima de marile succese obținute 
de oamenii muncii, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Ger
mania, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Demo
crată Germană se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în interesul popoarelor 
noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România 
acționează și vor acționa cu consecvență și în viitor pentru recunoaște
rea Republicii Democrate Germane de către toate statele, pe baza prin
cipiilor dreptului internațional, pentru primirea ei în Organizația Națiu
nilor Unite, astfel incit să-și poată aduce întreaga contribuție la efortu
rile generale pentru colaborare internațională, pace și securitate.

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale, vă urăm dumneavoastră, 
tuturor celor ce muncesc din Republica Democrată Germană, noi suc
cese în activitatea de construire a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

socialismului, de înflorire a patriei.

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

ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialiste 
România

NICOI.AE
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DIVERS ATRAGEREA MASELOR
S-a reparat 
„pana" 
de muzică

LA ELABORAREA
S-a întîmplat într-unul din 

autobuzele liniei 38 din Capita
lă. A. Andreescu din Oltenița a 
uitat pe scaun un aparat de ra
dio portativ. După un timp, a 
observat că se află în... „pană" 
de muzică. A pornit într-o doară 
spre capătul liniei de autobuze 
și... a intrat chiar pe lungimea 
de undă pe care era căutat. A- 
paratul de radio fusese găsit de 
către un copil și predat taxatoa
rei Trandafira Nan (cu numă
rul de serviciu 35 640), care, dînd 
sfoară printre ceilalți lucrători 
ai I.T.B. de pe aceeași linie, era 
In așteptarea păgubașului. Un 
gest care, desigur, în întreprin
derea amintită va fi apreciat ca 
atare.

DE CIZIIL OR

Un concurs
ratat
de la start

în unitățile de frizerie și coa
fură din Bacău a fost organizat 
un concurs care se vrea — și, în 
felul său. se pare că este — ine
dit. De fiecare dată cînd este 
servit la una din aceste unități, 
clientul primește cîte un bon. 
Fiecare bon participă la o tra
gere la sorți (programată pentru 
15 decembrie și 13 martie), la 
care se acordă diferite premii în 
valoare de 100 pînă la 1 000 lei. 
Care ar fi scopul unui asemenea 
„concurs" ? Să se fi gîndit orga
nizatorii la atragerea unui număr 
cit mai mare de clienți spre uni- 
iățile cooperației meșteșugărești 7 
Loteria cam spre asta bate. Dar 
cine își poate închipui oare că, 
de dragul obținerii mai multor 
bonuri la roata norocului, un 
client se va bărbieri sau tunde 
de mai multe ori pe zi, ori va 
accepta să rămînă abonatul unei 
unități în care nu este servit așa 
cum se cuvine ? După cite se 
pare, „concursul" nu-i interesea
ză nici Pe meșteșugari, nici pe 
clienți. în acest caz, pentru cine 
anume a fost organizat 7

Cum vă
motivați

9

absența ?
jude-Inspectoratul școlar al . 

țului Neamț a încheiat de curind, 
in toate unitățile de învățămint 
din subordine, apelul noilor ca
dre didactice care i-au fost re
partizate in acest an. Au răspuns 
prezent 295 dintre cei ce, in 
noua lor calitate, aveau să stri
ge, in această toamnă, catalogul 
pentru prima dată. Au fost în
registrate insă și trei absențe. 
Viorica Tirziu, Mariana Nicolau 
— absolvente ale institutelor 
pedagogice de 3 ani din Sucea
va și Constanța — și Veronica 
Vlădesceanu, profesoară de fi
zică (Universitatea din Cluj), nu 
s-au prezentat la posturi și nici 
nu au incercat să-și motiveze, 
intr-un fel sau altul, intirzierea. 
Să fi uitat data începerii anului 
școlar sau... profesia pe care încă 
nici n-au inceput-o ? Poate se 
găsesc prin preajma lor oameni 
care să le aducă aminte și 
una și de alta.

de

„Fortuna"
n-a avut...

Măsurile luate în ultimii ani pen
tru reorganizarea administrativ-teri- 
torială a țării, perfecționarea forme
lor și metodelor de conducere a vie
ții sociale, apropierea organelor de 
partid și' de stat de unitățile de bază, 
încetățenirea practicii de a consulta 
masele în toate problemele funda
mentale, instituționalizarea principiu
lui conducerii 
cadru tot mai 
tive a tuturor 
la elaborarea 
tate majoră pentru dezvoltarea so
cietății.

Putem afirma că aceste măsuri își 
arată tot mai evident roadele și în 
orașul nostru. In practica de zi cu zi, 
ne călăuzim după concepția partidu
lui că rezolvarea tuturor probleme
lor dezvoltării sociale privește ne
mijlocit pe toți oamenii muncii și, 
prin urmare, consultarea lor asupra 
măsurilor ce urmează a fi adoptate 
trebuie să devină o metodă de lucru 
permanentă. în măsura în care va
riatele forme șl mijloace de atrage
re a cetățenilor la conducerea vieții 
economice și sociale capătă un con
ținut adecvat, sint utilizate în scopul 
realizării unor țeluri precise, vasta 
și complexa problematică ce ne stă 
în față tinde să se soluționeze cu 
succes. Să ne referim, de pildă, la 
dezbaterea în adunările generale ale 
salariaților a sarcinilor viitorului plan 
cincinal. Pe baza experienței acumu
late, organizațiile de partid din în
treprinderi au fost îndrumate să orien
teze discuțiile spre problemele ma
jore, de soluționarea cărora depinde 
ridicarea calitativă a întregii activi
tăți economice. Munca politică, dusă 
prin forme și mijloace variate, în 
special prin discuții și convorbiri in
dividuale sau în grupuri restrînse 
pentru ca toți salariați! să fie din 
timp și pe deplin informați asupra 
obiectivelor fundamentale ce stau in 
fața întreprinderilor, pentru cunoaș
terea cerințelor pe care ie ridică e- 
conomia națională in ansamblu ; 
stimularea gindirii și inițiativei 
muncitorilor, tehnicienilor și 
ginerilor prin consultarea lor 
perativă asupra rezervelor interne 
ale producției, asupra mijloacelor de 
creștere a productivității muncii, de 
Îmbunătățire a calității și reducere a 
prețului de cost, iată factorii care au 
contribuit ca în covârșitoarea lor ma
joritate adunările să constituie cu 
adevărat cadrul în care democrația 
economică s-a manifestat in mod 
pregnant, cu rezultate palpabile. Pe 
baza propunerilor făcute în adunările 
generale ale salariaților, a analizelor 
efectuate anterior de biroul comite
tului municipal de partid — analize 
în decursul cărora au fost consul
tați numeroși muncitori, tehnicieni, 
specialiști — s-au conturat posibili
tăți noi de utilizare la întreaga ca
pacitate a mașinilor șl spațiilor de 
producție în scopul realizării unor 
producții suplimentare la întreprin
derile „Prodcomplex", Fabrica de 
pielărie și mănuși, Uzina de repara
ții auto, întreprinderea de 
pentru industria ușoară etc., 
rea rațională a inginerilor și 
cadre cu pregătire superioară.

întîlnim încă destule cazuri 
losire formală a cadrului instituțio
nal menit să asigure participarea c- 
fectivă a maselor la conducerea tre
burilor obștești. De multe ori, la în
treprinderea locativă și prestații, în
treprinderea de prefabricate indus
triale, pe unele șantiere de construc
ții, în unele instituții, printre care 
Teatrul de stat, adunările sindicale 
și nu o dată chiar cele de partid sînt 
convocate fără un obiectiv precis, 
doar pentru a se putea raporta că 
au avut loc ; ordinea de zi nu* cu
prinde problemele cele mai impor
tante, iar materialele prezentate sînt 
lipsite de spirit analitic, de ascuțiș 
critic, ceea ce are ca rezultat

colective au creat un 
favorabil atragerii ac- 
categoriilor de cetățeni 
deciziilor de însemnă-

in- 
o-

utilaje 
folosi- 

ailtor
de fo-

noroc!
dinLa magazinul „Fortuna" 

Capitală a sosit, într-una din zi
lele trecute, un transport de car
ne de pui alterată, care a fost 
pusă în vînzare. Un cumpărător 
a sesizat imediat organele de 
miliție. între timp, în urma pro
testelor cumpărătorilor, carnea a 
fost scoasă din vitrină și depo
zitată într-o boxă aflată la sub
sol. Cînd au sosit la fata locului 
organele de miliție, împreună cu 
cele ale inspecției sanitare și 
comerciale, lucrătorii magazi
nului au luat în brațe pe „nu 
știm nimic". După cîteva minu
te deși n-au piuit ...puii au fost 
descoperiți. Așa stînd lucrurile, 
sperăm că vinovății vor suporta 
consecințele.

Cine plătește 
vasele
sparte ?

Parcul Arinilor din Sibiu. 
Printre elementele sale decora
tive se numărau, pină nu de 
mult, și citeva frumoase vase 
de piatră, datină din secolul al 
XVIII-lea. Iată insă că, in urma 
unor recente lucrări de amena
jare a parculut, toate aceste vase 
au fost sparte și distruse. Nor
mal ar fi fost să se facă totul 
pentru conservarea lor. Con
structorul a ales insă calea cea 
mai ușoară și rezultatul a în
semnat pierderea unor lucrări 
artistice de valoare. Sperăm că 
organele in drept vor stabili cine 
să... plătească vasele sparte.

Rubricd redactata de ■
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

El E O O El
Recent, am însoțit repre

zentanții organelor de spe
cialitate din Inspectoratul 
miliției municipiului Bucu
rești într-un raid întreprins 
asupra modului în care se 
exercită în timpul nopții 
paza obiectivelor eoonomi- 
ce, a instituțiilor și între
prinderilor. în majoritatea 
obiectivelor controlate, s-a 
putut constata că simțul 
răspunderii și datoriei se 
situează la loc de cinste in 
îndeplinirea obligațiilor de 
serviciu, că organele de su
praveghere și control sînt 
preocupate de eficiența ac
tivității, de sporirea carac
terului ei preventiv, că a- 
vutul obștesc se află în si
guranță.

Instituția sistemului dc 
pază a fost creată nu nu
mai în scopul evitării sus
tragerilor din avutul ob
ștesc, ci și pentru preve
nirea și semnalarea la timp 
a oricăror altor evenimente 
de natură a produce pagube 
materiale, în,tr-un cuvint 
pentru menținerea climatu
lui unei depline integrități 
a patrimoniului socialist. 
Semnale in legătură cu in
corectitudini, cu încălcarea 
obligațiilor de serviciu în 
această activitate au mai 
fost lansate în repetate 
rinduri și in ziarul nostru. 
Dacă revenim pe aceeași 
temă, o facem nu pentru a 
umfla lista diferitelor aba
teri, pentru a lărgi ca
zuistica acestor fapte, 
ci pentru a atrage încă 
o dată atenția organe
lor responsabile asupra 
consecințelor pe care le 
produce actuala stare de 
lucruri, pentru a le în
demna la mai multă severi
tate într-un domeniu în 
care disciplina este impe
rios necesară.

însoțindu-1 în control pe 
căpitanul Ilie Pentiuc, din 
cadrul I.M.M.B., pătrundem 
pe poarta principală a uzi
nelor „23 August". Totul

Dr. Vasile RUS, 
prim-secretar al Comitetului 

municipal Tg. Mureș al P.C.R.

bă participare la dezbateri. Au fost 
și cazuri cînd unele organizații de 
partid sau comitete de direcție, cum 
sînt cele de la întreprinderea „Elec- 
tro-Mureș", nici nu considerau nece
sar să pună în dezbaterea comuniș
tilor, a celorlalți salariați, probleme
le majore ale unității, să explice cau
zele anumitor greutăți, să le ceară 
părerea în legătură cu modul în care ■ 
pot fi înlăturate.

Important este nu numai să se or
ganizeze adunările conform prevede
rilor statutare ale organizațiilor res
pective — de partid, sindicale etc. — 
sau să se inițieze diferite dezbateri, 
ci, în aceeași măsură, să veghem la 
instaurarea unui climat democratic în 
care fiecare cetățean să-și exprime 
nestingherit părerea, să critice ne

viața de partid

ajunsurile, să facă propuneri de îm
bunătățire a muncii. Ne-a fost dat 
să participăm la unele adunări ge
nerale ale salariaților de la între
prinderile „Ilefor" sau întreprinderea 
comunală, unde la prima vedere to
tul părea în ordine. Referatul era 
bine documentat, dar discuțiile nu 
se închegau, se ridicau probleme mi
nore; în general, atmosfera avea ceva 
„oficial", ca „de gheață". Analdzînd 
mai atent cauzele acestei stări de 
lucruri, am constatat că ele erau ur
marea faptului că în adunări ante
rioare cei care făcuseră observații 
critice au fost admonestați de la pre
zidiu, „puși la punct", așa îneît oa
menii se deprinseseră să stea „cu
minți in banca lor". Iată de ce este 
nevoie de o muncă politică și orga
nizatorică prin care să se asigure 
crearea climatului corespunzător ex
primării libere a opiniilor, o poziție 
fermă împotriva oricărei manifestări 
de ignorare a părerii oamenilor și cu 
atît mai mult de respingere sau de 
înăbușire a criticii.

Experiența infirmă mentalitatea 
adepților ședințomaniei. potrivit că
rora ședințele, adunările, consfătui-

rile ar constitui singura cale de atra
gere a cetățenilor la rezolvarea pro
blemelor obștești. Tot atît de efi
ciente se dovedesc, de pildă, dis
cuțiile cu grupuri restrînse de oa
meni ai muncii, fără ordine de zi 
stabilită dinainte. Se dovedesc, de 
asemenea, rodnice studiile și anali
zele pe care le efectuează comisiile 
pe probleme ale organelor de partid, 
sindicale, comisiile permanente ale 
consiliului popular municipal, diferi
tele anchete și sondaje inițiate de bi
roul comitetului municipal de partid, 
în concluziile cărora își găsesc o 
amplă reflectare propunerile, suges
tiile cetățenilor. Sîntem hotărîți să 
perseverăm in a determina toate ca
drele de partid și de stat să intensi
fice contactul zilnic cu cetățenii ; 
căci ma există tovarăși — unii chiar 
membri ai biroului comitetului mu
nicipal de partid, ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular, ai birou
lui executiv al consiliului municipal 
al sindicatelor — care au predilec
ție pentru o legătură cu masele doar 
de la tribunele adunărilor și consfă
tuirilor.

Practica ne arată că participarea 
maselor la elaborarea hotărîrilor, in
tr-un cuvint la conducerea vieții so
ciale, depinde nemijlocit de receptivi
tatea față de propunerile, sugestiile 
și observațiile critice făcute în adu
nări. consfătuiri, în scrisori, în cadrul 
audiențelor sau al convorbirilor cu 
cetățenii. In fond, aceasta este oondi- 
ția esențială pentru ca participarea 
maselor la rezolvarea treburilor de 
ordin general să aibă finalitate, rezul
tate practice. Nu intrăm în analiza 
modului de realizare a hotărîrilor și 
măsurilor adoptate, ținem numai să 
subliniem că în ce privește rezolva
rea propunerilor făcute de oamenii 
muncii s-au făcut progrese certe. 
Totuși, situația nu ne satisface pe 
deplin. La unele servicii ale consi
liului popular municipal, la „Me- 
talotehnica" sau la fabrica nr. 1 
(lustruit) de la IPROFIL „23 Au
gust". propunerile și sugestiile 
oamenilor sînt înregistrate, dar, în 
fapt, aplicarea acestora e tergiver
sată luni în șir. De unde re
zultă că problema abordată trebuie 
privită și sub alt aspect, acela al ne
cesității unei preocupări mai susți
nute în vederea îndrumării cadrelor 
din diferite posturi de conducere să 
acționeze în așa fel îneît să sprijine 
vasta acțiune desfășurată de partid 
pentru continua dezvoltare a demo
cratismului propriu orînduirii noas-

în parchetele din raza de 
activitate a Combinatului de 
exploatare și industrializa
re a lemnului Bistrița, pe 
valea Bîrgăului, de-a lungul 
Someșului, la poalele Rod- 
nei sau Țibleșului, și-au fă
cut apariția în ultimii ani 
cabane noi, confortabile, do
tate cu lumină electrică, apa
rate de radio, cazarmament 
de cea mai bună calitate. Și 
în vasta regiune forestieră 
din județul Mureș, de la 
masivele muntoase din va
lea Sovata și pînă la depre
siunea Giurgeului, de la co
drii multiseculari ai Mo- 
ciearului-Reghin și pînă la 
munții Căliman se poate ur
mări grija deosebită ce se 
acordă muncitorilor fores
tieri. Anual se investesc aici 
milioane de lei pentru 
construirea de case-cabane, 
pentru înființarea de gru
puri sociale, pentru amena
jarea de drumuri. Tot aici 
s-au construit în ultimul 
timp băi, cluburi, brutării 
și dispensare medicale.

Paralel cu prefacerile so
ciale, demne de notat sînt 
și amplele acțiuni ce se în
treprind pentru asigurarea 
necesarului de bunuri de 
larg consum trebuincioase 
muncitorilor forestieri. O re
țea ramificată de magazine, 
amplasată în preajma bazi
nelor de exploatare, apro
pie tot mai mult mărfurile 
de forestieri, asigurîndu-le 
astfel condiții lesnicioase de 
aprovizionare. în majorita
tea cazurilor, cooperația de 
consum — care desfășoară 
comerțul cu produse ali
mentare și nealimentare 
prin magazinele forestiere 
— face eforturi demne de 
luat în seamă, pentru ca lo
cuitorii zonelor de munte să 
aibă la timp și în canti
tățile cerute mărfurile ne
cesare.

în cursul raidului nostru 
am avut ocazia să notăm 
numeroase declarații ale 
forestierilor, prin care a- 
ceștia apreciau grija ce o 
manifestă reprezentanții co
merțului pentru buna lor a- 
provizionare. Lucrătorii din 
parchetul Pîrîul Muntelui, 
județul Bistrița, remarcau 
preocuparea gestionarului 
Alexandru Timiș nu numai 
pentru asigurarea unui bo
gat sortiment de mărfuri, 
dar și pentru un mod civi
lizat de prezentare a pro
duselor. O situație similară 
am întîlnit și la magazinele 
de pe valea Bîrgăului. La 
centrul cooperativei de con
sum din Reghin — o altă u- 
nitate vizitată în timpul rai
dului — iși desfășoară ac
tivitatea un adevărat stat- 
major : de aici sînt dirijate 
continuu pîrghiile aprovizio
nării miilor de locuitori din 
satele apropiate, ca și a ce
lor 4 000 de forestieri dis
persați pe mari întinderi, 
începînd cu valea Mureșului 
și continuînd pînă în valea 
Gurghiului. Experiența a- 
cestei unități cooperatiste, 
acumulată în cursul mai 
multor ani, aduce o serie de 
elemente noi: prin interme
diul organelor sanitare lo
cale s-au elaborat studii ce 
tratează condițiile de trai 
ale muncitorilor forestieri ; 
s-a stabilit astfel, pe baza

unei riguroase analize ști
ințifice, necesarul de calorii 
și vitamine, pe categorii de 
muncitori și pe anotimpuri. 
Demne de consemnat sînt și 
rezultatele obținute pe linia 
îmbunătățirii deservirii 
consumatorilor. Au fost mo
dernizate unitățile din Fîn- 
cel, Lăpușna, Răchitiș, Flo- 
rești. Pentru a accelera cir
culația mărfurilor s-a con
struit un depozit central de 
aprovizionare a magazinelor 
forestiere, au fost sporite 
mijloacele de transport.

Din păcate, situația apro
vizionării forestierilor nu se 
prezintă identic în toate 
locurile. Brutăria din Praid,

care am stat de vorbă ne-au 
spus că la magazinul de aici 
nu s-au găsit în această vară 
cantități îndestulătoare de 
pîine, zarzavaturi, mezeluri 
și conserve (fasole cu cîrnă- 
ciori, pește marinat și al
tele de care comerțul, nici 
vorbă, nu duce lipsă). Deși 
vicepreședintele cooperati
vei din Singeorz-Băi a 
constatat și el aceste de
fecțiuni și a promis că va 
lua măsuri, situația nu s-a 
schimbat încă. în schimb, 
s-au primit justificări : ba 
că nu sînt mijloace de 
transport, ba că nu este su
ficientă capacitatea brută
riei. „Noi am ajutat coope-

Cum sînt
aprovizionați

muncitorii
forestieri

raidul nostru în cîteva puncte

de lucru din județele Mureș
și Bistrița - Năsăud

care aprovizionează o întin
să zonă montană, livrează 
adeseori unităților de des
facere pîine de o calitate 
slabă. în ziua în care am 
trecut pe la magazinul nr. 3 
din Praid, în rafturi rămă
seseră sute de kilograme de 
pîine intermediară, prăjită 
peste limitele admise, și 
deci necomercializabilă. Dio- 
nisie Molnar, responsabilul 
secției de brutărie, a încer
cat să motiveze situația prin 
calitatea necorespunzătoa
re a celor 16 000 kg de făină 
primită de la Bîrlad, lucru 
infirmat însă de buletinul 
de analiză. Adevărata cauză 
consta, de fapt, în dezinte
resul și lipsa de atenție ma
nifestate de brutari față de 
procesul de fabricație a pli
nii. Și la magazinul din 
Cormaia, județul Bistrița, 
aprovizionarea cu pîine este 
defectuoasă. Forestierii cu

rația — ne-a declarat șeful 
de brigadă Toader Ureche 
— puninidu-i la dispoziție 
tractoare, cai cu căruțe, în- 
țelegînd faptul că drumul 
este imposibil de parcurs cu 
alte mijloace ; dar fără nici 
un folos, marfă tot n-am 
primit".

în aproape toate locurile 
vizitate cu ocazia raidului 
s-a ridicat și o altă proble
mă, deosebit de importantă, 
anume neritmicitatea apro
vizionării cu legume și 
fructe. Deficiențele in a- 
ceastă direcție, sesizate in 
repetate rinduri organelor 
comerciale de către fores
tieri, n-au fost rezolvate 
corespunzător nici pînă azi. 
Am participat la sosirea u- 
nui lot de 
magazia 
ghin a 
consum, 
mandate

zarzavaturi la 
centrală din Re- 
cooperativelor de 

Deși fuseseră co- 
legume curente

pentru această perioadă — 
cartofi, ardei grași, roșii, 
struguri — furnizorul 
(I.L.F.) nu a catadicsit să o- 
noreze nici măcar cantită
țile minime cerute.

Nivelul aprovizionării fo
restierilor depinde însă nu 
numai de modul în care 
funcționează mecanismul 
circulației mărfurilor, ci și 
de măsura în care gestio
narii magazinelor își înde
plinesc obligațiile. La ma
gazinul „între Anieș", din 
sectorul de exploatare A- 
nieș, am întîlnit mai mulți 
muncitori ce coboriseră din 
munți după mălai, dar erau 
nevoiți să aștepte pînă va 
veni marfa de la depozit: 
gestionarul le comunicase 
că nu mai are nici un kg. 
Știind că în ultimele zile 
au fost livrate magazinului 
sute de kg de mălai, din 
cota destinată forestieri
lor, directorul general al 
C.E.I.L., ing. Vasile Trlfă- 

' nescu, care ne însoțea, l-a 
interpelat pe gestionar ; în 
cele din urmă, acesta a re
cunoscut că, de fapt, mai 
are vreo 140 de kg de mă
lai în magazie. Fapta ges
tionarului Grigore Hangea, 
nefiind decît un caz din- 
tr-un șir destul de lung, am 
considerat necesar s-o adu
cem la cunoștința conduce
rii cooperativei. Nu mică 
ne-a fost mirarea cînd aici 
am aflat că, de fapt, com
portarea gestionarului G.H. 
este dintre cele mai bune, 
din întreaga cooperativă. 
Cu alte cuvinte, dacă mer
geam în alte unități, pu
team întîlni și cazuri mai 
grave. Iată de ce sugerăm 
ca tovarășii din conducerea 
cooperativei să se deplaseze 
mai des pe teren, pentru a 
sta de vorbă cu forestierii, 
de a căror aprovizionare 
răspund în mod nemijlocit, 
pentru a-și pleca urechea la 
observațiile și sugestiile lor.

în aceste zile a început 
noul an forestier, care pune 
probleme deosebite și celor 
care răspund de aprovizio
narea zonelor de munte. De 
la uniunile județene ale 
cooperativelor de consum 
am aflat că sint in curs de 
desfășurare o serie de ac
țiuni in vederea pregătirii 
sezonului rece. Am aflat că 
s-au stabilit cantitățile ne
cesare de mărfuri pentru 
această perioadă și s-a pre
văzut un grafic pentru 
transportul lor. S-au asigu
rat și s-au reparat spațiile 
de depozitare a legumelor, 
zarzavaturilor, destinate a- 
provizionării de iarnă a 
muncitorilor. Pentru punc
tele mai izolate s-au asi
gurat rezerve din acele sor
timente de mărfuri care ur
mează să fie depozitate și 
desfăcute în cazul înzăpezi- 
rilor. Subscriind la oportu
nitatea acestor măsuri, 
vrem să amintim tuturor 
cooperativelor de consum, 
uniunilor județene, că este 
de datoria lor să asigure o 
aprovizionare ritmică și a- 
bundentă a magazinelor fo
restiere, pe întreaga durată 
a anului.

Mihai BAZU 
Lorand DEAKY

Noua stațiune de odihnă Voimeasq de pe Valea Lotrului

COLOROM" o paletă
cu infinite culori

Curcubeul are șapte culori, 
dar la uzina „Colorom" — Cod- 
lea, el ar putea fi realizat, bună
oară, din peste 300 de nuanțe 
coloristice, care, la rîndul lor, 
prin combinații, se pot înmulți 
la. infinit. Din cele mai mult de 
370 de produse fabricate aici, 
peste 300 sînt coloranți și pig
menți organici. Acestora li se 
mai pot adăuga vopselele „Gal
lus", pentru uz casnic, apoi nu
meroși intermediari pentru fa
bricarea coloranțilon precum și 
alte sortimente auxiliare. Hîrtie 
heliografică și alte diverse pro
duse de uz fotografic, tot aici

se realizează. Numai tn ultima 
vreme, în producția uzinei „Co- 
lorom“-Codlea au fost asimilați 
peste 20 de noi coloranți și in
termediari, între care și cei cu
prinși în grupa „molanii", cu 
largi utilizări în industria fibre
lor și firelor sintetice.

Uzina „Colorom" apare azi ca 
un adevărat curcubeu multipli
cat și amplificat pe cale indus
trială, asigurind economiei un 
volum tot mai mare de produse 
de calitate superioară, ceea ce și 
explică, de altfel, prestigiul aces
tei unități care exportă peste 60 
la sută din producția realizată.

o sla-

părea a fi în ordine : efec
tivul pazei era prezent la 
posturi și se afla in tură 
însuși șeful biroului de pa
ză, Nedelcu Florea. Vizitînd 
pavilionul serviciului apro
vizionare, ni se oferă prima 
surpriză : arhiva vraiște, 
cu ușile deschise. Pe raf
turi — dosare cu contracte, 
livrări, avize, expediții, la 
îndemîna oricui ar fi meș
terit puțin la ușa de la in
trare, singura încuiată. Și 
asta, tocmai intr-o clădire 
ale cărei ferestre dau di
rect în stradă. Părăsim in
cinta fabricii prin poarta 
4 ; după cîțiva metri intrăm 
neobservați printr-o spăr
tură a gardului și ne con
tinuăm nestingheriți plim
barea prin uzină.

In incinta întreprinderii 
învecinate, F.M.U.A.B., am 
pătruns peste gard, printre 
două posturi de pază ; pe
regrinările noastre prin 
toată curtea și prin pavilio
nul administrativ n-au în- 
tîmpinat nici o opreliște. 
Paznicul V. Badea, după ce 
ne-a salutat, ne-a lăsat să 
ne vedem de treabă, fără 
să ne întrebe măcar cine 
sintem și ce căutăm noap
tea prin curtea fabricii. Ne 
continuăm raidul la între
prinderea Optică Română 
(I.O.R.). La ora 1 noaptea, 
poarta principală se afla 
cufundată in beznă, în timp 
ce paznicul Niculae Stelian 
dormea liniștit, iar Sandu 
Nicolae își părăsise postul 
și umbla prin clădire pen
tru a stinge, chipurile, niște 
becuri uitate aprinse. Con- ' 
semnăm mai departe nu
mele altor paznici care-și 
făceau datoria într-un mod 
mai „aparte" : D. Sîrbu, de 
la studioul Animafilm dor
mea in cabină în loc să pa
truleze prin incinta institu
ției, Bucur Nițoi și Gb. 
Grigore, de la Muzeul Sa
tului, își omorau timpul 
stînd la taifas la pichetul 
de pompieri. In aceeași"

noapte, în Jurul orei 23,30, 
Muzeul de artă Brîncove- 
nească de la Mogoșoaia era 
accesibil oricărui nepoftit : 
paznicii Nicolae Dumitru șl 
Ion Lupașcu nu erau de 
găsit nicăieri, motivînd mai 
tirziu că au primiit dispo-

singură clipă de neatenție 
poate prilejui fapte irepa
rabile. Iată de ce ni se pare 
gravă atitudinea- ulterioară 
a lui Ștefan Popescu, șeful 
formației de pază de la Fa
brica de timbre, atitudine 
în vădită contradicție cu

5 paznici au fost schimbați, 
datorită incorectitudinii lor. 
E semnificativ faptul că, în 
vreme ce la controalele u- 
nor organe autorizate se 
semnalau nereguli, la cele 
ale șefului formației, totul 
era in ordine 1 Cum să nu

control : „Controlul făcuit 
nu a găsit nimic de men
ționat în afara afirmației 
total gratuite referitoare la 
tov. Vlad Alexandru". 
Considerăm că o astfel de 
poziție nu ajută cu nimic 
la remedierea deficiențelor

„IARBA FIARELOR" 
se numește de fapt 

NEGLIJENTĂ
ziții să păzească... florile și 
livada cu pomi ! ? La „Ni- 
trocolor", l-am căutat de
geaba, in perimetrul spa
țiului de depozitare pe 
paznicul Aristide Lazăr ; 
într-un tirziu a apărut și 
ei prin curte, motivindu-și 
absența prin aceea că pă
zea... o gaură din gard. Nu 
era mai simplu să se fi as
tupat spărtura ?

Neregulile îmbracă insă 
și aspecte mai grave, care 
vizează' înseși criteriile se
lecționării și instruirii unor 
angajați din serviciul de 
pază. Paznicul Alexandru 
Vlad, de la Fabrica de tim
bre, a fost găsit dormind. 
Ar trebui să-și amintească 
mai des acești oameni că 
acționează în posturi care 
solicită tot timpul o atenție 
deosebită, unde chiar și o

Raid privind paza pe timpul nopții 
in municipiul București

constatările organelor de 
control : „Nu cred că dor
mea — afirmă el. Este cel 
mai bun dintre subalternii 
mei". Ne interesăm ce mă
suri se vor lua pentru a 
evita pe viitor comiterea 
unor astfel de abateri :

— Vom ține o ședință, 
vom analiza cazul, și fie
care își va lua cîte un an
gajament să nu se mai re
pete (! ?).

Cu asemenea măsuri 
.^concrete" și „eficace", nu 
e de mirare că situația se 
perpetuează de mai multă 
vreme ; la aceeași unitate.

apară astfel de abateri, cind 
îngăduința și cocoloșirea 
vinovaților s-au înrădăcinat 
tn stilul de muncă al celor 
însărcinați cu supraveghe
rea și bunul mers al aces
tei activități 7 Elocventă în 
acest sens este poziția ofi
țerului dc serviciu Sorin 
Cerbu de la aceeași între
prindere, care în loc să fi 
controlat posturile de 
pază și să sesizeze defici
ențele existente, a făcut — 
după plecarea organelor de 
control ale miliției și ale 
C.S.C.A. — următoarea 
mențiune în registrul de

constatate ; ea nu poate 
duce decît la dezinforma
rea conducerii întreprin
derii. Ca dovadă că este 
așa, nici după 3 zile de la 
data controlului nu se gă
sise cu cale să se treacă in 
registrul de control — in 
dreptul constatărilor men
ționate — măsurile luate 
pentru remedierea defici
ențelor.

într-un răspuns către or
ganele de resort ale Comi
tetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, cu privire la 
sancționarea paznicului și 
pompierului care-și făceau 
serviciul... dormind, condu
cerea administrativă a O- 
perei Române propune 
chiar un nou procedeu de 
control : „Vă solicităm să 
binevoiți ca la următoarele 
controale să vă folosiți de

prezența unui martor, spre 
a înlătura orice eventuale 
nerecunoașteri ale faptelor", 
în fața acestui spirit „no
vator" ne întrebăm de ce 
nu s-a propus să fie înzes
trat controlul și cu niscaiva 
tălăngi pe care să le sune 
la ușă, ori să se deplaseze 
o comisie și chiar cîțiva ex- 
perți in materie 7

Iată un alt exemplu : cu 
toate că organele de con
trol au dat indicații expre
se cu privire la scoaterea 
din serviciul de pază a paz
nicului N. Cloșcaru, pentru 
abaterile săvirșite în luna 
august, conducerea între
prinderii „Decorativa" l-a 
menținut în continuare.. Cu 
prilejul verificărilor din 
noaptea de 25/26 septem
brie. aoesta a fost găsit în 
post sub influența alcoolu
lui. Dar nu numai atît : 
în cabina sa au fost gă
site materiale pe care a 
recunoscut că le-a sustras 
din întreprindere : 7 kg
cuie, vopsea și diluant. Ia
tă unde a dus îngăduința!

Bineînțeles, toți cei men
ționați aici — fie pentru 
abateri, fie pentru neînde- 
plinirea corectă a obliga
țiilor de serviciu — au pri
mit sancțiunile pe care le 
instituie dispozițiile legale.

Comentând rezultatele a- 
cestei acțiuni, tovarășul It. 
col. Dumitru Acăi, șeful 
serviciului pază și ordine 
din I.M.M.B. ne-a declarat : 
„Controalele efectuate de 
organele noastre au scos 
in evidentă faptul că pe 
această linie mai există 
încă deficiențe care pot a- 
vea urmări grave in ceea 
ce privește integritatea a- 
vutului obștesc. Mai există 
conduceri de întreprinderi 
și instituții care nu mani
festă suficientă preocupare 
pentru aplicarea întocmai a 
prevederilor legale. Cu toa
te că instrucțiunile de a- 
plicare a H.C.M. 1270/958 
la punctul 33 prevăd

in mod expres obliga
tivitatea conducerilor de 
instituții, întreprinderi, or
ganizații economice de stat 
sau cooperatiste de a or
ganiza și executa un con
trol permanent de zi și de 
noapte al tuturor posturi
lor de pază civilă din uni
tate și să cerceteze zilnic 
registrul de control pentru 
a lua cunoștință de consta
tările și propunerile făcute 
de organele de control, a- 
ceste prevederi nu sint res
pectate cu fermitate. Legea 
prevede de asemenea obli
gativitatea ca măsurile lua
te pentru înlăturarea de- 
ficiențelor constatate să fia 
trecute in registrul de con
trol — dispoziție care nu 
este insă respectată întot
deauna.

Organele I.M.M.B. spri
jină in permanență condu
cerile întreprinderilor, le a- 
cordă in același timp asis
tența tehnică de specialitate. 
Dar, nu trebuie uitat nici un 
moment că paza și apăra
rea avutului obștesc apar
țin — prin lege — in pri
mul rind inseși unităților 
socialiste, ale căror organe 
de conducere trebuie să se 
îngrijească în permanen
ță de bunul mers al aces
tei activități și de sporirea 
caracterului său preventiv".

Cazurile prezentate nu 
reliefează decit parțial con
secințele ignorării acestor 
deziderate și întreținerii 
climatului neglijenței și ne
păsării față de integrita
tea avutului obștesc. Cre
dem că această stare de 
lucruri, precum și lipsurile 
semnalate trebuie anali
zate cu toată răspunderea 
de către toți factorii com- 
petenți, investiți cu atribu
ții în organizarea și supra
vegherea serviciului de 
pază, pentru asigurarea 
unei maxime securități pa
trimoniului socialist.

Dinu POPESCU
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Adunările generale ale salariaților 
sau ale reprezentanților acestora, care 
au avut loc în ultimele zile în între
prinderi din întreaga țară, consacrate 
dezbaterii sarcinilor de plan pe peri
oada 1971—1975, s-au caracterizat 
prin seriozitatea, exigența și înalta 
responsabilitate cu care au fost ana
lizate problemele legate de activita
tea unităților respective în următorii 
cinci ani. de modalitățile și căile me
nite să asigure îndeplinirea exem
plară a tuturor indicatorilor stabiliți.

Această caracteristică a fost pro
prie și adunărilor reprezentanților 
salariaților de la uzina „Rulmentul" 
din Brașov și de la Combinatul pen
tru exploatarea și industrializarea 
lemnului din Suceava. Așa cum a 
reieșit din informările prezentate cu 
acest prilej, in ambele unități 
economice rezultatele obținute pînă 
acum sînt merituoase. La uzina bra- 
șoveană, pină la sfîrșitul anului, sar
cinile actualului cincinal la produc
ția globală vor fi depășite cu 150 
milioane lei, iar la combinatul din 
Suceava, producția suplimentară va 
însuma 35 milioane lei. „Rezultatele 
consemnate în unitățile combinatului 
nostru constituie, 
fără îndoială, o ____________ 
bază temeinică de 
abordare a sar
cinilor ce ne re
vin în continua
re — a arătat ing. 
Vasile Sava, di
rectorul general al 
combinatului din 
Suceava, 
teristica 
pală a planului ___________ 
pe anii 1971—1975 ' ' ™ ““
va fi valorifica
rea superioară a resurselor materia
le de care dispunem. Aceasta va per
mite o creștere de 20 la sută a va
lorii produselor rezultate din fieca
re metru cub de masă lemnoasă".

La fel s-a pus problema și la uzina 
„Rulmentul" din Brașov. Aici, așa 
cum s-a desprins din informarea pre
zentată de ing. Gheorghe Badea, di
rectorul general al grupului de uzine 
de rulmenți, elementul caracteristic 
al producției uzinei — cu 43 la sută 
mai mare în 1975 decît în 1970 — îl 
va constitui diversificarea fabricației 
de. rulmenți, eficiența sa înaltă. Co
lectivul uzinei brașovene va trebui să 
asimileze în fabricație în următorii 
cinci ani 100 noi tipodimensiuni de 
rulmenți. o pondere însemnată 
avind-o cei de construcție specială, 
nestandardizați, cu capacitate de în
cărcare ridicată. Sarcini mobiliza
toare revin uzinei și în domeniul 
creșterii productivității muncii, care, 
în 1975 urmează să fie cu 32,5 la sută 
mai mare față de acest an.

Pornind de la sarcinile mobilizatoa
re ce le revin în următorul cincinal, 
cei care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor s-au străduit să eviden
țieze o serie de rezerve a căror va
lorificare va asigura creșterea canti
tativă și calitativă a producției. în 
această ordine de idei, în adunarea de 
la combinatul sucevean, foarte opor
tună s-a dovedit, de pildă, interven
ția ing. Petru Stătescu, care, după ce 
a apreciat că sarcinile sporite din vi
itorul cincinal sînt pe deplin reali
zabile, a spus :

— în ce privește fabricația de mo
bilă, care deține ponderea cea mai 
mare în producția combinatului, con
sider că trebuie aplicate cu mai mult 
curaj tehnologiile moderne de fabri
cație. Este inexplicabilă reținerea ma
nifestată de unii specialiști în 
extinderea tehnologiei de furnirui- 
re pe canturi, în folosirea înlocuitori
lor din material plastic și finisarea 
cu lacuri mate. Din această cauză în
registrăm încă multe rebuturi și re
manieri, pentru înlăturarea cărora 
sîntem nevoiți să folosim lunar circa 
20 la sută din capacitatea de pro
ducție a secției.

Vorbitorul a- criticat, de asemenea, 
faptul că în cadrul combinatului se 
fabrică și acum aceleași tipuri de 
garnituri de mobilă ca în urmă cu 
5—6 am și a propus să se treacă de 
urgență la reproiectarea unor produ
se, orientîndu-se fabricația de mobilă 
în raport cu cerințele actuale ale 
cumpărătorilor.

— Producția de bile va crește în 
viitorul cincinal cu mai mult decît 
dublu, arăta ing. Eugen Cîndea, șeful 
secției bile, de la uzina „Rulmentul" 
din Brașov. Acest spor se va putea 
realiza prin îmbunătățirea concepției 
actuale de organizare a producției. 
Va trebui să trecem neîntîrziat la ra
ționalizarea fluxurilor tehnologice de 
fabricație, la reamplasarea mașinilor, 
la mecanizarea și automatizarea unor 
operații de prelucrare și control ale 
bilelor. Ce rezerve uriașe de creștere 
a productivității muncii ne oferă 
această ultimă cale reiese și din fap
tul că numai prin automatizarea con
trolului final 150 de’ muncitori vor 
putea fi redistribuiți la alte locuri de 
muncă.

Dar, așa cum spunea ing. Ladislau 
Maroși de la uzina din Brașov, pro
bleme similare se ridică și la secția 
forjă. Subliniind că Ia Congre
sul al X-lea al partidului s-a ce
rut colectivelor din industrie să ia 
măsuri pentru asigurarea din țară a 
unor cantități sporite de mașini și 
utilaje, diminuîndu-se pe această 
cale volumul importurilor, vorbitorul 
a spus ; „Noi avem posibilita
tea să realizăm în atelierele 
proprii mașinile de calibrat, cele 
de debavurat. mijloacele de transport 
intern, cuntoarele cu prooulsie".

în cadrul dezbaterilor de la 
uzina „Rulmentul" și de la combina
tul șpeevean un loc aparte a re
venit problemelor legate de economi
sirea și valorificarea superioară a 
materiilor prime. Din acest unghi de

Carac- 
princi-

vedere, ing. Constantin Girneț, de la 
Combinatul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului din Suceava, 
arăta : „Consider că principalele mă
suri pentru creșterea valorii indus
triale a fiecărui metru cub de mate
rial lemnos prelucrat trebuie să vi
zeze în primul rînd folosirea în pro
ducția de mobilă a plăcilor aglome
rate cu grosimi mai mici, extinderea 
ambalării in cutii de carton stratifi
cat etc.“.

Sprijinind aceste idei, alți vorbi
tori, printre care ing, Gheorghe 
Toma, economistul Silvia Grudnicki 
și Octavian Ionescu, de la serviciul 
aprovizionare, au propus ca asigura
rea condițiilor favorabile pentru pro
ducția viitorului cincinal să înceapă 
prin organizarea temeinică a aprovi
zionării locurilor de muncă cu ma
terii prime și materiale, prin opti
mizarea transportului intern și îm
bunătățirea muncii de întreținere, re
vizie și reparații a utilajelor. în le
gătură cu neajunsurile care persistă 
în combinat în domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, muncitorul 

..___ t : „Cei care
compartiment tre
buie să dovedeas
că mai multă 
mobilitate, cu pre
cădere în pro
ducția de mobi
lă, unde gusturile 
clienților sînt 
foarte diferite. Un 
exemplu al apro
vizionării „șa
blon" : în mod 
sistematic ni se 
aduc ferăstraie 
circulare cu un 
diametru de 350 

mm, pe care trebuie să le transfor
măm în combinat, deși noi avem ne
voie în procesul de producție de cir
culare de 200 și 250 mm".

E drept, și în adunarea de la uzina 
„Rulmentul" din Brașov problema fo
losirii judicioase a materiilor prime, 
a metalului a fost adusă în 
discuție. Dar aici, această chestiune 
ca și aspectele legate de calitatea 
producției, de reducerea cheltuielilor 
materiale de producție au fost abor
date la modul general, fără să se 
insiste asupra cauzelor care generea
ză deficiențe în aceste domenii, 
asupra măsurilor capabile să ducă la 
eliminarea lor. Un ajutor prețios în 
această privință ar fi putut primi 
conducerea uzinei din partea repre- 

• zentanților forurilor de resort, pre- 
zenți la adunare. Dar aceștia s-au 
mulțumit să asiste pasiv la 
neintervenind în discuții.

Cu excepția acestor din 
servații se poate, totuși, 
dezbaterile care au avut loc în ca
drul adunărilor reprezentanților sala
riaților de la Combinatul pentru ex
ploatarea și industrializarea lemnu
lui din Suceava și de la uzina „Rul
mentul" din Brașov au confirmat ho- 
tărîrea colectivelor celor două mari 
unități economice de a îndeplini în
tocmai sarcinile importante care le 
revin in perioada 1971—1975.

d tehnico-materiale,
Victor Huțuleac spunea 
lucrează în acest

CINCINALUL IN DEZBATEREA
ADUNĂRILOR GENERALE

dezbateri,
urmă ob- 
spune că

N. MOCANU 
M. ION 
corespondenții „Scînteii'

(Urmare din pag. I)

CÎT MAI REPEDE Șl DE BUNĂ CALITATE!
__________________________________________________________ _____________________________ _________
Zilele trecute pe o bună 

parte din teritoriul județu
lui Suceava s-au așternut, 
doar pentru cîteva minute, 
primii fulgi de zăpadă. Ză
pada a venit însă ca un ar
gument în plus pentru 
urgentarea lucrărilor din 
actuala campanie agricolă. 
După cum se știe, în ca
drul acestor lucrări un loc 
deosebit îl dețin recolta
rea și livrarea cartofilor 
care aici ocupă o suprafață 
de aproape 21 000 hectare, 
încă de la început trebuie 
menționat faptul că, în ce 
privește recoltatul, ritmul 
de lucru este satisfăcător, 
pînă în prezent cartofii 
fiind strînși de pe circa 59 
la sută din suprafață. Sînt 
cooperative agricole ca cele 
din Salcia. Moara, Bosanci 
și altele, unde recoltarea 
este pe terminate, iar 
transportul din cîmp și li
vrarea cartofilor se desfă
șoară din plin. Țăranii coo
peratori din Dumbrăveni, 
de exemplu, au și încheiat 
recoltatul pe toate cele 249 
hectare cultivate cu cartofi, 
în ce privește livrarea pro
ducției, trebuie spus că s-au 
folosit toate mijloacele de 
transport, astfel că pînă în 
prezent întreaga recoltă se 
află în silozuri, iar cele 930 
tone prevăzute în contrac
tul încheiat cu statul au și 
fost duse la baza de pri
mire.

Pe ansamblul județului 
Suceava, în mod nejusti fi
cat s-a creat un decalaj 
mare intre recoltarea și li
vrarea producției de cartofi. 
Din situațiile operative re
zultă că. pînă acum numai 
23,7 la sută din producția 
de cartofi contractată a
juns la beneficiar, iar restul 
stă pe cîmp în grămezi clă
dite la voia întîmplării, fiind 
dijmuită de intemperii. Cau
za principală a acestei si
tuații o constituie slaba 
organizare a transportu
lui recoltei din cîmp. Ast
fel. cele 300 de camioa
ne ale întreprinderii de 
transporturi auto

a-

ceava, puse la dispoziția 
unităților agricole, cărora 
li s-au adăugat de cu- 
rînd și alte mijloace de 
transport cu o capacitate de 
peste 1 000 tone, nu sînt fo
losite în mod judicios. în

de mașini destinate trans
portului cartofilor nu s-a 
deplasat în unități. Pe de 
altă parte, unele cooperati
ve agricole — cum sint 
cele din Bălcăuți, Roto- 
pănești, Șasea, Bălăcea-

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
0

recoltați,
dar tot in cîmp

GRAVE DEFICIENȚE ÎN ORGANIZAREA 

TRANSPORTULUI LA BAZELE DE RECEPȚIE

majoritatea zilelor, aceste 
mijloace fie că nu se pre
zintă acolo unde sînt repar
tizate, fie că, din lipsă de 
brațe de muncă la încărcat, 
sînt refuzate de către uni
tăți sau nu se folosesc la 
capacitatea lor nominală, 
într-una din zilele trecute, 
de pildă, din lipsa de supra
veghere a modului cum își 
fac datoria șoferii sau din 
cauza defecțiunilor, aproa
pe 50 la sută din numărul

na, Horodniceni și al
tele — au refuzat camioa
nele trimise în ajutor, m'>- 
tivînd că nu au brațe de 
muncă pentru încărcat. La 
cooperativa agric >lă din 
Costîna. de exemplu, toate 
mașinile staționau, în timp 
ce inginerul Nicolae Tca- 
ciuc, care este și președin
tele unității, se plimba prin 
orașul Suceava, „uitînd" să 
facă planificarea muncii.

Același lucru se întîmplă

naval Turnu-SeverinImagine de pe șantierul Foto : S. Cristian

trimentul pieselor cu o complexitate 
ridicată și a celor mărunte.

Se desprinde, deci, că nu puține 
uzine constructoare de mașini privesc 
încă fabricarea și livrarea pieselor de 
schimb ca o obligație oarecum facul
tativă, care poate fi îndeplinită „prin
tre picături", oricînd și oricum. Or, 
procedînd astfel, ele încalcă în mod 
deliberat disciplina contractuală și 
de plan.

Din păcate, nici în perspectiva anu
lui viitor nu se întrevăd semnele 
unei îmbunătățiri substanțiale în a- 
eest domeniu. Așa cum ne spunea 
ing. Ștefan Constantinescu, adjunct 
al ministrului industriei metalurgice, 
față de un necesar de piese în va
loare de 117 milioane lei ce vor tre
bui furnizate de diferite întreprin
deri constructoare de mașini și din 
alte ramuri, pină acum ministerele 
coordonatoare au confirmat că uni
tățile lor vor putea produce piese 
valorînd numai 60 milioane lei. In
terlocutorul a precizat că înseși mo
dalitățile de contractare a pieselor 
de schimb sînt azi extrem de inope
rante. greoaie. Rezultatul : încheierea 
contractelor se tărăgănează, o serie 
de cerințe din cele mai urgente nu 
sint satisfăcute.

— întrucît tendința unor uzine 
constructoare de mașini de a refuza 
fabricarea unor piese este pergnant 
vizibilă, cred că cel puțin pentru 
piesele și subansamblele de schimb 
noi, ce urmează să fie asimilate în 
fabricație, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ar trebui să sta
bilească prin plan obligația realizării 
lor într-o întreprindere sau alta — 
ne-a spus ing. Ștefan Constantines
cu.

Punctul de vedere amintit prezintă, 
fără îndoială, interes și el ar merita 
să fie luat in. considerație în soluțio
narea acestei dificile și complexe 
probleme a fabricării pieselor de 
schimb.

Să vedem cum stau lucrurile în ce 
privește producția de piese de schimb 
realizată în atelierele proprii ale 
combinatelor și uzinelor siderurgice.

— în fiecare an, două-trei utilaje 
din secția laminorul I de 6 țoii nu

pot fi reparate pentru că atelierele 
sectorului mecanic-șef nu reușesc să 
producă piesele de schimb necesare 
— ne-a spus ing. Mihai Berciu, șef 
de secție la uzina de țevi „Republica" 
din Capitală.

Aminteam că în unitățile Centralei 
industriale siderurgice din Galați s-a 
realizat în opt luni 70 la sută din pro
ducția de piese de schimb planificată 
pe acest an. Dar structura pieselor de 
schimb fabricate corespunde necesa
rului real al secțiilor productive ?

— Nici pe departe — ne-a relatat 
ing. Gheorghe Șarpe, de la secția 
slebing a combinatului gălățean. 
Uzina de piese de schimb și reparații 
siderurgice a centralei noastre tinde

producția proprie doar două-din 
treimi din necesarul de piese de 
schimb pentru echipamentul mecanic. 
Or, cu excepția unui număr redus de 
repere, de complexitate deosebită, 
pentru care nu există dotarea nece
sară, toate piesele de schimb meca
nice ar trebui 
lierele proprii 
gice. Chiar in 
elaborat de 
cîteva luni, pentru îmbunătățirea a- 
provizionării cu piese de schimb și 
diminuarea importului acestora, s-a 
prevăzut un asemenea obiectiv. De 
ce, totuși, contribuția atelierelor me
canice nu se ridică la nivelul cerin
țelor ?

să se realizeze în ate- 
ale unităților siderur- 
programul de măsuri 
minister în urmă cu

și la cooperativele agricole 
din Costișa și Volovăț, unde 
s-au 
foarte mici din recolta 
cartofi. De asemenea, 
șoferi folosesc 
după bunul 
cazul celor 
deservească 
gricolă din 
zilnic vin 
la lucru, 
1—2 transporturi. Tot din 
lipsă de preocupare pen
tru folosirea judicioasă 
a mijloacelor de transport, 
pe tarlalele întreprinderilor 
agricole de stat din județul 
Suceava se află în grămezi 
circa 1 000 tone de cartofi. 
Iată unul din motivele pen
tru care întreprinderile a- 
gricole de stat de aici nu 
au fost in măsură să-și 
onoreze nici obligațiile față 
de propriile magazine, ră- 
minînd datoare la fondul 
de consum cu 
tone, în timp 
continuă să se 
pe cimp.

O vizită pe 
rampe de încărcare și cen
tre de preluare a cartofi
lor a scos de asemenea în 
evidență o serie de neajun
suri.

Slaba organizare a . mun
cii la preluarea cartofilor 
a făcut ca rămpile gărilor 
Verești, 
Fălticeni 
practic 
operație 
mult pe 
lor. La gara Verești, ben
zile transportoare pentru 
încărcatul vagoanelor nu 
au funcționat timp de 3 
zile din lipsă de energie e- 
lectrică, ceea ce a determi
nat ca o parte din camioa
nele încărcate cu cartofi să 
facă cale întoarsă la uni
tăți, iar vagoanele să stea 
imobilizate pe linie. Pe 
rampa gării din Fălticeni 
stau de mai multe zile can
tități însemnate de cartofi, 
deoarece organele C.F.R. 
nu respectă graficul de li
vrare a vagoanelor.

Trebuie luate măsuri ur
gente și pentru a se pre
veni pierderile. însemnate 
cantități de cartofi se strică 
din cauza proastei organi
zări a muncii de recoltare. 
Tn multe unități scosul car
tofilor se face superficial, 

a impus măsuri 
nouă recoltare 
•culturi pe zeci

transportat cantități 
de 

unii 
mașinile 

lor plac. Este 
repartizați să 
cooperativa a- 

Siminicea, care 
cu întîrziere 
pierzînd cîte

circa 700 
ce recolta 
deprecieze
la cîteva

Dolhasca, Ițcani. 
și altele să fie 
blocate, întreaga 
fiind lăsată mai 
seama cantaragii-

ceea ce 
pentru o 
a acestei 
de hectare. La cooperativa 
agricolă din Mitocul Dra- 
gomirnei, după recoltarea 
inițială declarată încheiată 
pe o porțiune de 30 hectare, 
lucrarea s-a repetat.. rezul- 
tind în plus incă 12 000 ki
lograme cartofi.

După cum se știe, carto
ful este o cultură perisa
bilă. Tocmai de aceea evi
tarea risipei 
constituie în 
preocuparea de căpetenie a 
factorilor răspunzători din 
județ. în acest sens trebuie 
luate măsuri urgente pri
vind recoltatul, strînsul în 
grămezi, organizarea trans
portului și a muncii 
preluare a cartofilor.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii

trebuie să 
aceste zile

de

Ele ar trebui grabnic întărite cu ca
dre de specialiști competenți, întru
cît, altfel, datorită posibilităților li
mitate de care ele dispun deocam
dată, decalajul între proiectare și 
execuția pieselor de schimb nu va 
putea fi repede recuperat. în această 
acțiune este necesar să fie atrași mai 
mult decît pînă acum și specialiști 
din cele două institute de proiectări 
ale ministerului.

Dacă elaborarea sau procurarea 
documentației de execuție necesită 
antrenarea compartimentelor de con
cepție din întreaga ramură, utilizarea 
completă a potențialului tehnic și 
uman din atelierele proprii de piese 
de schimb este o problemă a cărei

Piesele de schimb
să fabrice, cu precădere, repere de- 
mare tonaj, care înlesnesc realizarea 
facilă a planului.

Interlocutorul și-a susținut afirma
ția cu exemple convingătoare. Din 
cele 103,2 tone de piese prevăzute 
pentru trimestrul doi al anului, cu
prinse în 187 poziții diferite, uzina a 
livrat secției slebing pînă acum. 
59 tone, însă doar în 22 la sută din 
numărul pozițiilor prevăzute. Reiese, 
prin urmare, că nu numai în uzinele 
constructoare de mașini furnizoare, ci 
și in unitățile proprii există tendința 
de a urma calea cea mai comodă în 
realizarea sarcinilor la producția de 
piese de schimb. Fabricarea pieselor 
și subansamblelor de dimensiuni 
mari, care necesită cit mai puține 
operații de prelucrare, reprezintă, de 
fapt, una din cauzele „golurilor" ce 
se fac frecvent simțite în Aprovizio
narea cu anumite sortimente de piese 
de schimb necesare industriei meta
lurgice.

De altfel, la ora actuală, uzinele și 
combinatele siderurgice își acoperă

cu specialiști din 
ramuri și din minis- 
a rezultat că printre 

stări de lucruri se

Din discuțiile 
Unitățile acestei 
terul de resort 
cauzele acestei 
cuvine menționat ritmul încet de asi
milare a pieselor din lipsa documen
tației tehnice. „In unitățile centralei 
noastre dispunem de mai puțin de 
10 la suta din proiectele de execuție 
necesare fabricării pieselor de schimb 
— ne spunea tov. Gheorghe Deliu, 
director comercial al Centralei side
rurgice din Reșița. Pentru piesele 
destinate instalațiilor electrice, pro
porția aceasta este și mai scăzută". 
La Galați, după cum afirma ing. 
Constantin Popescu, director în cen
trala siderurgică, există documenta
ție doar pentru circa 3 la sută din 
reperele de piese de schimb necesare. 
Practic azi. abia cînd o piesă sau 
un subansamblu se deteriorează, se 
pot obține datele necesare elaborării 
documentației de execuție.

Este drept, în unitățile siderurgice 
s-au organizat grupe sau centre de 
proiectare pentru piese de schimb.

soluționare stă exclusiv Ia indemîna 
comitetelor de direcție din unități și 
a consiliilor de administrație ale cen
tralelor industriale. Afirmația noas
tră are în vedere faptul că, în unită
țile industriei metalurgice, gradul de 
folosire a mașinilor-unelte de prelu
crare a metalului — cu care se exe
cută piesele de schimb — se situează 
intre 55 și 70 la sută din timpul de 
lucru disponibil, în majoritatea cazu
rilor aceste mașini lucrînd unul sau 
două schimburi.

Soluțiile pentru încărcarea comple
tă a capacităților de producție desti
nate fabricării pieselor de schimb 
sînt bine cunoscute de conducerile 
uzinelor și combinatelor, de Ministe
rul Industriei Metalurgice. De altfel, 
ministerul a stabilit la începutul a- 
cestui an ca. treptat, peste tot să se 
ajungă la organizarea lucrului în trei 
schimburi complete. Măsura nu a 
fost tradusă însă în practică. Mai 
mult, în unele unități, cum ar fi la 
Combinatul siderurgic din Galați, 
gradul de utilizare a mașinilor-unelte

Elevi și studenți

Un mic convoi de autobuze pornea 
duminică dimineața din fața liceului 
bucureștean „Nicolae Bălcescu". Du- 
pă-amiază aceleași autobuze readu
ceau în preajma binecunoscutei școli 
pe cei peste 400 de .elevi, însoțiți de 
profesori, care participaseră la strîn
gerea recoltei pe ogoarele coopera
tivelor agricole de producție din co
munele Domnești, Ciorogîrla, Dîrvari, 
Poenari Ulmi, din preajma Capitalei. 
I-am văzut muncind cu tragere de 
inimă și buna lor dispoziție era jus
tificată. Au contribuit, după puterile 
lor, la efortul ce se depune în aceste 
zile ca recolta de porumb să ajungă 
cit mai grabnic în hambare. La rîn- 
dul lor. peste 
ale aceluiași liceu 
centru de sortare și 
telor și legumelor.

După cum am fost informați, ase
menea tinerilor de care aminteam, 
circa 200 000 elevi din licee de cul
tură generală, licee agricole și școli 
de mecanici agricoli și peste 11000 
studenți din anii I și II ai institutelor 
agronomice și pedagogice din întrea
ga țară s-au angajat să ia parte, 
în luna octombrie. Ia recoltatul 
porumbului, cartofilor, legumelor 
și fructelor în întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperativele a- 
gricole. Acțiunea se înscrie, firesc, în 
contextul plin de semnificații majore 
al prezenței tot mai masive a tinere
tului pe șantierele muncii patriotice, 
al angajării sale cu sentimentul uti
lității imediate la lucrări de. mare 
importanță pentru economia națio
nală. Numai din București, timp de

400 de eleve 
au lucrat la un 
ambalare a fruc-

și activiștii U.T.C., care 
acești tineri entuziaști, 
să manifeste cea mai 
pentru sănătatea co- 

oricăror acciden-
grijă _
evitarea

Activitatea elevilor trebuie să

două săptămîni, eșalonat, vor fi pre- 
zenți în diferite unități agricole din 
județul ilfov peste 16 000 de elevi din 
anii II și III de la 43 de licee teore
tice și 16 licee de specialitate. în timp 
ce băieții ajută la recoltarea porum
bului și la transportarea lui, fetele 
lucrează la sortarea și înmagazinarea 
în silozuri a cartofilor. în duminica 
viitoare li se vor alătura circa 1 600 
de studenți.

Profesorii 
însoțesc pe 
au datoria 
mare 
p iilor, 
țări.
fie sprijinită și prin mai buna or
ganizare a transportului, întrucît, 
după cum ni s-a semnalat, elevii din 
unele școli bucureștene pierd timp 
prețios în așteptarea autobuzelor 
I.T.B. puse la dispoziția lor. Este ne
cesar, de asemenea, ca pretutindeni 
conducerile unităților agricole să cre
eze tinerilor angrenați în aceste zile 
la. strîngerea și înmagazinarea recol
tei condiții de muncă corespunzătoa
re, iar organizațiile U.T.C. din comu
ne să concure la activitatea pe ogoa
re a elevilor și studenților. Pentru că 
a impresionat neplăcut, bunăoară, 
faptul că în timp ce duminica trecută 
elevii bucureșteni munceau la C.A.P. 
Domnești, pentru tinerii din locali
tate s-a organizat o competiție spor
tivă, deși ar fi fost firesc ca tinerii 
din sat să participe în primul rînd 
la efectuarea lucrărilor agricole.

Fîorica DINULESC’J

Timpul optim pentru semănat
(Urmare din pag. I)

Ne aflăm -într-un moment de vîrf 
al campaniei agricole de toamnă. în 
aceste zile, întreaga activitate a or
ganizațiilor de partid de la sate, a 
conducerilor de unități agricole tre
buie să fie îndreptată spre folosirea 
tuturor forțelor pentru grăbirea semă
natului. Spre ce chestiuni concrete 
trebuie îndreptate eforturile în aceste 
zile ?

Condițiile naturale fiind prielnice, 
in cooperativele agricole din multe 
județe s-a trecut intens la semănatul 
griului. Pină ieri au fost însămințate 
467 590 hectare, cele mai mari supra
fețe realizindu-se în județele Sucea
va. Satu-Mare,'din zona aUI-a, Ga
lați, - ■ — • ■ ~'
din 
rința de 1 
Agriculturi 
dicat ca, în această săptămînă, să fie 
grăbite lucrările de pregătire a tere
nului. îndeosebi trebuie folosite la 
maximum grapele cu disc pentru a 
mărunți bulgării și a distruge, buruie
nile, asigurindu-se totodată condițiile 
ca semănatul să se poată face la 
adîncimea potrivită, prima con
diție a 
telor. 
săptămînă să 
te suprafețele

Iași, 
zona

Neamț. Botoșani, Bacău, 
a IÎ-a. La teleconfe- 

luni de la Ministerul 
, și Silviculturii s-a in-

potrivită,
răsăririi uniforme a plan- 

De asemenea, în această 
se însămînțeze toa- 
de teren care au fost

a scăzut în ultimele luni, în loc să 
crească S-a ajuns aici pentru că pro
ducția pieselor de schimb este con
siderată și acum ca o activitate cu 
totul auxiliară, care nu merită să i se 
acorde o prea mare atenție.

Nu sînt necesare prea multe fapte 
pentru a demonstra anacronismul a- 
cestei concepții și, în general, incon
sistența justificărilor ce se aduc pen
tru lipsa pieselor de schimb în in
dustria metalurgică. După cum s-a 
văzut, este de ajuns să nu se dis
pună la momentul oportun de o pie
să . de schimb, pentru ca un agregat 
să-și întrerupă funcționarea pe un 
timp mai mult sau mai puțin înde
lungat decît cel prevăzut pentru re
parații. Or. aceste staționări prelun
gite „mănîncă" din capacitatea de 
producție a agregatelor.

Ce anume ar trebui subliniat în în- ■ 
cheiere ? Necesarul de piese de schimb 
în industria siderurgică va crește 
considerabil în anii următori. Se în
țelege că pentru acoperirea lui în 
întregime lucrurile nu mai pot con
tinua ca pină acum. Esențial este să 
se traducă în viață fără întîrziere mă
surile pe care ministerul de resort, 
conducerile întreprinderilor din a- 
ceastă ramură le-au stabilit în urmă 
cu cîteva luni, măsuri care vizează, 
în principal, mărirea capacităților de 
producție ale atelierelor proprii și 
folosirea mai bună a celor existente, 
dezvoltarea compartimentelor de con
cepție pentru piese de schimb, asi
milarea în termene mai scurte a re
perelor și subansamblelor de uzură. 
Tot atît de important este ca și uni
tățile furnizoare din construcția de 
mașini și din alte ramuri să-și recon
sidere posibilitățile de fabricare a 
pieselor de schimb, să respecte în
tocmai obligațiile o dată asumate prin 
contracte. Numai printr-o asemenea 
conjugare a eforturilor credem că va 
fi soluționată, în sfîrșit, problema 
pieselor de schimb în industria me
talurgică, asigurîndu-se întregul ne
cesar pentru executarea la timp și de 
bună calitate a reparațiilor la insta
lațiile și agregatele din această ra
mură, condiție indispensabilă pentru 
creșterea gradului lor de utilizare, 
pentru sporirea, pe această bază, a 
producției de metal.

pregătite pînă în prezent. în acest 
scop, semănătorile să lucreze din 
zori și pînă seara, întrucit se con
stată serioase rămîneri în urmă în 
ce privește preluarea semințelor de 
la bazele de recepție în toate jude
țele, dar mai ales in Alba, Botoșani, 
Bihor, Cluj, Constanța, Dîmbovița, 
Teleorman', această operație să fie 
încheiată în timpul cel mai scurt. 
Problema 
buie să preocupe,

.în egală măsură
cole, conducerile cooperativelor a- 
gricole și ale întreprinderilor agri
cole de stat, pe toți specialiștii din 
aceste unități. Dacă în anul trecut 
s-a manifestat tendința de a nu ține 
seama de condițiile climatice în ce 
privește stabilirea datei cînd să în
ceapă semănatul, acum există peri
colul ca unele unități agricole să nu 
se încadreze în limitele timpului op
tim. Semănatul griului trebuie în
cheiat pină la 20 octombrie ! întrucît 
această lucrare mai trebuie execu
tată pe circa 378 000 hectare în între
prinderile agricole de stat și 1 500 000 
hectare in cooperativele agricole sint 
necesare eforturi pentru încadrarea 
semănatului în limitele timpului op
tim.

Paralel cu grăbirea semănatului, 
oamenii muncii din agricultură tre
buie să se preocupe, in continuare, 
de strîngerea recoltei din cîmp. Floa- 
rea-soarelui a fost, recoltată în pro
porție de 93 la sută. Se constată 
însă un decalaj mare între cantitatea 
recoltată, cea treierată și livrările la 
"—*'ul dc stat. Timpul fiind avan- 

se cere ca Întreaga cantita- 
floarea-soarelui să fie pusă 

Cea mai

grăbirii semănatului 
în

tre- 
aceste zile, 

direcțiile agri-

fondul de stat, 
sat, 
te de 
la adăpost în magazii, 
mare atenție trebuie acordată recol
tării porumbului, care s-a făcut în 
proporție de numai 51 la sută în 
I.A.S. și 37 la sută în cooperativele 
agricole. Această lucrare se desfă
șoară in ritm nesatisfăcător chiar și 
în unele județe din sudul țării.

La teleconferința de luni de la Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
au fost făcute precizări cu privire 
Ia porumbul care nu poate ajunge la 
maturitate. Porumbul verde, fără 
legătură și care a fost prins de în
gheț sau brumă să se recolteze ime
diat și să se însilozeze sau să fie dat 
in consumul animalelor ; porumbul 
semănat pentru boabe, care a legat, 
dar care, ca urmare a brumelor sau 
înghețului, chiar și după o preala
bilă uscare artificială a știuleților, 
nu va mai putea da producția de 
boabe care să poată fi consumate ca 
atare, să fie recoltat de îndată. 
Știuleții recoltați de pe aceste supra
fețe vor fi însilozați separat. Silozul 
provenit din acești știuleți va înlo
cui porumbul boabe din furajarea 
animalelor. Cocenii vor fi însilozați 
separat. Porumbul prins de brumă 
în faza de ceară să fie lăsat în con
tinuare în lan, pentru a se mai 
putea usca. Restul suprafețelor, pe 
care porumbul este normal, se vor 
recolta, acordîndu-se prioritate ace
lora care urmează a se semăna cu 
grîu.

Sînt zile de vîrf pentru executarea 
lucrărilor agricole. Acum toate mij
loacele trebuie concentrate la pregă
tirea terenului și executarea semă
natului în limitele timpului optim și 
la un nivel agrotehnic înalt. Dc ase
menea, întreaga recoltă să ajungă 
cit mai repede în magazii, să nu se 
risipească nici un bob. întrucît zilele 
au devenit mai scurte, este necesar 
să se lucreze din zori și pînă seara, 
să se acorde cea mai mare atenție 
organizării muncii pentru a nu se 
pierde nici o oră bună de lucru. 
Organele și organizațiile de partid 
să sprijine oamenii muncii din agri
cultură in vederea desfășurării in 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
de sezon incit semănatul și strînge
rea recoltei să se încheie la timp.
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Expresie a unui peisaj 
social-uman vast și divers, 
ea însăși deosebit de varia
tă ca tematică și mesaj, 
creația dramatică america
nă își relevă, sub multiple 
aspecte, o remarcabilă u- 
nitate. Cele mai bune dintre 
lucrările dramatice dove
desc o obstinată legătură, o 
puternică asimilare, o dez
voltare creatoare a tradiției 
literare a deceniilor trecute. 
Se impune, ca o caracteris
tică esențială, actul de fide
litate față de o concepție 
profund umanistă și progre
sistă, de înaltă responsabi
litate, cu privire la raportul 
dintre artă și problematica 
omului pe care îl reflectă, 
dintre artă și societatea că
reia i se adresează.

Remarcăm în acest plan 
setea de autenticitate, de 
adevăr uman, consecvența 
interesului manifestat față 
de frămîntările omului co
mun și concret — precis 
circumstanțiat social-istoric, 
surprins intr-o „felie de 
viață" ; căutarea neobosită 
a „cauzelor" prin sondarea 
atentă și pătrunzătoare a 
concepțiilor și a psiholo
giei individuale — sondare 
făcută, nu rareori, e drept, 
în lumina unor teorii și 
prin intermediul unor me
tode de sorginte psihanali
tică ; insistența pe proble
me morale ; depistarea ju
dicioasă a rădăcinilor socia
le ale diverselor mentali
tăți, comportamente, atitu
dini și acte ; un continuu 
efort de demistificare — 
subordonat adesea credin
ței în forța omului de a se 
ridica deasupra iluziei, dea
supra dramei sau chiar tra
gediei destrămării acestei 
iluzii, de a privi adevărul 
în față, și chiar de a-și re
clădi existența pe noi fun
damente.

Pămîntul fertil al acestei 
tradiții a făcut ca literatura 
absurdului să nu aibă foar
te mulți prozeliți printre 
dramaturgii americani — 
cei cîțiva fideli, să zicem 
A. Kopit, J. Gelber dînd și 
ei dovadă de numeroase 
momente de erezie. Cel 
mai interesant dintre ei 
este, indiscutabil, Ed. Albee, 
a cărui piesă de succes 
mondial „Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ?" a fost 
prezentată recent in pre

mieră pe scena Teatrului 
Național „I. L. Caragiale".

Evidențiind semnificația 
acestei piese, nu putem să 
nu ne exprimăm, în același 
timp, opinia că ar fi fost 
de dorit ca prima scenă a 
țării — și de altfel și alte 
teatre — să își deschidă 
stagiunea cu piese din dra
maturgia națională — cla
sică și contemporană.

împinși de un mai vechi 
demon interior, care, datori
tă alcoolului, acționează 
foarte liber, sau constrînșl 
unii de ceilalți, erpii din 
„Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ?“ se angajează în 
citeva așa-numite „jocuri" 
— de fapt crude dezvăluiri 
de realități intime, delibe-

hică ridică atîtea probleme. 
Argumentele umilirii și 
disprețului pe care Martha 
le manifestă față de George 
sînt cele ale nerealizării 
sale sociale. Substratul so
cial mai eliberat de psiho
logism și freudism capătă 
extensie și limpiditate în 
cazul tinerei căsnicii, la 
baza căreia stau intere
sul material, 
conveniențelor, 
sul deliberat, 
rința comună 
nire — premise

respectarea 
compromi- 
rece, do- 
de parve- 
ale alienă

rii. Albee a ținut însă să
realizeze, după cum singur 
a mărturisit, și o metaforă 
a „declinului Occidentului".

Luciditatea viziunii lui Al
bee se înscrie, în ultimă

țel, sau una eliberatoa
re ? Sint oamenii sal
vați sau îmbogățiți de sin
ceritatea lor ? Răspunsul lui 
Albee rămîne incert.

Fără să modifice nimic 
din text, spectacolul de la 
Teatrul Național tinde să 
susțină nu numai funcția 
purificatoare, dar și pe cea 
regeneratoare, a adevărului. 
E o primă particularitate 
a concepției în lumina că
reia a fost montat acest 
text. Cea de-a doua ar fi 
aocentul pus pe condițio
narea socială a vieții su
fletești, potențarea dra
mei resimțită de inte
lectual in fața degradării 
relațiilor umane și sociale, 
în societatea capitalistă,

Edward ALBEE:

„Cui i-e frică 
de Virginia Woolf?1'

rări meschine și opțiuni for
tuite. Comit acte cu conse
cințe ireparabile în ordinea 
sufletească.

„Felia de viață" con
stituie premisa unei de
monstrații inductive. Pe 
de o parte, în plan psiholo
gic, sui generis „dans al 
morții" — moartea unicului 
sentiment de dragoste de 
care sînt capabili doi oa
meni, legați parcă printr-o 
fatalitate — piesa se dove
dește o crudă, dar veridică, 
imagine a iubirii-ură, a 
iubirii în care relația su
fletească devine o relație 
de dominare și forță.

Dai acest paradox senti
mental ia proporții mon
struoase, de cumplit cinism, 
în anumite împrejurări so
ciale, de pildă, in aceste 
mari centre universitare, 
atît de importante în viața 
Americlj de azi, în care 
promovarea pe scară lerar-

instanță, în tradiția o’neil- 
liană (ca de altfel și mitul 
familiei ori „motivul fiu
lui" — fiu a cărui existen
ță reală sau chiar presupu
să ar regenera și armoniza 
niște raporturi sau ar com
pensa sentimentul de frus
trare al fiecărui părinte).

Piesă despre dragostea 
vrășmașă și lipsa de dra
goste a unor soți „Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ?“ 
trădează în autor un senti
mental nemărturisit, căută
tor — ca și Tennessee Wil
liams — al tandreței și al 
dragostei, dar, în replică 
față de acesta : Albee res
pinge cu violență ideea 
necesității, dar și a posibi
lității compensației prin 
iluzie. îi preferă forarea și 
dezvăluirea crudă a adevă
rului ascuns în conștiințe.

Ce urmează după această 
dezgolire a sufletelor ? O vi
ziune dezabuzată a existen-

care prezidează aceste re
lații. Ambele se realizează, 
evident, printr-o supra
veghere atentă a nuanțelor 
— în replică și gesturi și 
îmi par o rezultantă a in
terpretării actoricești.

Reușita spectacolului de 
la Național se datorează în 
primul rînd unor talente de 
mult recunoscute, confir
mate acum în noi ipostaze. 
Este vorba despre Marcela 
Rusu și despre Radu Be- 
ligan — ultimul își face prin 
rolul lui George o remar
cabilă reintrare pe podiu
mul primei scene a țării. 
Monologurile fiind rostite 
impecabil, a lipsit doar o 
perfectă acordare de con
cepție în adîncirea perso
najelor, pentru ca dialogul 
Martha-George să aibă 
exact încleștarea insupor
tabilă pe care ți-o sugerea
ză lectura și pentru ca 
dialogul excelenților in-

terpreți români să capete 
forță și tensiune excepțio
nale ; Marcela Rusu este 
mai fidelă Marthei lui Al
bee — eroină capricioasă, 
senzuală, voluntara, violen
tă, agresivă, cinică, vulga
ră, cu atitudini de o cruzi
me a cărei necesitate i-o 
dictează subconștientul, ne
fericită în postura sa de so
ție dominatoare. Interpre
tarea Marcelei Rusu a păs
trat consecvent forța și 
ambiguitatea necesare.

Printr-un meritoriu efort 
de realizare a unei compo
ziții mult diferite de ceea 
ce constituie „genul său" 
(efort ce are întrucitva un 
precedent în rolul Berenger 
din „Rinocerii"), Radu Be- 
ligan prezintă mai puțin 
dezabuzarea și mai mult 
drama eșecului, tăria dis
trugerii miturilor nocive 
prin neadevărul lor și u- 
manitatea păstrării unor 
speranțe de mai bine. El 
face din rolul acestui profe
sor nerealizat în nici un 
plan al existenței sale o 
dramă semnificativă pentru 
condiția intelectualului în 
societatea vidului de va
lori. Accesele sale de vio
lență și cruzime, consecin
țe ale dramaticei adversi
tăți a destinului său moral 
și social, capătă adesea va
lori terapeutice.

I-au secondat, exacți în 
rol, cu cîteva încercări — 
interesante, dar neduse pină 
la capăt — de a dezvolta 
datele cam demonstrative, 
schematice și neconvingă
toare ale partiturilor — 
Costel Constantin — care a 
adăugat o notă de voință 
tenace și indiferență rece 
și Valeria Seciu, care a 
pigmentat ici-colo prostia 
și isteria lui Honey, cu ma
liție, șiretenie, suferință, 
vagi resurse de dezaliena-, 
re. Regizorul francez, de o- 
rigine română, Michel Fă- 
gadău, și-a asumat în acest 
spectacol rolul de a con
duce și supraveghea desfă
șurarea, armonizarea sau 
interferența contrapunctică 
a dialogului incriminator, 
de a potența confruntările, 
de a varia ritmurile și a 
doza tensiunea dramatică a 
spectacolului.

Natalia STANCU

„Doamna neagră din so
nete", „Omul destinului", 
„O femeie cu bani", 
„Prima piesă a lui Fanny", 
jucate la Național în ulti
mii ani, nu sînt printre lu
crările dramatice care l-au 
consacrat pe causticul ir
landez în Anglia, ci inter
ludiile confortabile de 
după consacrare. Sint glu
mele mici ale acestui mare 
autor. Dar a fost un om 
cu desăvîrșire spiritual și 
umorul său e același — 
chiar dacă de întinderi și 
densități diferite — în vio
lenta „Căruță cu mere" ca 
și in costeliva „Shake con
tra Shaw".

Chiar și scrierile sale 
de agrement se impun prin 
eleganta lor teatralitate, 
percepută iute de actori, 
care îi adoptă cu satisfac
ție tiradele scînteietoare, 
potențînd plini de volup
tatea jocului răsturnarea 
continuă a situațiilor și 
punînd pe scheletele de
monstrațiilor teziste carna
ția unor convingeri trăite. 
E și soarta acestui mic 
pamflet spiritual, din care 
admirabila trupă tînără a 
Naționalului și, de astă- 
dată, inspiratul șl pondera
tul regizor au întocmit un 
spectacol îngrijit, mic dar 
nu mărunt, un divertisment 
aplaudat.

Piesa scrisă de tinâra 
Fanny, și pe care tatăl, 
contele O’Dowda, o înfă
țișează criticilor londonezi, 
e un vodevil în stil pur 
englezesc, de un nonconfor

mism vătuit, cu tineri de 
condiție bună care ajung 
la închisoare pentru șotii 
juvenile, scandalizîndu-și 
onorabilii părinți cu ceea 
ce au deprins în acel ră
coros stabiliment. Textul 
datează din perioada 1908— 
1911, aici — ca și în „Că
sătoria" sau în „Mezalian
ța" — dramaturgul glosînd 
batjocoritor codexul fami
liei respectabile. Cazuistica

care îl sconta, chiar în acel 
timp, bătrînul furios G.B.S. 
Ca totdeauna dnd minia 
personală, încărcată cu ciu
dă proaspătă, izbucnește 
prea direct, sarcasmului 
i se veștejește veselia. 
Cronicarii teatrali din pie
să sînt numai infamați și 
poate că o meritau, in
tr-adevăr, dar, val, întîmplă- 
rile din viața noastră — a 
spus-o, cu îndreptățire, un

car cu morgă, conturată în 
peniță fină de Alexandru 
Demetriad, nedumerirea ser
vilă a impresarului (Ma
rian Hudac) care, prea șar
jat, apare — nu se știe de 
ce — ca un scamator de 
ocazie.

Teatrul în teatru e, în 
schimb, relevant pentru va
loarea comică pe care o 
capătă chiar și o atare 
glumă, cînd actori lmpor-

G. B, SHAW

„Prima piesă a lui Fanny"

salonardă a lui Shaw, iro
nizată chiar de el însuși, 
a fost subțire parodiată de 
regizorul Mihai Berechet, 
peste gluma originară su- 
prapunindu-se astfel o ze
flemea de bun gust, opor
tună în virtutea anilor ce 
s-au scurs de la vremea 
textului.

însă răfuiala cu criticii 
a fost, pare-se, țelul dra
maturgului și poate de a- 
ceea această parte începe 
prea apăsat și se isprăveș
te prea în coada rindunicii 
ca să mai aibă efectul pe

poet filozof, Goethe — nu 
cîntăresc nimic dacă n-au 
altă calitate decît aceea de 
a fi fost adevărate. Ca să 
tragă în cîntarul literar, li 
se cere să și fi însemnat 
ceva.

Vom avea, deci, toată 
înțelegerea pentru actorii 
care au trecut doar prin 
scenă, în prologul și epi
logul reprezentației, con- 
semnînd, desigur, distincția 
lui Gheorghe Cozorici, in
solența. nostimă a „autoa
rei" (Eva Pătrășcanu), si
lueta uscată a unui croni-

tanți îi dăruiesc cu serio
zitate însușirile lor cele 
mai de preț. N-am văzut-o 
niciodată pe Valeria Seciu 
risipind, cu atita abunden
tă generozitate, voioșie de 
carat înalt, nici pe Mihai 
Fotino obținînd hazul diu- 
tr-o poză atît de reținută 
și o postură atît de fleg
matică, precum e aceea a 
unui valet stilat — despre 
care se mai află, pe dea
supra, că e și de extracție 
nobilă. Probabil că tocmai 
temeinicia cu cate s-au in
stalat in firavele perso

naje Damian Crîșmaru, 
Raluca Zamfirescu Anca 
Șahighian, și cu deosebire 
Coca Andronescu, a dăruit 
savoare umbrelor unor 
doamne burgheze sau ale 
unei vestale peripatetice și 
unui ofițer de marină fran
cez. Poate tocmai supraso
licitarea amănuntelor a 
stînjenit, câteodată, apari
țiile, la rîndul lor atrăgă
toare și cursive, ale lui 
Matei Alexandru și Virgil 
Popovici. Numai Mihai Ni- 
culescu se abstrage din 
context, prin superficiali
tate, dar e prea tînăr ca 
să-1 judecăm mai aspru 
decît se cuvine și încă în- 
tr-o circumstanță care ii 
e vădit defavorabilă. Aler- 
gind mult prin scenă, el 
ne-a ajutat să observăm 
mai acut cît de util este 
reușitul decor al reputatu
lui oaspete sirb, Dușan 
Ristici.

Piesa e tradusă cu preo
cupare pentru gradația, 
ritmul și emfaza agreabilă 
a frazei lui Shaw (de Alf. 
Adania). Spectacolul, vor
bit astfel frumos, uneori 
incîntător — ceea ce nu e 
fără însemnătate — nu 
sporește și nu scade zes
trea intelectuală a specta
torului de azi, dar nici nu-1 
face să se mustre fiindcă 
a fost prezent. E ca o u- 
vertură care, măcar prin 
valoarea orchestranților, 
făgăduiește viitoare des
fășurări de anvergură.

Valentin SILVESTRU
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cinema
A Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
A Hibernatus : LUCEAFĂRUL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 19,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11; 12,45;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3373) : 20,15 (seria de bilete — 
3374), ARENELE ROMANE — 
19,15, GRADINA DOINA — 18,15. 
0 In arșița nopții : CAPITOL — 
3,45; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 19,15, STADIONUL DI
NAMO — 19,30.
0 100 de carabine î BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
0 Aurul î VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 
18,15; 20,30.
0 Canarul șl viscolul : GRIVIȚA
— 16. CENTRAL — 18,15; 20,30.
0 Dreptul de a te naște : CEN
TRAL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45.

Hei, tu ! : LUMINA — 9,30—16 
continuare ; 18,30; 20,45.
Program pentru copii : DOINA 
10.

în

DOI-

NOI• Hatari : TIMPURI
9—20 în continuare.
• Cavalerul iără lege : 
TEC A (sala Union) — 9; 
17; 19- 21.
• Păsările 1 FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 18; 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.
0 Patricia șl muzica : EXCELSIOR
— 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, GLORIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FLAMU
RA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• Urmărirea : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30.
0 Dragoste și viteză s DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 15,30; 18, grădina
PROGRESUL-PARC — 19,45.
a 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.
• Expresul colonelului von Ryan : 
UNIREA — 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
• My fair Lady : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare : 
DRUMUL SĂRII — 17,45: 20.
• Tiffany . memorandum : 
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Mayerling (ambele serii) :
LEȘTI — 15,30; *“ ...............
RUL — 16; 19,15.
• Tntîlnirea : 
12; 15; 17,30; 20, 
15,30; 18; 20,30.
0 Alfa-Romeo șl Julieta : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 19.
e Rlo Bravo : POPULAR — 17,45;
20.30.
e Clipa de libertate î POPULAR
— 15.
a Ultimul drum : MUNCA — 16; 
18; 20.
a Ambuscada : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
A întoarcerea doctorului Mabuse : 
COTROCENI — 15,30: 17,45; 20.
• Tăcerea bărbaților : PACEA
— 16; 18; 20.
A Jandarmul se însoară : CRlN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.

CINEMA- 
11; 13; 15;

FE-

GIU-
18; 20,30, VIITO-

MIORIȚA — 9,30; 
FLOREASCA —
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(Urmare din pag. I)

le deprinde, se conturează per
sonalitatea viitorului autor de film. 
Altfel e ca și cum ai pro
ba talentul unor scriitori punîn- 
du-i să rescrie „Război și pace" ! 
Cazul pe care-1 citez — deși, 
poate, a constituit în sine un „ac
cident* — mi sa pare semnificativ 
pentru modul cum era considerată, 
la un moment dat, problema perso
nalității, inclusiv și mai ales în ca
drul producției cinematografice efec
tive.

Privind retrospectiv activitatea ci
nematografiei noastre, am impresia 
că urcușul spre acea maturitate care 
condiționează definirea unei „școli" a 
fost îngreunat de înțelegerea îngus
tă — din punct de vedere teoretic — 
a imperativelor dezvoltării filmului 
artistic. într-o vreme șe acredita, 
bunăoară, ideea specificului epic al 
cinematografiei românești. Firește, nu 
trăsături specifice exterioare leagă 
arta lui Sadoveanu de a lui Camil Pe
trescu, spre exemplu, ci valențele 
profunde, interioare ale creației a- 
cestor maeștri atît de deosebiți în
tre ei. spiritualitatea operei lor iz- 
vorîtă din spiritualitatea poporului 
român. La fel, legătura dintre doi ci
neaști atît de diferiți ca De Sica și 
Fellini — reprezentanți iluștri ai șco
lii neorealiste italiene — rezidă nu 
în particularitățile formale, stilistice 
ale filmelor lor, ci în mobilurile 
creației, în spiritul ei, în apartenența 
la un program comun. Căutind tră
sături distinctive ale filmului româ
nesc în calități de suprafață, ajun
sesem să omitem esențialul. Adică 
aspectele de fond, de orientare, ne
cesitatea apropierii creației de oa
meni, de problematica mare și sem
nificativă a actualității ; existau u- 
nele discuții — generale și, deci, 
ineficiente — dar de ocupat e- 
fectiv ne ocupam cu predilecție de 
felurite aspecte tehnice ale creației 
(apăruse chiar o „teorie" restrictivă 
pretinzînd că transfocatorul anulează 
peisajul de pe peliculă, atît de ca
racteristic nouă), iar în consiliile ar
tistice se analiza adeseori ritmul in
terior al cadrelor și se numărau pla
nurile generale din scenariile ce ur
mau a fi aprobate, în loc să se cân
tărească încărcătura de idei și să șe

stabilească sorții de succes ai viito
rului film, măsura în care va putea 
răspunde sau nu cerințelor dezvoltă
rii cinematografiei naționale. Lipsa 
unor criterii clare și ferme în prac
tica muncii studiourilor noastre ex
plică, cred, in bună măsură, evo
luția indecisă a filmului româ
nesc, faptul că cinematografia a în- 
tirziat să răspundă întotdeauna cu au
toritate exigențelor actuale, progra
mului de dezvoltare a artei românești, 
schițat de partidul nostru și care 
deschide un orizont larg, nelimitat, 
manifestării personalității, a talente
lor.

Este necesar să medităm asupra a- 
cestor aspecte, raportîndu-le la con-

preocupări care nu-ți dau pace, 
pe care să vrei să o dezvălui și 
să o comunici prin opera de artă ; 
importante mi se par dorința și obli
gația artistului de a se verifica prin 
problematica contemporanilor săi. 
Modalitatea, originalitatea expresiei 
sint aspecte derivate. Marile persona
lități ale cinematografului mondial nu 
sint doar niște virtuoși profesioniști, 
cumularzi ai unor abilități sau des
coperitori de noi disponibilități ale 
limbajului filmic, ci, în primul rînd, 
exponenți ai frămîntărilor și năzuin
țelor poporului din care fac pftrte, ai 
realităților in mijlocul cărora trăiesc 
și cărora le-au dat glas distinct, relie- 
findu-le prin arta lor. Creația auten-

virtutea unor afinități reale — co
mandamentelor epocii, ale societății. 
Opțiunea pentru o anumită temă, im
portanța și valoarea mizei propuse de 
scenariul ales de regizor, criteriile a- 
cestei alegeri sînt indicii prime ale 
personalității sale.

Forța unei cinematografii stă în 
forța filmelor sale, a personalităților 
de care dispune. în densitatea și pu
terea de penetrație a ideilor actuale 
pe care le propagă. în consecvența 
angajării ei. Autorul de film nu cred 
că poate exista in afara unei astfel 
de consecvențe, în afara pasiu
nii de a cunoaște și de a afirma. Con
secvența de problematică nu înseam
nă variațiuni pe aceeași temă, ci in-

Personalitatea
creatorului de film

dițiile și la exigențele etapei noi pe 
care o traversează poporul nostru și 
arta sa, la problematica inedită și pa
sionată care-și așteaptă transfigurarea 
artistică. Este o epocă generoasă pen
tru artiști, care respinge, prin insăși 
structura sa, concesiile, compromisu
rile, comoditatea platitudinii, o epocă 
in care sint solicitate în cel mai înalt 
grad idealurile, poziția, angajarea so
cială a creatorilor, personalitatea lor.

Bineînțeles, această angajare socia
lă nu pune în discuție dreptul regi
zorilor de a-și schimba modalitățile 
de expresie. Unitatea de ideal, de po
ziție nu exclude, ci, dimpotrivă, pre
supune diversificarea personalităților 
artistice, afirmarea preferințelor și 
evoluția căutărilor, înnoirile în mate
rie de limbaj. Important mi se pare, 
aici, să ai mereu ceva de spus, să 
existe o lume a ta de idei, de

tică. personalitatea iși au obîrșia in 
conștiință, și aceasta în toate domeni
ile artei !

E necesar oare ca regizorul — pen
tru a fi personal și a-și proba autori
tatea — să-și scrie, obligatoriu, sce
nariul ? Este o întrebare care stăruie 
în discuțiile noastre. După părerea 
mea, nu asta contează, ci în primul 
rînd opțiunea lui, aceasta-1 definește 
ca personalitate, pentru că poți să-ți 
scrii și singur scenariile, sau poți să 
le scrii în colaborare, afișînd și în- 
tr-un caz și în altul o indiferență de 
fapt față de imperativul consecvenței 
cu tine insuți, cu realitățile și cu idea
lurile epocii in care trăiești. Acest 
spirit de profesionalism „universal" 
nu are. firește, nimic comun cu re
ceptivitatea față de solicitările de fond 
ale artei pe care o slujești, cu răs
punsul dat — din convingere și in

seamnă nevoia de a aprofunda reali
tățile, de a descoperi adevăruri fun
damentale. Valoarea majoră a pro
blematicii, totdeauna exprimată de 
marii creatori, nu limitează, firește, 
varietatea subiectelor sau a genurilor 
de film. Orientarea spre teme și con
flicte dramatice adine semnificative 
nu înseamnă „problematizarea" exce
sivă, unilaterală a producției ; nu-mi 
pot imagina o cinematografie încrun
tată și nu sint partizanul părerii in 
virtutea căreia personalitatea cineas
tului s-ar putea manifesta concludent 
doar in abordarea unor cazuri-limită, 
a unor drame apăsătoare, învăluite în 
tenebre și „interesante" mai ales 
prin... ambiguitatea lor. De altminteri, 
cred că nu putem face abstracție de 
faptul că unele dintre filmele ultimi
lor ani au demonstrat cît de puțin fer
tilă este cantonarea intr-un astfel de 
univers periferic, artificios și repre-

Manifestări in cadrul Festivalului de poezie
„MlHAI EMINESCU"

La Iași au continuat manifestările 
din cadrul celui de-al II-lea Festival 
de poezie „Mihai Eminescu". Oameni 
de artă și cultură, oficialități locale, 
studenți și elevi au luat parte la dez
velirea unor plăci comemorative la 
caisele în care au locuit odinioară 
Mihail Sadoveanu, Eusebiu Camilar, 
Dimitrie Anghel și Magda Isanos. 
Scurte programe de poezie au avut 
loc la Palatul Culturii, complexul 
muzeal „Trei Ierarhi", casele Dosof- 
tei, George Topireeanu, Mihail Sa
doveanu și Mihail Codreanu. Sub 
auspiciile revistei „Convorbiri litera
re", a fost organizat la Biblioteca 
centrală universitară un simpozion 
intitulat „Mihai Eminescu". în sala 
Filarmonicii de stat din Iași a avut 
loc un concert de muzică corală și 
lieduri pe versurile marelui nostru 
poet.

Manifestările au continuat cu pe
lerinaje la bojdeuca lui Creangă, 
unde s-a prezentat un recital de poe

zie, precum și la mormintele scriito
rilor Ion Creangă, Dimitrie Anghel, 
George Tppîrceanu, Mihail Codreanu 
și Otilia Cazimir, din cimitirul „E- 
ternitatea". După depunerea unor co
roane de flori, au fost făcute lecturi 
din opera acestor clasici ai literaturii 
noastre.

La redacția revistei „Cronica" s-a 
organizat o masă rotundă, intitulată 
„Tendințe și orientări în lirica actua
lă", în aula „Eminescu" a Universită
ții ieșene a avut loc o întâlnire a stu
denților cu poeți invitați la festival, 
iar la Casa tineretului, un recital mu
zical susținut de actorul și interpre
tul vocal Tudor Gheorghe, de la Tea
trul Național din Craiova.

în cadrul aceluiași festival au mai 
fost organizate la Pașcani și Hîrlău 
întilniri ale membrilor cenaclurilor 
literare din aceste localități cu poeți 
ieșeni și din alte centre culturale și 
artistice ale țării.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Orchestra Filarmonicii sibiene și-a 

deschis marți stagiunea cu un con
cert cuprinzînd Divertisment pentru 
orchestră de coarde de M. Hoinic, 
Concert în la major de Franz Liszt 
(solist, pianistul AI. Demetriad) și 
Simfonia a 2-a de Beethoven. După 
cum ne informează artistul emerit 
Henry Selbing, directorul filarmonicii, 
repertoriul actualei stagiuni se carac
terizează prin programarea alături de 
lucrările clasice a unui număr sporit 
de compoziții ale muzicienilor noștri, 
printre care o serie de piese româ
nești, unele închinate apropiatei ani
versări a semicentenarului partidului, 
ca „Suita comemorativă" de Alfred 
Mendelsohn. La concertul actualei 
stagiuni își vor da concursul, alături 
de soliști din tară, și o serie de repu- 
tați pianiști și violoncelișt.i din Aus
tria, Japonia, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Polonia, U.R.S.S. și 
S.U.A.

De asemenea, filarmonica va fi 
prezentă în cadrul unor microstagiuni 
sau concerte periodice și în orașele 
Mediaș, Rm. Vilcea și Agnita.

Teatrul de dramă și comedie din 
Constanța a inaugurat marți seara 
noua stagiune cu piesa cunoscutului 
dramaturg Aurel Baranga „Sfîntul 
Mitică Blajinul", în regia maestrului 
emerit al artei Val Mugur și sceno
grafia Eugeniei Tarașescu.

în repertoriul stagiunii sînt înscrise 
o serie de lucrări de valoare pe care 
teatrul constănțean le va prezenta în 
premieră, precum și o serie de re
luări din cele mai bune montări din 
stagiunile trecute, printre care și pie
sa în versuri „Ovidius" a poetului 
constănțean Grigore Sălceanu.

(Agerpres)

j • PE SCENA TEATRULUI ! 
! ..LUCIA STURDZA BULANDRA" j
’ După participarea în acest 
ț an la festivalurile de la Flo- 
i rența, Regensburg, Frankfurt 
? pe Main, Essen și Belgrad,
> teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
( landra" prezintă pentru publi- 
i oul bucureștean spectacolele
> „Leonce și Lena" de Georg 
ț Buchner, în regia lui Liviu 
l Ciulei. In distribuție :Ileana 
/ Predescu, Irina Petrescu, Vally 
1 Voiculescu, Ion Caramitru, 
i Virgil Ogășanu, Marin Moraru

și alții. Același teatru va i 
relua reprezentațiile cu „Ne- ’ 
potul lui Rameau" de Denis ț 
Diderot, în regia Iui David i 
Esrig, avînd ca interpreți pe / 
Gheorghe Dinică și Marin » 
Moraru, și „Tandrețe și abjec- ț 
ție" de Teodor Mazilu, cu Oc- ( 
tavian Cotescu, Vally Voicu- i 
lescu, Violeta Andrei, Dan / 
Damian și Marius Pepino. J 
Regia : Cornel Todea. )

în continuare, la cinematograful „Patria" : „Sunetul muzicii"

Acest film în douâ serii pe ecran panoramic, în culori, cu cinci premii Oscar dobîndite in 1965 — pentru 
regie, montaj, aranjamente muzicale, banda sonora, cit și pentru cea mai bunâ producție a anului res
pectiv — ruleazâ de cîteva sâptâmîni pe ecranul cinematografului „Patria di>n Capitala. Anunțăm ca tu- 

mul amintit mai poate fi încă vizionat la acest cinematograf

zentînd alinierea la mode cinemato
grafice apărute în alte condiții, ema- 
nind din alte realități. Se știe că for
mule de import au împovărat o seamă 
de pelicule românești cu un limbaj ră
sucit, căutat, impropriu firii deschise 
a oamenilor noștri, iubitori de lucruri 
spuse deschis, sincer, profund, bărbă- 
tește, de pe poziția încrederii neabă
tute în perfectibilitatea omului, a ra
porturilor dintre oameni, dintre indi
vid și societate.

Dacă coloana vertebrală a cinemato
grafiei naționale ar trebui s-o consti
tuie aceste filme, răspunzînd vibrant 
marilor probleme ale actualității, mi 
se pare de la sine înțeles că din re
pertoriul ei nu pot să dispară deco
nectarea, buna dispoziție sau grația 
unui divertisment de calitate. Come
dia este și ea o „idee" la urma ur
mei, hazul bun are valoare tonifian
tă, implică dragostea de viață, opti
mismul ; iar tensiunea și neprevăzu
tul unui reușit film de aventuri pot 
conține respect față de resursele inte
ligenței umane, fiind intr-un fel un 
omagiu adus fanteziei, curajului, ace
lor forțe ale Individului și ale socie
tății care triumfă asupra răului. Teza
— lucidă și firească — a diversificării 
producției de filme nu trebuie con
fundată însă cu pretenția ca fiecare 
film să cuprindă în structura sa a- 
ceastă diversificare și nu poate jus
tifica, să spunem, înlocuirea autenti
cității cu spectaculosul facil. Pretin
zînd fiecărui gen de film să-și afir
me personalitatea, implicăm nemijlo
cit personalitatea autorului respectiv 
și subînțelegem necesitatea de a ne 
gîndi mereu Ia consistența divertis
mentului și la refuzul gratuității.

Să nu subapreciem, deci, filmul de 
divertisment, dar să nu uităm că ori
ce film își confirmă viabilitatea în 
contactul cu publicul, că personalita
tea unui cineast se cere validată de 
spectatori. Condiția o constituie, aici
— pe lingă talent și cunoașterea pro
fesiei — încărcătura de semnificații, 
caracterul actual, originalitatea de 
fond și autenticitatea realizărilor 
noastre.

Trăsătura distinctivă a școlii noastre 
cinematografice poate fi obținută prin 
redarea bogată și profundă a adevă
ratului chin al eroi'i’H zilelor noastre, 
în conflicte care să exprime funda
mental noile noastre realități, proce
sul de creștere și de autodepășire al

,,

omului societății socialiste românești, 
siguranța sa în destinul pe care și-l 
clădește singur, permanența perfec
ționării morale. Filmul românesc tre
buie să surprindă cu emoție comple
xitatea acestor prefaceri și să con
tribuie, cu mijloacele sale, la mersul 
înainte al societății ; ca cineaști sîn- 
tem chemați să descifrăm aceste pro
cese ale realității, să le intuim deve
nirea, fără a ne feri să sesizăm difi
cultățile, fără a eluda problemele ca
re-și așteaptă rezolvarea, ci abordin- 
du-le deschis, atractiv, cu pasiunea 
participantului activ Ia o grandioasă 
operă constructivă, și nu cu indife
rența meșteșugarului „obiectiv". Per
sonalitatea presupune această pasiu
ne, claritatea ideilor și a poziției ar
tistului angajat — condiții ale reali
zării unor opere de artă cu adevărat 
reprezentative.

Programul de creație cu care cine
matografia noastră întâmpină aniver
sarea a 50 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român deschide 
perspectiva realizării unor astfel de 
filme, cu adevărat reprezentative, 
apte să răspundă interesului unui pu
blic larg. Inspirate din trecutul de 
luptă revoluționară al P.C.R., al cla
sei muncitoare, evocînd drumul par
curs de popor sub conducerea parti
dului sau prezentînd pagini vii din 
realitățile pasionante pe care le trăim 
— aceste filme, de genuri diferite, 
oferă cineaștilor prilejul unei pu
ternice manifestări a personalității 
și, în același timp, prilejul de a 
onora, în spiritul celor mai înain
tate tradiții ale artei și culturii ro
mânești. o înaltă îndatorire socială. 
Autenticitatea și diversitatea, calita
tea deosebită a acestor realizări se 
cere să reprezinte proba maturității 
cinematografiei noastre, o probă a 
talentului și a pasiunii slujitorilor 
ei, a capacității noastre de a exprima 
vibrant, emoționant spiritul epocii, 
de a crea eroi adevărați, de a repre
zenta semnificativ motnente și sen
suri ale istoriei revoluționare și ale 
realității căreia îi sîntem martori și 
făptași.

Artistul autentic nu poate să cre
eze decît în deplină înțelegere cu cei 
cărora li se adresează, de Ia care a 
învățat de fapt să vadă, să imagi
neze, să viseze și să creadă neabătut 
în triumful unui ideal înalt, de la 
poporul său.

i 

î

Deschiderea emisiunii, 
versal șotron —- enciclopedie 
pentru copii.
Cabinetul economic TV. 
Factorii intensivi. Participă : 
I. Păcuraru, adjunct al mi
nistrului muncii, dr. ing. Du
mitru Lăzăroiu, director ge
neral în M.I.C.M., prof. dr. 
Gh. Crețoiu, Dumitru Bați. 
Publicitate.
1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.
Fotbal : Cehoslovacia — Fin
landa — în cadrul Campiona
tului european (repriza a 
II-a). Transmisiune directă 
de la Praga.

20,45 Tele-cinemateca : „Golful pa
radisului" — o producție a 
studiourilor engleze.
Gala marilor interpreți ro
mâni — Valentin Gheorghiu. 
Actualitatea literară.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

22,20

22,50
23,15
23,30

CI

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de pian susținut de Magda 
Nicolau — 20.
0 Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Coana Chi- 
rița — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf? — 20.
0 Teatrul de comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. :
Măgureanu) : Leonce și Lena — 
20 ; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Puricele în ureche — 20. 
0 Teatrul Giulești : Nunta 
Figaro — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Șoricelul și 
pușa — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : Amnarul — 15.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

i Bu- 
Schitu

Iul
din 
pă-

A
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OMUL FATĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI

; : 11 e g ați e
Toți care ținem un condei în 

mină sîritem, virtualmente, tentați 
să conlucrăm la scrierea unui ipo
tetic „dicționar de etică", fel 
concentrat de a revela prin cuvînt 
evantaiul de valori morale ale con
temporanului nostru. Ideea o iscă 
în noi nu atît setea de sinteză, fi
rească aspirație, cît paleta bogată 
în stări, comportamente, atitudini, 
sentimente, concepții, psihologii 
colective, pe care le generează per
petuu viața socialistă a țării, cris- 
talizîndu-le în structuri de umani
tate nouă, în trăsături de epocă.

Ipoteticul dicționar caracterolo
gic ar opera nu atît cu definiții, 
abstracțiuni și considerațiuni teo
retice, pe cît cu tipologii de iden
titate exactă și avînd un înalt grad 
de generalizare, cu valori etice co
muniste cum sint : abnegația, spi
ritul militant, principialitatea, dă
ruirea, perseverența, curajul, inte
gritatea de caracter, echilibrul, lu
ciditatea, rigoarea, 
setea de adevăr, 
optimismul, consec
vența, spiritul de 
sacrificiu, eroismul 
— peisaj spiritual 
în care se verifică 
zi de zi virtuțile 
comunistului, ale 
constructorului Ro
mâniei socialiste. 
Nu-i vorba de niște 
ele converg laolaltă, . 
parte, spre țelul edificării noii socie
tăți, fiind substanță materializată a 
.patriotismului care ne animă, temei 
sigur pentru îndeplinirea progra
mului partidului. Valoarea trans
formatoare a acestor calități ome
nești e lesne deductibilă ; ele se 
manifestă impetuos și eficient, la 
scara întregului popor. Celebrarea 
in mai viitor a semicentenarului 
Partidului Comunist Român, abor
darea unui nou ciclu cincinal de 
dezvoltare socialistă a țării sint 
puternice motive să facem, pe o 
multitudine de căi publicistice, 
cest efort de analiză spectrală.

îndeobște nu avem timp, curiozi
tate sau răbdare să ne întrebăm 
prea des ce este abnegația, bună
oară, termen cu răspindire întinsă 
în rostirea specifică a timpului 
nostru ; vehiculăm cuvîntul prin 
gest reflex fără a-1 defini dinadins, 
deoarece știm exact că sub coaja 
lui se ascunde o substanță boga
tă în sensuri și semnificații, 
ascund oamenii cu faptele lor.

Cei 26 de ani trecuți de la elibe
rarea țării sint, retrospectiv vor
bind, o neîntreruptă verificare și 
împlinire a tezaurului de abnegație 
in lungul proces revoluționar pe 
care l-au parcurs țara, oamenii, 
realitățile românești ; e forța care 
ne-a însoțit, deopotrivă, la bine și 
la greu, la izbînzi și sacrificii, re- 
liefind necontenit extraordinara ca
pacitate a clasei noastre muncitoa
re, a țărănimii, a intelectualității, 
de a fi la înălțimea răspunderii is
torice asumate. Cum să înțe
legem marea cheltuire de abne
gație în acest fierbinte contex-t 7 
Răspunsul ni se pare acesta : con
tinua aspirație comunistă spre per
fecțiune, in acord cu epoca, cu vi
ziunea nouă asupra lumii, asupra 
dezvoltării structurilor sociale, ale 
caracterelor. Realitățile pe care le 
parcurgem, nu de azi, de ieri, sînt 
argumentul sigur pentru cele afir
mate mai sus ; ritmurile fără pre
cedent atinse in economie, capaci
tatea de perpetuă autodepășire, în
țelegerea superioară a necesității, 
actul eroic devenit monedă cotidia
nă sînt tot atîtea întruchipări ale 
ideii de abnegație. De asemenea, ce 
altceva decît abnegație a fost co
losala afirmare morală care a per
mis unor largi categorii de oameni 
din toate județele țării să înfăptu
iască pe parcursul acestei veri 
morabile, în mii de variante și 
staze, imposibilul : înlăturarea 
vagiilor calamitare din mai.

însușirea pe care o discutăm 
îmi apare vie și prin cîteva chipuri 
întîlnite în peregrinări reporteri
cești. Cum să denumești silenți
oasa și multrăbdătoarea trudă a 
inginerului pomicultor aplecat de 
peste două decenii asupra cul
turilor, țintind nu o glorie 
academică ori brevetul de inventa
tor, ci umana satisfacție de a fi 
„constructor de livezi" (cum Gheor- 
ghe Moruju, de la stațiunea ex
perimentală Voinești-Dîmbovița 
este cu prisosință). în ce mod să-l 
văd altcum decît în lumina propri
ei abnegații pe dascălul de țară de 
pe cursul superior al Oltului care,

Dicționar 
de etică

virtuți în sine, 
și fiecare în

a-

SQ

me- 
ipo- 
ra-
aici

prin capacitățile lui de „homo fa- 
ber", dă conținut actual ideii de 
bună tradiție a apostolatului, dez
minte prejudecata că satul este 
spațiu de acțiune limitată ; priu- 
tr-un remarcabil spirit de inițiati
vă, dublat de știința valorificării 
forțelor latente printr-o ingenioa
să pedagogie socială și o neîntre
ruptă cheltuire de sine, anonimul 
dascăl devine constructor de con
știință sătească, pune pe picioare 
un stadion de dimensiuni olimpice, 
dezvoltă în școlari o educație de tip 
spartan, antrenîndu-i anual în ex
pediții cicloturistice de circuit eu
ropean, cultivînd în tineret deo
potrivă spiritul și trupul (l-am nu
mit astfel pe Fejer Acațiu, învăță
tor de gimnastică și științele natu
rii în satul Micfalău din Covasna). 
Un om plin de haruri native dar 
lipsit de posibilitatea de a se in
strui la timp e mistuit de o arșiță, 
un dor — voința lui expresivă de a 

se familiariza cu 
spectaculoasele me
tamorfoze chimice 
care își cîștigă un 
tot mai larg cîmp 
de manifestare in 
România socialis
tă ; cel care fusese 
în tinerețe rău vi
tregit de soartă și 
nu avusese acces 

la carte începe, iată, lungul său 
maraton de autodidact, parcurge 
treptele studiului, ajunge inginer 
chimist, unul dintre bunii ingineri 
în materie, îndeplinește succesiv 
importante munci în structuri de 
anvergură ale industriei chimice, 
azi e director general al centralei 
industriale petrochimice Pitești (am 
vorbit despre Costache Sava, des
tin dinamic prin evoluție și efici
ență socială).

Sint tipuri disparate ale muncii 
aureolate de forța abnegației ; ceea 
ce îi unește pe acești oameni, ca 
și pe alte milioane ca ei, este clari
tatea scopului pe care-1 servesc, 
învestind tot ce au mai bun, mai 
uman, mai nobil, mai durabil, mai 
eficient, spre mai binele patriei, 
în vitregele împrejurări, ca acelea 
pe care le generează capitalismul, 
spiritul dinamic de abnegație ome
nească apare rar, la întâmplare și 
insular, fără a deveni (fără a putea 
deveni) calitate morală proprie 
unor întinse colectivități și, cu atît 
mai puțin, trăsătură de epocă. 
Lesne de înțeles că însușirea în 
discuție este, așadar, izvorîtoare 
din.tr-o plasmă fundamentală a 
condiției umane de azi ; numele 
acesteia este conștiința scopului, 
a idealului socialist.

Vom spune, de aceea, că etica 
abnegației este una din multiplele 
expresii materializate ale creației 
conștiente, realitate de tip legic 
și cu vastă eficiență în socialism. 
Conștiința abnegației probată în 
muncă, in atitudine militantă, 
în gîndire înaintată, în spirit 
creator, își are locul în evantaiul 
de valori al conștiinței socialiste, 
fiindu-i parte și dimensiune viu 
expresivă. Tocmai această aborda
re a ideii noastre arată cît de a- 
nacronice sînt stările de închidere 
în găoacea proprie, cheltuirea de 
efort doar in raport direct cu pro
fitul personal, traiul de căpătuială, 
modul meschin, egoist, de a privi 
și de a participa la dezvoltarea so
cială, fenomene tot mai izolate în 
ansamblul vieții noastre Socialiste, 
însă greu de eliminat din modul 
de a fi al unora, din straturile 
adinei de obișnuință în care trecu
tele timpuri le-au implantat. Par
tidul nostru inspiră, prin tot ceea 
ce întreprinde și realizează, o atitu
dine necruțătoare față de aceste 
manifestări izolate, improprii dez
voltării socialiste, pe care opinia 
publică a majorității covirșitoare le 
veștejește, le acoperă de oprobriul și 
de ridicolul pe care îl binemerită.

Memoria noastră 
tea etala un lung 
omenești care dau 
abnegație, această 
neratoare de progres, de civilizație 
materială și spirituală care se 
bucură în România socialistă de 
mare preț, e cultivată în chip deli
berat și cu persuasiune, la scara 
întregii națiuni. înțelegem că ea 
se leagă indisolubil de faptă, o pre
fațează, aureolînd-o ; vom spune 
așadar (spre a formula totuși o 
posibilă definiție) că abnegația 
este aripa de lumină a faptei.

...Pe la mijlocul anului trecut, la 
întreprinderea de valorificare a ce
realelor — Focșani. Gestionarii bazei 
de recepție stau față în față cu di
rectorul.

— Ei 7
— Nu-1 acceptăm, tovarășe direc

tor ! — răspund gestipnarii în cor. 
(Știau ei de ce).

— Motivul 7
— Păi, nu e bun. Nu-1 cunoaștem.

De ce să riște o surpriză 7). 11
știm însă pe Constantin Mihu. (In
tr-adevăr îl știau). E om de încre
dere... Pentru el garantăm cu toții.

— îl vreți deci pe Mihu 7
— Da ! Ei, atunci, așa să fie, cum 

vreți voi — a sunat concluzia plină 
de încredere.

Celălalt candidat la postul de ge
stionar — un om poate cinstit, vred
nic, dar necunos
cut în această 
unitate — a tre
buit să se plece 
în fața acestei ho- 
tărîri. (Potrivit u- 
nor reglementări 
legale, acolo unde 
există gestiune 
colectivă orice 
nouă angajare se 
face numai cu a- 
cordul celor care 
răspund solidar de 
valorile materiale 
date în grijă). 
Pentru cineva din 
afară, martor la 
scena de mai sus, 
refuzul de a cre
dita „în alb" în
semna, desigur, 
prevedere, exi
gență, responsabi
litate în minuirea 
bunurilor.

Așa s-ar părea... 
Dar iată o nouă 
scenă, in același 
birou, la începutul 
acestui an. Noul 
Bîrlădeanu, discută 
Moise Cîrje.

Directorul : Ce s-a întimplat cu 
Totolici Panaitache 7 Mi s-a spus că 
e reținut pentru cercetări. E adevă
rat 7

Șeful bazei : O eroare, desigur. 
Gestionar ca Totolici, mai rar...

La citeva zile, același Cîrje :
— Tovarășe director, e groasă. A 

fost reținut și Urse Stoica, laboran
tul. Asta o să vorbească !

— Ce să vorbească, omule 7 se a- 
rată contrariat directorul.

Dar Moise Cîrje știa el ce știa. An
cheta întreprinsă de organele miliției 
avea să dezvăluie prejudiciul cauzat 
întreprinderii — 67 915 kg grîu și 
14 670 kg porumb, pîinea pe cîteva 
zile a orașului Focșani I — prin dela
pidare și înșelăciune. Cîțiva labo
rant! și șefi de depozite cu gestiune 
colectivă — Constantin Mihu, Milea 
Ungureanu, Nicolae Harabagiu, Ion 
Fotache și Stelian Turtoi, în frunte

cu șeful bazei. Moise Cirje, au desfă
șurat o nestingherită activitate in
fracțională.

Alăturarea celor două episoade de 
mai sus sugerează atmosfera în care 
s-a „lucrat" : pe de 
rea unei atitudini 
Intru legalitate (vezi 
cleană a dreptului de 
jarea celor care nu 
credere pentru Moise Cîrje et co) ; pe 
de altă parte, aranjamentele dubioase 
ale unui grup de indivizi puși pe că
pătuială, care nu s-au sfiit să opereze 
sub ochii conducerii întreprinderii — 
ochi bine acoperiți de bandajul opac 
al unei încrederi exagerate.

— Era dificil să fie descoperiți — 
nl s-a argumentat. Au lucrat cu acte 
în regulă.

Adevărat, fărădelegea a fost abil

o parte, afișa- 
,.intransigente" 
folosirea vi- 

„veto" la anga- 
prezentau în-

simțeau ei că făina e mai lipicioasă 
decît mierea. „Simplu. Nouă ne tri
miteți numai formele. Vindeți grîul 
și porumbul, iar banii ii facem pe din 
două. Aveți însă grijă Ia forme ! 
Fără asta nu discutăm. Forme și la 
transport. Găsiți voi pe cineva. 
Descurcați-vă. Iar noi, la bază, ne 
facem că preluăm transporturile 1" 
Morarii necinstiți au înțeles, pe lim
ba lor, că e vorba de un măcinat în 
gol, cu acte în regulă, și au acceptat. 
Și astfel, în timp ce pîinea adunată 
cu sudoare de țăranii muncitori lua 
calea speculei, la baza de recepție 
sacii-fantomă se „cîntăreau" și se 
„înregistrau" cu meticulozitate ! Se 
poate pune întrebarea : la un moment 
dat nu s-ar fi descoperit lipsa acelor 
cantități 7 Aici intervine un ..me
canism" ajutător al întregii afaceri :

Broboada
de pe ochi era

„super-încrederea
director. Vasile 
cu șeful bazei —

„ambalată" în hîrtii. Cum să nu fi 
fost însă dificilă prinderea bandei 
cînd, timp îndelungat, după cum se 
recunoaște, nu s-au organizat con
troale inopinate la primirea cereale
lor, obligație de serviciu elementară 7 
Se dovedește încă o dată cît de pri
mejdioasă este existența unei cît de 
mici fisuri în sistemul de control al 
gestiunii. Elementele afaceriste, cer
tate cu legea, pîndesc o asemenea fi
sură care le deschide o nesperată 
cale de acces, cu aparente legale, 
spre însemnate valori materiale.

Iată cum s-au folosit de prilej în 
cazul de față. Morarii din comunele 
Boțîrlău. Gugești și altele aveau o- 
bligația să expedieze la bază, cu 
regularitate, cantitățile de grîu și 
porumb reprezentînd uiumul strîns 
de la măcinat. „Ce-ar fi să vă faceți 
numai că expediați sacii cu grîu și 
porumb 7“ le-au propus morarilor a- 
faceriștii de la bază. „Cum adică 7“ 
— au întrebat Gheorghe Rolea, Va
sile Chiriac. Toader D. Toader, care

activă ne-ar pu- 
șir de ipostaze 

chip condiției de 
forță socială ge-

Pop SIMION

„Scopul scuza mijloacele ?"
Desen de Octavian ANDRONIC

...îi merge capul I
Desen de Eug. TARU

existența în bază a unor plusuri im
portante. Numai în gestiunea anului 
1969 revizia constată peste 420 tone 
de grîu și 553 tone de porumb în plus, 
in depozite. In astfel de condiții, in
fractorii puteau confirma primirea 
fictivă a oricăror cantități fără să li 
se poată imputa nici măcar lipsa 
unui singur bob I Plusul reprezenta 
o „masă de manevră".

încercăm să aflăm sursa acestor 
importante stocuri.

— Gestionarii — ne spune con
tabilul șef Florin Pascu — au moti
vat că plusul a provenit din 
strîns „cu 
aerare.

Motivări 
ales pentru 
De pildă, ca să le iasă „numărătoa
rea" plusurilor, gestionarii necinstiți 
au preluat metoda lui Pristanda cu 
steagurile : au încercat să ia în 
calcul pină și magazii care nici mă
car n-au canale de aerare.

— Umidometrul de la baza de re
cepție Focșani — declară după în
ceperea cercetărilor Dumitru Moraru, 
Constanța lonescu, Rodica Mindroiu, 
Dumitru Moise — înregistra erori în 
plus față de alte umidometre...

De ce n-au făcut însă cunoscută 
defecțiunea la timpul potrivit 7 Sim
plu : ei au beneficiat din plin de or
birea pe care au intîlnit-o la 
conducerea întreprinderii, de încrede
rea nemăsurată ce li se acorda — 
soră bună cu neglijența — de absența 
controalelor inopinate care ar fi pu
tut stopa din timp întreaga hoție. 
S-ar fi dat în vileag intrările fictive 
în bază, falsurile in acte, defecțiunile 
la aparate etc. De altfel, pină și in
fractorul Moise Cîrje a declarat cu o 
sinceritate cinică la anchetă : „Fap
tele comise puteau fi descoperite mai 
devreme dacă conducerea întreprin
derii ar fi efectuat controale inopi
nate și dacă ar fi verificat Ia vreme 
zvonurile care circulau in legătură 
cu aceste fapte".

Ce s-ar mai putea adăuga după o 
asemenea usturătoare lecție de „vigi
lență" administrată de însuși patro
nul hoților 7

— Nu era necunoscută viața de hu
zur dusă de unii gestionari șefi 
depozite, cu mașini personale 
scară, cu imobile arătoase — 
spune Paraschiv Horeangă, noul 
al bazei, mutat recent în Focșani. In 
întreprindere se auzea adesea că la 
bază se fură de mulți ani. Oare toa
te acestea să nu fi spus nimănui ni
mic 7

— Numai în unitatea noastră — de
clară responsabilul bufetului „Zorile 
roșii" — Cîrje, Urse și alții din grupul 
lor consumau în fiecare lună băuturi 
în valoare de peste 2 000 de lei.

De unde atîta bănet ? Era de pre
supus de unde. Cine și-ar îngădui

timpul" în

sînt multe, 
cei dispuși

griul
canalele de

Multe, mai 
să le admită.

să-și bată astfel joc de banul cîștigat 
prin muncă cinstită 7 Toate acestea, 
care ar fi trebuit în chip firesc să 
declanșeze vigilența celor în drept — 
și în primul rînd a conducerii între
prinderii — au fost tratate cu o bi
zară lipsă de răspundere. Jocul de-a 
„voi vă faceți că... noi ne facem că...“, 
soldat cu grele pagube, a fost astfel 
favorizat de postura de spectator a 
celor ce lucrau — sau, mai bine zis, 
aveau obligația să lucreze, — în ca
drul diverselor verigi de control.

Cu atît mai grav cu cît o serie de 
oameni cinstiți n-au stat nepăsători, 
au adus la cunoștință nedumeririle 
lor în legătură cu cele ce se petre
ceau la bază. Dar toate aceste sesi
zări s-au oprit Ia șeful bazei, Moise 
Cîrje. „O să ia sfîrșit această situa
ție" promitea solemn individul. Cul

mea, pentru a a- 
runca praf in ochi, 
el nu se sfia să în
cheie procese ver
bale după astfel 
de sesizări, ba să 
și emită circulare 
în care se atrăgea 
rituos atenția a- 
supra „respectării 
normelor de re
cepție, în special 
a uiumurilor". Și 
in timp ce proce
sele verbale și 
circularele erau 
„prelucrate", dela
pidatorii, in frun
te cu însuși Moise 
Cîrje, operau ne
stingheriți : el
semna „confir
mări", autentifica 
transporturi nici
odată efectuate, 
cantități niciodată 
așezate pe cînta- 
rele bazei.

Ca de obicei, o 
infracțiune gene

rează altele. Prin corupție, în jurul in
spiratorilor acestei hoții s-au adunat 
și alte elemente atrase de posibilita
tea cîștigurilor ilicite. Unii dintre șo
ferii părtași la transporturile-fanto- 
mă. în excesul lor de zel, au întocmit 
foi de parcurs chiar și pentru zilele 
cînd vehiculele respective se aflau pe 
butuci, în reparații generale...

Firesc se pune întrebarea : cum a 
putut ajunge un individ de teapa lui 
Moise Cîrje într-o funcție care să-1 
permită o asemenea rază de acțiune, 
cum de 1 s-a arătat atîta încredere — 
deși, după cum o demonstrează fap
tele — erau destule probe potrivnice? 
El a fost numit șef de bază după stă
ruitoare recomandări și intervenții 
din pariea fostului director al între
prinderii, Ioan Ioanovici și, în egală 
măsură, a Direcției personal din De
partamentul 
E adevărat 
comitetului 
țial obiecții,
sistențelor. Ce fel de criterii au stat 
la baza acestor recomandări, cit de 
obiective și întemeiate au fost ele, 
s-a dovedit cu prisosință. Ce au de 
spus, în prezent, susținătorii 7 împart 
răspunderile împreună cu protejatul 
lor 7 Jocul de-a prefăcutul s-a în
cheiat !.
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valorificării cerealelor, 
că o parte din membrii 
de direcție au avut ini- 
însă au cedat in fața in-
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Teodor VASILIU J
ministrul justiției

POȘTA PAGINI!

JUSTITÎEI
articolul „Schilozii în spi- 
vinovații fluieră...", publi- 

„Scînteia" nr. 8543 din 
septembrie 1970, se critica 

două

în 
tale, 
cat în 
11 
judecarea cu întîrziere a 
dosare privind accidente de cir
culație, unul al Judecătoriei Sla
tina și celălalt al Judecătoriei 
Buftea.

în urma cercetărilor efectuate 
de organele ministerului, s-a con
statat că cele semnalate în arti
col corespund realității.

Cu ocazia acestor cercetări 
s-au constatat, mai ales la Ju
decătoria Buftea, și alte lipsuri, 
de aceeași natură, motiv pentru 
care s-au luat măsuri de 
ționare a celor vinovâți și anu
me :

— un judecător, în sarcina că
ruia s-au reținut mai multe lip
suri, a fost propus pentru revo
care. (Judecătorul în cauză, Iu
lian Georgescu, a fost revocat de 
Consiliul popular al județului 
Ilfov — N. red.);

— președintele Judecătoriei 
Buftea a fost trimis în fața con
siliului disciplinar și penalizat cu 
reținerea a 20 la sută din salariu 
pe timp de o lună ;

— ceilalți salariați vinovâți au 
fost sancționați cu „avertis
ment" și penalizați cu reținerea 
a 10 la sută din salariu pe timp 
de o lună.

Conducerea ministerului este 
preocupată de soluționarea ope
rativă a cauzelor, cu respecta- 
lea dispozițiilor legii, în care scop 
a dispus ca articolul publicat să 
fie discutat în colectivele de ju
decători de Ia toate instanțele 
din țară — cu care ocazie s-au 
analizat și alte cazuri de tergi
versare a judecării dosarelor — 
și a atras atenția președinților 
tribunalelor județene să urmă
rească în viitor soluționarea la 
timp a fiecărei cauze.

Totodată, s-a luat măsura

sanc-

ca

ca vvxiiăvc 91 sa 111 iiiciicasuii vu . 
exigență soluționarea operativă a )

Die TANASACHE 
Ion NISTOR

Cum ii creștem 7 — iată 
o temă care revine frec
vent în discuție ; pe stradă, 
în întîlnirile cu prietenii, 
acasă și, adeseori, chiar în 
colectivul de muncă, la 
uzină, in atelier, la birou. 
Oamenii ascultă, își spun 
părerea, dau sfaturi, re
comandă soluții. în rîndu- 
rile copiilor se întîlnesc 
însă și situații-limită, cînd 
simplele păreri, cu carac
ter general, nu mai pot fi 
folositoare părinților, cînd 
aceștia susțin că „nu mai 
știu" cum să procedeze. 
Și-atunci ? Poate fl oportu
nă, la un moment dat, in
tervenția colectivului de 
muncă al întreprinderii sau 
instituției într-o problemă 
de familie, cu caracter per
sonal, respectiv de peda
gogie 7 Dar însăși aceas
tă întrebare este ea o- 
portună 7 Vom încerca să 
răspundem la întrebări re- 
latînd un caz întilnit la ca
mera minorului de la In
spectoratul miliției Bucu
rești.

Castel Străinu este uni
cul copil al unei familii or
ganizate, dar la cei 15 ani 
ai săi abia a reușit să ter
mine șase clase, deși capa
citățile sale fizice și inte
lectuale sînt absolut nor
male. Cînd am vizitat fa
milia, mama s-a pornit pe 
un plîns fără oprire pentru 
„băiatul meu" (știa că in
stanța hotărîse trimiterea 
lui intr-un institut de re
educare). Copleșită de griji 
— „ce i se va întimpla oare, 
acolo 7“ — n-a avut nici 
măcar un cuvînt de dojană 
la adresa celui care o făcu
se să sufere, ba ne-a dat 
să înțelegem că n-ar fi 
chiar atît de vinovat pe cît 
se spune („copii, nu 7 Tre
buie să fim înțelegători 1“)

De alături, tatăl o aproba.
In aceste împrejurări, nu 

ne-a fost greu să deducem 
că aveam în față niște pă
rinți de tipul celor pe care 
dragostea părintească îi 
orbește, îi face incapabili să 
descifreze vreun defect în 
conduita copilului lor. 
Dragostea părintească e 
un sentiment firesc. Sînt 
insă unii părinți care,

treprinderea de produse 
lemn-mobilă din Giulești — 
căreia de asemenea i se a- 
cordă dese învoiri, i se dau 
zile de concediu fără plată. 
Se trec cu vederea și re
petatele ei intirzieri de la 
program, socotindu-se că 
este vorba de o problemă 
delicată.

— Cunosc situația fami
lială a acestei femei — ne

unele învoiri din program, 
dar se vede treaba că asta 
n-a ajutat-o prea mult — 
completează și maistrul 
Dincă Dinculescu.

Intr-adevăr, de la direc
tor la maistru toți au ma
nifestat compasiune și în
țelegere. Dar, oare, de o a- 
semenea compasiune și în
țelegere avea nevoie fami
lia in problemele pe care le

...ca bon de învoire
pentru că nu au avut 
o viață ușoară, vor par
că să compenseze ocro- 
tindu-și exagerat copiii. O 
astfel de dragoste este, se 
înțelege, dăunătoare.

Dar, iată că ajungem la 
întrebarea pusă în discuție : 
în fața deselor necazuri 
pricinuite de comportarea 
băiatului, atît tatăl cît și 
mama s-au adresat colec
tivelor întreprinderilor in 
care muncesc. Și nu se 
poate spune că n-au găsit 
înțelegere. Tatăl, electri
cian la cooperativa „îmbră
cămintea". primește învoiri 
de Ia serviciu. „Du-te to
varășe — i se spune — și 
rezolvă-ți problemele cu 
băiatul !“. De aceeași de
plină „înțelegere" se bucură 
și mama — salariată la în-

spune Dumitru Dala, pre
ședintele comitetului sin
dical. A venit și la mine, 
s-a plîns că are unele greu
tăți cu băiatul și am inter
venit de cîteva ori să i se 
dea concediu fără plată. 
Conducerea întreprinderii 
a fost de fiecare dată înțe
legătoare și a aprobat.

— Și la mine a venit de 
cîteva ori — adaugă Gheor
ghe Măgelatu. secretarul or
ganizației de bază de par
tid. Sincer să fiu, îmi părea 
rău pentru supărările ei, 
dar n-aveam nici o putere 
s-o scot din necaz.

— Mi s-a plîns și mie în 
legătură cu băiatul și am 
înțeles-o. O dată chiar 
i-am spus : „Așa l-ai cres
cut, așa îl ai, ce-ți putem 
face noi 7“ I-am dat totuși

ridica comportarea adoles
centului 7 în pofida tutu
ror înlesnirilor acordate 
părinților, comportarea lui 
s-a inrăutătit continuu și a 
culminat cu o infracțiune.

— Ați încercat vreodată 
să cunoașteți condițiile de 
viață ale familiei Străinu, 
să discutați cu vecinii, e- 
ventual să-l vedeți și pe 
băiat 7 — am întrebat.

— Nu. Nu ne-am pus 
niciodată o asemenea pro
blemă — ne-a mărturisit 
secretarul de partid, deși 
acum îmi dau seama că era 
necesar.

Mai mult ca sigur, cu
noașterea situației concrete 
ar fi orientat colectivul a- 
supra adevăratei situații, 
ar fi dezvăluit cauzele 
reale ale devierilor de com

portament ale adolescentu
lui ,S-ar fi făcut constata
rea că atît tatăl cît și mama 
au folosit desele înlesniri 
din producție nu pentru o 
soluționare rațională a si
tuației, pentru educația bă
iatului lor aflat în culpă, ci 
doar ca să-l apere în fața 
diverselor persoane și au
torități. O vizită în familie 
le-ar fi permis să facă ob
servația, nu lipsită de im
portanță. pe care am fă
cut-o și noi, că familia nu 
duce o viață cu adevărat 
normală, că tatăl obiș
nuiește să bea, că în gos
podărie domnește dezordi
nea. în fața unor asemenea 
date se naște, firească, în
trebarea : nu cumva vina 
pentru tulburările de com
portament ale fiului revine 
în bună măsură părinților 7 
Și dacă este așa, în ce a 
constat ajutorul pe care ei 
l-au primit din pariea to
varășilor de muncă 7

Dacă unui salariat i s-ar 
fi întimplat un accident 
mărunt, practic lipsit de 
orice consecințe, atunci un 
întreg colectiv s-ar fi pus 
în mișcare, i-ar fi dat tot 
sprijinul necesar. Tovarășii 
săi l-ar fi vizitat acasă, s-ar 
fi interesat de el să vadă 
cum îi merge. E o reac
ție firească, izvorîtă din 
profundul umanism care 
domnește în relațiile dintre 
oameni, e o atitudine im
pusă de spiritul de întraju
torare tovărășească cultivat 
în climatul nostru social. 
Dar cînd este vorba de o 
vătămare de alt ordin, cînd 
impasul familial sau sufle
tesc poate avea consecințe 
cu mult mai grave, de na
tură morală și socială, aju
torul, cîteodată, nu este pe 
măsură.

Este adevărat că în ase

menea situații majoritatea 
celor în cauză nu cer spri
jin, este adevărat că, după 
cum constată o veche zicală, 
„bine cu sila nu se poate 
face". în general, interven
țiile in viața intimă a oa
menilor nu sînt recoman
dabile, dar, în cazul rela
tat mai sus, cei doi părinți 
au cerut ei înșiși ajutorul 
factorilor de conducere din 
întreprinderile in care lu
crează, considerind, după 
priceperea lor, că învoin- 
du-se de la serviciu, folo
sind acest timp pentru in
tervenții făcute ici și colo, 
vor reuși să-și „salveze" 
copilul. N-au fost intim- 
pinați cu nepăsare, cu lipsă 
de înțelegere, dar ajutorul 
primit a fost formal, sim
plist și nu un sprijin au
tentic, vizînd esența lucru
rilor. Cei în drept au iscă
lit unu. două, trei bonuri 
de învoire, dar nu s-au în
trebat nici un moment ce 
rezolvă prin asta. Or. la 
capătul anchetei întreprinse 
de noi a reieșit că părinții 
aveau nevoie nu de învoiri, 
ci de un ajutor prietenesc, 
de sfatul și solicitudinea 
tovarășilor de muncă pentru 
a înțelege că atitudinea lor, 
atmosfera creată în propria 
familie au dus la eșecul e- 
ducativ.

Un caz printre altele, dar 
radiografia lui dezvăluie 
necesitatea de a fi mereu 
receptivi Ia marile sau 
micile probleme care se 
ivesc în ambianta colecti
vului de muncă, de a în
cerca întotdeauna să le so
luționăm prin mijloace efi
ciente și nu formale. Este 
o exigență firească și per
manentă impusă de clima
tul moral în care muncim 
și trăim.

Ion VLAICU

I
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Aria de utilizare a minereurilor neferoase s-a extins continuu, cu-
prinzind astăzi cele mai importante ramuri industriale. Explicația tre
buie căutată în creșterea exigențelor tehnologiei moderne, care pretin
de materialelor metalice proprietăți concretizate in aliaje de o tot mai
marc complexitate.

Considerînd, cu deplină îndreptățire, că valorificarea minereurilor
neferoase prezintă o deosebită importanță pe plan național, Congresul
al X-Iea al Partidului Comunist Român a trasat și in această privință
sarcini precise, înmănuncheate într-un program prioritar. Au fost sta-
bilite, astfel, răspunderile care revin diferitelor foruri coordonatoare,
precum și sectoarelor științifice de profil, de la institutele de cerceta-
re geologică și minieră, pînă la cele cu specific metalurgic. Printre
obiectivele programului se numără extinderea capacității minelor exis

tente, lărgirea posibilităților de aplicare a unor noi tehnologii, organi
zarea pe scară mai amplă a recuperării secundare a metalelor neferoa

se, în special din deșeuri. Acest din urmă obiectiv necesită cu deose
bire o acțiune rapidă și energică, ținind seama că în ramura metalur
giei neferoase se va mări consumul de ciîpru, plumb, zinc etc.

In legătură cu programul prioritar amintit, cu măsurile luate pentru
Îndeplinirea lui în condiții optime și cu perspectivele care se deschid
în acest domeniu, dăm cuvintul specialiștilor :

VALORIFICARE

PENTRU STIINTA S
9

minereurilor neferoase
UN VAST CIMP DE ACȚIUNE

9

EFICIENȚA PIATRA
DE ÎNCERCARE

A REZULTATELOR
CERCETĂRII

ing. Ion OPRIȘOR
director al Direcției de cooperare economică 

și tehnico-știintifică din Ministerul Industriei Miniere 
și Geologiei

Necesitățile economiei 
noastre naționale au impus 
și impun dezvoltarea ramu
rii metalurgiei neferoase, 
prin elaborarea și ducerea 
la îndeplinire a unor mă
suri determinate, pe linie 
de cercetare și proiectare, 
pentru introducerea pro
gresului tehnic. Ținînd sea
ma de această cerință și 
în conformitate cu preve
derile Directivelor celui 
de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân,. precum și cu sarcinile 
trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969. 
Ministerul Industriei Mi
niere și Geologiei a elabo
rat un program prioritar, 
care cuprinde principalele 
direcții de dezvoltare a ra
murii metalurgiei nefe
roase.

O atenție deosebită se 
va acorda asigurării și dez
voltării bazei materiale, 
prin intensificarea și ridi
carea eficienței lucrărilor 
geologice, urmârindu-se 
realizarea unei legături cît 
mai strînse a activității de 
cercetare geologică cu fac
torii care concură la stabi
lirea parametrilor cantita
tivi și calitativi ai zăcămin
telor, în cel mai scurt timp 
posibil de la punerea lor in 
evidentă.

Producția de minereuri 
neferoase cunoaște o creș
tere deosebită. Astfel, in 
comparație cu perioada 
1965—1970, în anii 1971- 
1975, volumul producției 
de minereuri cuprifere va 
crește de peste 1,5 ori, 
iar producția de minereuri 
polimetalice se va dubla. 
Aceste realizări vor fi ob
ținute atît prin mărirea ca
pacității minelor existente, 
cît și prin darea în exploa
tare a unor mine noi. In 
legătură cu acest din urmă 
obiectiv, se desfășoară o 
activitate intensă pentru 
extinderea cimpurilor mi
niere și in zonele cu conți
nuturi metalice mai scăzute 
și cu condiții geologico-tec- 
tonice mai complicate, pa
ralel cu dezvoltarea lucră
rilor de extracție în adin- 
cime.

După cum se știe, creș
terea producției și eficien
ței economice depinde în
tr-o măsură hotărîtoare de 
folosirea unor metode 
vansate de exploatare. Pe 
baza cercetărilor efectuate 
de Institutul de cercetări 
miniere București, Institu
tul de cercetări și proiec
tări pentru minereuri ne
feroase din Baia Mare și 
Centrul de cercetări din 
Deva, în colaborare cu în
treprinderile beneficiare, 
și-au găsit o aplicare din 
ce în ce mai largă meto
dele de exploatare cu sur
pare la minele Bălan, Deva, 
Leșul Ursului și cele cu în-

a-

Și
ca,
de timp, să se ex- 

și această metodă, 
pro-

magazinare și transport 
gravitațional la minele din 
bazinul Baia Mare. în pre
zent, se 
men țări 
bataj cu 
Bălan 
mind 
scurtă 
tindă 
caracterizată printr-o 
ductivitate sporită și con
sum redus de lemn de 
mină.

Rolul de valorificare 
complexă superioară a ele
mentelor componente ale 
minereurilor neferoase re
vine sectorului de prepa
rare și metalurgiei neferoa
se extractive. în vederea 
creșterii extracției metalice 
și valorificării superioare a 
resurselor. printr-o recu
perare cît mai completă a 
elementelor utile, este ne
cesar ca, pe lingă perfec
ționarea tehnologiilor de 
flotație existente, să se lăr
gească cîmpul de aplicare 
a unor noi tehnologii, cu 
fluxuri combinate, care să 
permită prelucrarea mine
reurilor oxidate și cu con
ținuturi metalice scăzute. 
Sub raportul indicilor cali
tativi și cantitativi de ex
tracție, rezultatele obținute 
în cercetare și în uzinele 
de preparare se situează, 
pentru condiții similare, la 
nivelul celor obținute in 
țările avansate.

Este totuși necesar ca 
toate unitățile de cercetare 
să acorde o atenție sporită 
fazelor finale ale cercetării 
(pilot, semiindustrial), în 
care se definesc parametrii 
și se concretizează tehnolo
giile, în scopul verificării 
viabilității soluțiilor. Pe de 
altă parte, se cere ca și 
unitățile beneficiare să fie 
mai receptive Ia nou și să 
creeze, in mod operativ, 
condiții optime de aplicare 
a rezultatelor valoroase ale 
cercetării. Se cunosc ca
zuri in care astfel de re
zultate au fost nevoite să 
facă' lungi halte de aștep
tare, înainte de a fi intro
duse în producție. De pil
dă, s-ar fi putut aplica mai 
curind epurarea și recicla
rea apelor la Exploatarea 
Zlatna. sau soluțiile îmbu
nătățite de flotare a mine
reurilor complexe din zona 
Burloaia. E tot atît de ade
vărat însă că, în dialogul 
dintre laborator și produc
ție, se ivesc și anomalii 
provocate de cercetare, 
care nu oferă, întotdeauna, 
economiei naționale solu
țiile cele mai adecvate.

Noul sistem de autofi
nanțare a unităților știin
țifice pe bază 
a eliminat, în 
ră, lipsa de 
în aplicarea 
ducînd la scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-aplica-

efectuează experi- 
ale metodei de a- 
banc subminat, la 
Moldova Nouă, ur- 

într-o perioadă

de contracte 
bună măsu- 
operativitate 
cercetărilor.

SCINTEIA
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disperse, care 
metalele de bază 
cupru, zinc) în

re fn producție a rezul
tatelor, cît și la elimina
rea cercetărilor lipsite de o 
finalitate practică precisă, 
înființarea Institutului de 
cercetări și proiectări pen
tru minereuri neferoase, in 
cadrul Centralei minelor și 
metalurgiei neferoase, a 
creat cadrul favorabil unei 
mai ample valorificări in 
producție a muncii cercetă
torilor. Extinderea posibili
tăților de aplicare a tehno
logiilor combinate va per
mite exploatarea unor ză
căminte cu conținuturi mai 
reduse, aflate in condiții 
tectonice și geologice mai 
complicate, fără a afecta 
însă rentabilitatea ramu
rii. Aceste noi tehnologii 
vor face posibilă, de ase
menea, valorificarea meta
lelor existente in 
zguri metalurgice, 
de pirită.

Pirita se 
la fabricarea 
furie, prin 
prăjire. Datorită importan
ței pe care o prezintă pen
tru industria chimică, acest 
acid a fost numit „fonta 
industriei chimice", iar 
consumul lui e un indice al 
gradului de dezvoltare a 
industriei unei țări. Cenu
șile rămase de la prâjirea 
piritei vor putea asigura, 
printr-o valorificare com
plexă, noi cantități de mi
nereu de fier și alte meta
le neferoase. Pînă la sfîrși- 
tul acestui an, va fi elabo
rat un studiu tehnico-eco- 
nomiC de fundamentare a 
investițiilor pentru obiec
tivul industrial destinat

TEHNICA
IN INVESTIGAREA

COMORILOR DIN ADlNC

geolog Desideriu CONSTANTINOF
șef serviciu în Ministerul Industriei Miniere și Geologiei

In vederea realizării unei 
operații vitale pentru eco
nomia noastră, lărgirea ba
zei de materii prime, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta, în cuvîntarea rostită 
la Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român din decembrie 1969, 
că este necesar ca organele 
de resort să elaboreze un 
program special de cerce
tări geologice, strins legate 
de nevoile economiei, care 
să asigure scurtarea perioa
dei de explorare, intensifi
carea activității în zone noi, 
mai greu accesibile, investi
garea cuprinzătoare a re
zervelor geologice din țara 
noastră. Ca o primă mă
sură menită să ducă la în
deplinirea acestor indicații 
de maximă importanță, au 
fost create întreprinderi te
ritoriale de prospecțiuni și 
explorări geologice, repar
tizate astfel îneît să se asi
gure o cît mai strînsă legă
tură cu unitățile de produc
ție și accelerarea ritmului 
cercetării geologice pe în
treaga suprafață a țării. în 
acest context se înscrie des
chiderea unor noi fronturi 

acestuj scop, 
în funcțiune i 
plan cincinal.

In urma analizei între
prinse de Ministerul Indus
triei Miniere și Geologiei, 
in colaborare cu Ministerul 
Industriei Chimice, s-a a- 
juns la concluzia că sînt 
condiții pentru producerea 
metalelor 
însoțesc 
(plumb, 
minereurile neferoase : in- 
diu, folosit la fabricarea 
oglinzilor astronomice și a 
ecranelor luminoase, iar 
sub formă de aliaje specia
le, pentru lagăre și cuzineți 
necesari la viteze și sarcini 
mari ; cadmiu, utilizat în 
industria nucleară, sub for
mă de elemente de reglare și 
in industria cablurilor; sele
niu, necesar industriei elec
tronice. Tehnologiile* de re
cuperare au fost stabilite 
și se prevede continuarea 
cercetărilor. în vederea ob
ținerii de metale cu o pu
ritate avansată, care să fie 
apoi apte și pentru indus
tria semiconductorilor.

După cum reiese și din 
această succintă prezentare, 
există toate condițiile ca, 
prin aplicarea numeroase
lor măsuri prevăzute, prin 
folosirea deplină a poten
țialului uman și material, 
prin introducerea în produc
ție cu maximum de operati
vitate a rezultatelor cerce
tărilor, să ridicăm la un 
înalt grad de eficiență eco
nomică valorificarea zăcă
mintelor de minereuri nefe
roase.

de cercetare, in zonele greu 
accesibile din munții Țible- 
șului și Bistriței, la Izvorul 
Ursului, Baia de Aramă, 
Rănușa și Pietroasa-Bihor. 
Continuă într-un ritm susți
nut și lucrările de prospec- 
țiuni-explorare din bazinul 
Văii Vaserului-Vișeu, de la 
Șasea Montană și Munții 
Oașului, în așa fel îneît re
zervele identificate să fie 
introduse neîntirziat in cir
cuitul economic. în cadrul 
acestei activități cuprinză
toare, un obiectiv esențial 
îl constituie descoperirea u- 
nor noi zăcăminte de mine
reuri neferoase, pentru a a- 
coperi necesitățile crescinde 
ale industriei.

Obținerea unor rezultate 
eficiente în lucrările de car
tare geologică și prospec
țiune complexă este condi
ționată de utilizarea unor 
aparate și metode geofizice 
și geochimice moderne. 
Menționez, de pildă, meto
dele gravimetrice, folosite 
pentru studiul atracției Pă- 
mintului și cele magneto- 
metrice, care se bazează pe 
diferențele existente între 
proprietățile magnetice ale

in curent 
ser- 

efectuarea măsură- 
electrometrice în 

geoelectrice și mor- 
grele. O mare pro-

mineralelor ; ele permit să 
se facă deducții asupra pre
zenței și poziției unor zăcă
minte în scoarța terestră. 
Activitatea de cercetare ge
ologică beneficiază și de 
aportul electrometriei, me
todă constind in sondarea 
straturilor pe care dorim să 
le studiem, cu ajutorul cu- 
renților electrici ; deoarece 
fiecare tip de rocă reacțio
nează intr-un anumit fel la 
trecerea acestor curenți, 
prin analiza comportării lor 
se poate determina natura 
rocilor, In sfirșit. metoda 
cea mai modernă folosește 
undele seismice provocate 
la suprafața solului : o ex
plozie dă naștere unui mic 
cutremur artificial, care se 
propagă cu diferite viteze 
prin straturile scoarței, su
ferind reflecții și refracții 
Înregistrate de seismografț 
de mare sensibilitate.

Toate aceste metode sini 
utilizate și in prospecțiunile 
zăcămintelor de minereuri 
neferoase, prospecțiuni e- 
fectuate cu aparate geofizi
ce moderne. Gravimetrele 
de mare precizie, de pildă, 
sînt folosite in special pen
tru cercetarea detaliată a 
structurilor; geologice și 
pentru prospectarea directă 
a unor zăcăminte de sub
stanțe minerale utile. Apa
ratele portabile de polari- 
zație provocată, 
continuu și alternativ, 
vesc la 
torilor 
condiții 
fologice 
ductivitate și un înalt grad 
de precizie se obțin cu apa
ratura magnetometrică, uti
lizată mai ales în cercetarea 
zonelor greu accesibile. In 
sfîrșit, aparatura cu prece- 
sie nucleară ne îngăduie să 
realizăm măsurători care nu 
puteau fi efectuate cu apa
ratura existentă anterior in 
dotație.

Evident, preocuparea In
tensă pentru cunoașterea 
bogățiilor subpămîntene ale 
țării, pentru sporirea rezer
velor de minereuri, prin o- 
rientarea mai eficientă a 
cercetării geologice și folo
sire^ metodelor de investi
gație modernă, este 
tură să influențeze 
dinamica producției 
re. Ne vom strădui 
asigurăm încheierea cerce
tărilor la termenele prevă
zute. in cazul zăcămintelor 
care urmează să intre in 
exploatare In anii următori 
și identificarea unor noi 
zone mineraliere, in regiuni 
mai puțin cercetate, care să 
se adauge zonelor cunos
cute. O deosebită importan
ță prezintă realizarea unei 
legături cît mai strinse cu 
factorii chemați să stabi
lească parametrii cantitativi 
și calitativi ai zăcămîntului, 
la cît mai scurt timp după 
punerea lui în evidență. Se 
vor lua deci măsuri pentru 
efectuarea in paralel, pe 
parcursul cercetării geolo
gice. a încercărilor de pre
parare a minereurilor și a 
studiilor tehnico-economice. 
Este cazul să menționăm că 
noile condiții organizatori
ce, create prin reunirea ac
tivităților miniere și geolo
gice in cadrul aceluiași mi
nister, sînt propice unei co
laborări fructuoase intre 
toți cei ale căror strădanii 
înfrățite scot la lumina soa
relui comorile din adine.

a
ceasta importantă 
a economiei naționale, este 
o preocupare esențială a 
institutului nostru. Iată de 
ce una dintre problemele 
majore ale cercetării în a- 
cest domeniu constă în 
depistarea și introducerea 
în sfera producției mate
riale a unor noi materii 
prime pentru aluminiu, 
metale neferoase grele, pre
cum și organizarea produc
ției dc noi metale nefe
roase, ca de pildă magne
ziu și oxid de magneziu.

Creșterea producției de 
metale neferoase grele, la 
nivelul sarcinilor noului 
plan cincinal, este posibilă 
numai prin prelucrarea 
metalurgică a concentrate
lor complexe de cupru, 
plumb, zinc care vor avea 
o pondere din ce în ce mai 
mare. Procesul de prelu
crare a acestor concentrate 
complexe, cu o compoziție 
chimică și mineralogică to
tal diferită de cea a con
centratelor folosite în mo
mentul de față, este in 
curs de valorificare intr-o 
instalație pilot, pe baza unei 
tehnologii elaborate de sec
ția de metale 
tutului nostru.

în ceea ce . 
ducția de noi metaie nefe
roase, țara noastră dispune 
de rezerve importante de 
roci serpentinitice, cu u:> 
conținut de' pînă la 40 la 
sută oxid de magneziu, 
principala materie primă în 
obținerea cărămizilor re
fractare de 'magnezită și 
cromomagnezită, produs de 
primă necesitate pentru 
industria siderurgică și me
talurgică neferoasă Se cu
vine să subliniem elabora
rea de către un colectiv 
cercetători din Institut 
unei tehnologii bazate 
tratarea serpentinitelor cu 
acid azotic, care permite 
obținerea oxidului de mag
neziu 1 și a altor elemente 
însoțitoare. Prin această 
metodă se elimină necesi
tatea regenerării reactivu
lui de atac, operație costi
sitoare, acidul azotic fiind 
recuperat aproape integral 
sub forma unui produs fi
nit util, azotatul de amo
niu, folosit ca 
in agricultură.

în condițiile 
nării actualelor 
de valorificare 
produselor și 
lor metalurgiei 
au fost obținute de pe a- 
cum o serie de importante 
realizări. Astfel, începind 
din anul 1969, a Intrat în 
funcțiune o instalație d? 
sulfat de zinc, cu o capaci
tate de producție de 5 >00 
de tone pe an, instalație 
realizată pe baza tehnolo
giei și proiectului elaborat 
de institut în colaborare cu 
specialiștii Uzinei de mi
nereuri și metale neferoa
se Copșa-Mică. La aceeași 

uzină, producția de cadmiu 
obținută într-o instalație de 
recuperare realizată pe 
baza unei tehnologii pro
prii va satisface aproape 
în întregime necesitățile, 
ceea ce va avea drept re
zultat însemnate economii 
de valută. Cercetări promi
țătoare se desfășoară și în 
domeniul prelucrării nămo
lurilor anodice folosite la 
rafinarea cuprului, pentru 
obținerea seleniului, nece
sar industriei electronice și 
industriei sticlei, ca mate
rial decolorant.

O altă problemă 
bit de importantă, 
situează în centrul . 
parilor noastre, este valori
ficarea 
ducției 
se, sub
de mare valoare economică.

Aliajul pentru conductori 
electrici elaborat de insti
tutul nostru, în colaborare 
cu Institutul de cercetări 
și proiectări electrotehnice, 
are caracteristici care-1 si
tuează la nivelul celor mai 
bune aliaje de același tip 
existente pe plan mondial. 
Calculele efectuate la Insti
tutul de studii și proiec
tări energetice estimează 
că, prin folosirea acestui 
aliaj, pentru fiecare kilo-

MUTAȚII CALITATIVE 
IN PROFESIUNEA

La dezvoltarea într-un 
ritm susținut a industriei 
miniere contribuie, în mod 
substanțial. intensificarea 
gradului de mecanizare a 
unităților de extfacție și 
instalațiilor de preparare. 
Pornind de aici. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini a elaborat un stu
diu detaliat cu privire la 
dinamica producției de uti
laj minier in perioada 
1970—1975, ținînd seama de 
nivelul tehnic de vîrf atins 
pe plan mondial.

în sectorul minereurilor 
neferoase se preconizează 
ca pînă în 1975 să se ajun
gă la extracția mecanizată 
in abataje într-un procent 
de circa 55 la sută. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, 
se va pune accentul pe asi
milarea în fabricație a unor 
produse complexe, de înaltă 
tehnicitate, care să asigure 
o exploatare cît mai rațio- 

metru de linie de 
tensiune s-ar realiza 
nomie de 20 000 de 
urmare a reducerii 
mului de metal. în 
1971, se va realiza experi
mental o primă linie 
înaltă tensiune de acest 
cu o lungime 
lometri.

O cerință 
importanță și 
se adresează tuturor 
tăților științifice, este aceea 
a accelerării procesului de 
valorificare a rezultatelor 
cercetărilor. Documentele 
de partid au precizat, în 
repetate rinduri, că cerce
tările se consideră încheia
te numai după ce au fost 
aplicate în producție și au 
dat rezultatele scontate. 
Iată de ce apare imperios 
necesară scurtarea ciclului 
de cercetare. Eforturile 
noastre în acest sens se 
lovesc de unele dificultăți 
obiective. Uneori, experi
mentările în instalațiile 
pilot și aplicarea industria
lă sînt frînate de faptul că 
constructorii de mașini în- 
tirzie punerea la dispoziție 
a unei game mai largi de 
utilaje și piese de schimb. 
De pildă, în instalațiile 
noastre tehnologice utilizăm 
arzătoare de gaz metan 
neadecvate procesului teh
nologic respectiv, deoarece 
au un consum de combus
tibil prea mare. In această 
situație, comisia de avizare 
a folosirii de combustibil 
din cadrul Ministerului Pe
trolului nu ne dă aviz fa
vorabil și astfel experimen
tările pilot sînt întîrziate. 
Soluția ? Trebuie să cum
părăm din import arzătoa
re, produse de țări \ care 
nu dispun de gaz metan ! 
...Consider deci că ar tre
bui să existe o cointere
sare sporită din partea tu
turor factorilor interesați și 
mai ales a M.I.C.M., 
este și un important 
sumator de minereuri 
feroase.

nală a minereurilor și o va
lorificare superioară a lor. 
Cercetările efectuate în a- 
cest domeniu vor duce, tot
odată, la creșterea ponderii 
utilajelor produse in țară, 
renunțîndu-se, treptat, la 
cumpărarea de licențe stră
ine.

De altfel, stimularea ca
pacității de creație a oa
menilor noștri de știință 
care activează în domeniul 
cercetării din domeniul mi
nier s-a soldat și pînă acum 
cu succese evidente. Amin
tesc, de pildă, locomotiva 
de mină cu transmisie hi
drostatică. superioară celei 
cu transmisie mecanică, fo
losită anterior, în ceea ce 
privește puterea și sigu
ranța în exploatare. De ase

menea, mașina pneumatică 
de încărcat cu siloz, adap
tată specificului 
din exploatarea 
lor neferoase, 
deosebită se va 
continuare, atît 
necesare exploatării, cît 
instalațiilor de preparare a 
minereurilor, domeniu în 
care se vor asimila produse 
complexe, de mare capaci
tate, pentru majoritatea o- 
perațiilor principale, inclu
siv pentru linii de prepa
rare a minereurilor de 1500 
pînă Ia 2 000 de tone pe Zi.

Dincolo de importantele 
efecte economice pe care le 
generează, mecanizarea lu
crărilor cu volum mare de 
muncă are drept consecință 
îmbunătățirea substanțială a 
condițiilor de lucru pentru 
minerii din galeriile aflate 
Ia zeci de metri sub pămint. 
Și nu numai atît. Cerînd o 
pregătire profesională de 
nivel superior, mecanizarea 
determină transformarea 
calitativă a meseriei de mi
ner, acesta devine un veri
tabil tehnician și operator.

La realizarea unor astfel 
de mutații calitative, un rol 
deosebit revine procesului 
de automatizare. De pe a- 
cum se prefigurează mina 
în care mașinile conduse de 
la pupitru vor efectua me
todic toate muncile grele 
din abataje.

Să revenim însă la pre
zent și la operațiile de pre
parare și sortare a mine
reurilor neferoase. In acest 
domeniu, se prevede — pe 
lingă modernizarea circui
telor de măcinare-clasare 
și îmbunătățirea indicatori
lor economici ai schemelor 
existente — asimilarea de 
celule cu controlul continuu 
al parametrilor procesului 
de flotație și dozare a reac
tivelor, realizarea de îngro- 
șătoare și filtre de vid 
cu discuri, pentru amelio
rarea condițiilor de desfă
șurare a tehnologiei de flo
tație. Pentru sfărîmarea 
primară și secundară a mi
nereurilor. se vor realiza 
concasoare giratorice, cu un 
con lung, altele cu amorti- 
zoare hidraulice, precum și 
ciururi de inerție și de re
zonanță.

Pentru a se putea ajunge 
la un asemenea grad de 
tehnicitate este insă nevoie 
ca eforturile cercetării și 
proiectării să fie dublate la 
timp de specializarea și 
profilarea întreprinderilor 
care execută astfel de uti
laje. în acest scop, reparti
zarea sarcinilor de produc
ție se face finind seama de 
gradul de 
duselor și 
fabricației 
urmări cu 
rință comportarea utilajelor 
în exploatare. Preluarea de 
la beneficiar a activității de 
proiectare și rezolvarea o- 
perativă și eficientă a noi
lor sarcini ale cercetării de 
profil se vor desfășura în 
condiții mai bune, în urma 
recentei înființări a Institu
tului de cercetări și proiec
tări pentru utilaje miniere 
de la Satu-Mare, cu o fili
ală la Baia Mare. In felul 
acesta, răspunsul la solici
tările Ministerului Indus
triei Miniere și Geologiei 
va putea fi mult mai 
prompt, onorindu-ne astfel 
obligațiile deosebite care 
revin ministerului nostru, 
în calitate de cel mai mare 
consumator de materie pri
mă neferoasă.

lucrărilor 
minereuri- 
O atenție 

acorda, in 
agregatelor 

Și
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interviu acordat de președintele
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, 

corespondentului diplomatic-șef al companiei 
de presă „Hearst" din S.U.A., John P. Wallach

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a primit pe senatorul chilian Umberto Aguirre Doolan

(Urmare din pag. I) 

permanent al statelor de pe con
tinent care, după părerea mea, ar 
avea o mare însemnătate în dez
voltarea viitoare a relațiilor inter- 
europene, în pregătirea unor noi 
reuniuni și în obținerea de noi 
progrese pe linia securității. Un 
asemenea organ ar putea discuta
— așa cum s-a căzut de acord cu 
acest prilej — și problema reduce
rii trupelor străine. în final, noi 
concepem securitatea europeană 
fără blocuri și fără baze militare 
străine, deci și fără trupe străine 
pe teritoriile altor state. Aceasta 
presupune să se realizeze un cli
mat de încredere și colaborare în 
Europa — asigurîndu-se indepen
dența și suveranitatea fiecărui stat
— care să facă inutile blocurile 
militare și prezența trupelor străi
ne. Acesta este unul din obiecti
vele de bază ale securității pe 
continent; firește, el nu poate fi 
realizat de la început, dar consti
tuie țelul spre care mergem.

După cum știți, se are în ve
dere ca la conferința consacrată 
securității europene să participe 
și S.U.A. și Canada.

în lumea de astăzi, toate țările
— mai mari sau mai mici — au 
un cuvînt greu de spus în viața 
internațională ; soluționarea pro
blemelor internaționale se poate 
face numai prin participarea tu
turor țărilor. Dacă toate statele 
europene își vor uni eforturile și 
vor acționa în direcția normalizării 
relațiilor pe continent, înfăptuirea 
securității în această parte a lumii 
se va realiza mai grabnic, în in
teresul cauzei păcii în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE: Cum vedeți 
dumneavoastră locul R. P. 
Chineze în viața internațio
nală actuală, participarea ei 
la O.N.U., dezvoltarea rela
țiilor cu această țară ?

RĂSPUNS : Doresc să subliniez 
că în viața internațională actuală 
R.P. Chineză este un factor impor
tant care nu mai poate fi ignorat 
de nimeni. în condițiile de azi nu 
mai este de conceput rezolvarea 
durabilă a marilor probleme in
ternaționale, dezvoltarea unei largi 
și multilaterale cooperări interna
ționale, fără participarea Chinei.

în ce privește participarea R.P. 
Chineze la O.N.U., problema e 
foarte simplă ; China este mem
bră a O.N.U., se numără printre 
membrii fondatori ai acestei orga
nizații ; ea este, de asemenea, mem
bru permanent al Consiliului de 
Securitate. Această mare țară este 
însă împiedicată să-și ocupe locul 
ce i se cuvine în forurile interna
ționale. O.N.U. trebuie să țină sea
ma de realități, și Republicii Popu
lare Chineze trebuie să-i fie resta
bilite drepturile ce i se cuvin în 
aceste organisme. Eu nu cunosc 
o altă Chină ! Taiwanul nu poate fi 
considerat China ; acesta este un 
teritoriu chinez și constituie o pro
blemă internă a Chinei. S.U.A. 
trebuie să-și retragă bazele milita
re din Taiwan, lăsînd ca proble
mele să fie rezolvate de poporul 
chinez.

După cum se știe, România are 
relații bune, pe toate planurile, cu 
R. P. Chineză. Și alte state dez
voltă colaborarea cu China. Apre
ciem că în ultimul timp a avut loc 
o ameliorare a relațiilor dintre 
R. P. Chineză și U.R.S.S. și credem 
că se va ajunge la realizarea unor 
înțelegeri — cel puțin pe linie de 
stat, în prima fază — între cele 
două țări. Aceasta ar avea o impor
tanță deosebită.

Noi ne-am preocupat întotdea
una ca să nu se ajungă la o ascu
țire a raporturilor dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză, deoarece am considerat 
și considerăm că relațiile bune 
dintre aceste două țări socialiste 
sînt atît în interesul popoarelor 
lor, cît și al celorlalte țări — so
cialiste și nesocialiste. O înrăută
țire a acestor relații ar exercita o 
influență defavorabilă asupra în
tregii situații internaționale. Noi 
considerăm că existența unor deo
sebiri de păreri nu trebuie să ducă 
în nici un fel la ciocniri militare, 
la conflicte : problemele litigioase 
trebuie soluționate exclusiv pe ca
lea tratativelor, a discuțiilor, iar 
deosebirile de păreri trebuie lăsate, 
uneori, să fie clarificate de însăși 
desfășurarea evenimentelor, ce de
monstrează pînă la urmă care 
punct de vedere este mai bun.

ÎNTREBARE : Avînd în ve
dere sprijinul ferm pe care 

România îl acordă rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, cum apreciați 
dumneavoastră posibilitățile 
de soluționare a situației din 
Orientul Apropiat ?

RĂSPUNS: Noi considerăm că 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 constituie o 
bază pentru o soluție politică în 
Orientul Apropiat.

Ne îngrijorează agravarea situa
ției din ultima vreme în această 
regiune. Ne-au provocat, îndeosebi, 
o mare îngrijorare luptele care au 
avut ioc în Iordania. Considerăm 
că este necesar să se ajungă la o 
înțelegere deplină care să asigure 
încetarea definitivă a acestor lupte. 
Realizarea colaborării între statele 
arabe este parte integrantă a- sta
bilizării în Orientul Apropiat. Am 
fost preocupați de perspectiva unei 
intervenții din afară în luptele din 
Iordania și ne-am pronunțat în 
mod hotărît împotriva oricăror a- 
semenea intervenții, deoarece aces
tea ar fi dus la o nouă încordare, 
cu consecințe foarte grave pentru 
pacea lumii.

Considerăm că trebuie depuse în 
continuare eforturi pentru rezol
varea politică a crizei din Orientul 
Apropiat, care să ducă la retra
gerea trupelor israeliene de pe te
ritoriile ocupate. Nu este posibilă 
încheierea conflictului din această 
zonă fără retragerea trupelor. în 
Orientul Apropiat trebuie să se 
ajungă la realizarea de înțelegeri 
care să garanteze securitatea și in
dependența tuturor statelor — deci 
și a Israelului. La aceasta am 
mai adăuga un lucru care, se 
pare, nu este pretutindeni sufi
cient de bine înțeles; găsirea 
unei solhții pentru populația paleș- 
tineană, ținîndu-se seama de inte
resele și dorințele acesteia. în orice 
caz, nu se poate vorbi de pace în 
Orientul Apropiat, fără să se a- 
jungă la o soluție pentru rezol
varea cerințelor populației pa- 
lestinene. Ne exprimăm speranța 
că se vor depune eforturi în această 
direcție și că pînă la urmă conflic
tul din Orientul Apropiat se va 
soluționa pe calea tratativelor.

ÎNTREBARE: Principiile pe 
care România le promovează 
în relațiile internaționale — 
ale respectării suveranității 
naționale, egalității depline în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor state 
— au cucerit un mare sprijin 
în multe țări ale lumii. Poli
tica externă a României este 
bine cunoscută. Totodată, do
resc să arăt, domnule pre
ședinte, că sînt profund im
presionat de marile' progrese 
înregistrate de România pe 
planul construcției interne, 
mai ales dacă avem în vedere 
de unde a pornit România 
după cel de-al doilea război 
mondial.

Ne puteți spune, domnule 
președinte, care este situația 
economică actuală și care sînt 
perspectivele de dezvoltare a 
țării în viitor ?

RĂSPUNS: Doresc să mențio
nez faptul că, în promovarea poli
ticii sale externe — de colaborare 
multilaterală cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială 
— România se bazează, în primul 
rînd, pe succesele obținute în pro
pria ei dezvoltare economică și 
socială. Fără o economie puter
nică și fără dezvoltarea în ritm 
ascendent a întregii țări nu este 
de conceput o politică externă ca 
acepa pe care o desfășoară Româ
nia. De altfel, noi considerăm că 
între politica externă și cea inter
nă a oricărei țări — deci și a Ro
mâniei — există o perfectă unitate 
și că aceste două laturi ale poli
ticii se condiționează reciproc.

într-adevăr, după cel de-al doi
lea război mondial, România a 
obținut succese remarcabile în dez
voltarea sa economică și socială. 
Este, cred, suficient de elocvent 
faptul că în acest an producția 
industrială globală a țării va fi de 
circa 17 ori mai mare decît în 
1938, anul cu producția cea mai 
ridicată din perioada antebelică. 
S-au dezvoltat noi ramuri, inexis
tente în trecut în România. Fabri
căm astăzi camioane, turisme, 
tractoare, mașini de calcul electro
nic, utilaje chimice și petroliere. 
România se numără printre pri
mele țări din lume care produc 
utilaj petrolier; ocupăm, în a- 
ceastă privință, locul trei în pro
ducția mondială.

Ritmul înalt de dezvoltare a in

dustriei românești a fost urmat, 
de asemenea, de progrese însem
nate în agricultură, în dezvoltarea 
învățămîntului, științei și culturii, 
în 1945, România avea aproape 35 
la sută din populație analfabetă ; 
am lichidat de mult această stare 
de lucruri; în prezent am trecut 
la învățămîntul obligatoriu de 10 
ani pentru întregul tineret. Acor
dăm un rol de prim rang învăță
mîntului superior, cercetării știin
țifice, considerîndu-le factori de 
bază ai progresului societății.

Dăm, de asemenea, o atenție deo
sebită ridicării nivelului de trai al 
populației. Nu doresc să spun că 
în această privință nu mai avem 
încă mult de făcut, dar, față de 
moștenirea primită, am realizat o 
creștere simțitoare a nivelului 
vieții materiale și spirituale a po
porului. De altfel, așa se explică 
faptul că întregul popor sprijină 
politica internă și externă a statu
lui nostru. Tot ceea ce întreprin
dem este îndreptat spre făurirea 
unei vieți mai bune, mai îmbelșu
gate, pentru cetățenii României.

în ce privește obiectivele dez
voltării viitoare, doresc să arăt că 
am elaborat de pe acum noul plan 
cincinal pe perioada 1971—1975, 
plan care prevede continuarea spo
ririi potențialului economic al ță
rii într-un ritm susținut; se pre
vede un ritm anual de creștere a 
producției industriale de peste 10 
la sută. Caracteristic perioadei ur
mătorilor cinci ani va fi nu numai 
ritmul ridicat, ci și accentul pe care 
îl punem pe problemele calitative 
ale activității economice și sociale 
— pe problemele ridicării calității 
producției, creșterii productivității 
muncii, sporirii eficienței activită
ții economice. Ne preocupăm de 
dezvoltarea unor ramuri esențiale 
ale economiei, cum ar fi electro
nica, construcția de mașini-unelte, 
chimia ș< altele. Nu vom ignora de
loc ci, dimpotrivă, vom acorda o 
atenție deosebită în următorii ani 
dezvoltării industriei bunurilor de 
consum.

O altă caracteristică importantă 
a perioadei viitoare este creșterea 
preocupării pentru dezvoltarea a- 
griculturii. Avem, în această pri
vință, un program vast de irigații 
și îmbunătățiri funciare, de dez
voltare a zootehniei, de sporire a 
producției agricole. Pentru a vă o- 
feri o imagine despre aceste efor
turi, doresc să menționez că 1/5 
din investițiile pe care le vom face 
vor fi concentrate în agricultură.

Dezvoltînd intens întreaga eco
nomie avem ca obiectiv să ne a- 
propiem de țările dezvoltate — din 
punct de vedere al venitului națio
nal pe cap de locuitor — să obți
nem o creștere substanțială a nive
lului de viață al poporului.

Ne preocupăm totodată de dez
voltarea celorlalte domenii ale vie
ții sociale. înțelegem ca, o dată cu 
progresul material general, cu dez
voltarea învățămîntului, a științei, 
să desfășurăm o largă activitate 
pentru ridicarea nivelului cultural 
al populației. Ne preocupăm să 
creăm condiții pentru participarea 
mai largă, și în forme cît mai di
verse, a poporului la conducerea 
vieții sociale, să lărgim cadrul de
mocratic al conducerii societății 
noastre.

Desigur, realizarea acestor obiec
tive — la care m-am referit în
tr-un mod destul de general — cere 
eforturi foarte mari. în următorul 
cincinal vom aloca pentru inves
tiții peste 30 la sută din venitul 
național. Noi considerăm că tre
buie să facem aceste eforturi pen
tru ca România să ocupe un loc în 
rîndul popoarelor cu o economie 
dezvoltată, cu un nivel de viață 
ridicat. Apreciem că aceasta este 
singura cale pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, care să asigure satisfacerea 
tot mai deplină a necesităților ma
teriale și spirituale ale omului.

Apreciez că pe această cale tre
buie să colaborăm larg cu celelalte 
state; desigur, colaborăm în pri
mul rînd cu țările socialiste, dar 
dorim să extindem relațiile și să 
conlucrăm larg cu toate țările lu
mii. După cum am spus la început, 
dorim să dezvoltăm colaborarea și 
cu S.U.A. Colaborarea și coopera
rea internațională contribuie la 
progresul fiecărei țări, la cauza pă
cii în lume.

Aș dori ca, în încheiere, să vă 
rog să transmiteți, prin intermediul 
presei dumneavoastră, multe urări 
de prosperitate și pace poporului 
american și dorința noastră de a 
vedea dezvaltîndu-se continuu re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare.

Marți dimineața, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
a primit pe senatorul chilian Umberto 
Aguirre Doolan, care ne vizitează 
țara. La întrevederea care s-a desfă

LA 11 OCTOMBRIE ARE LOC 
INAUGURAREA OFICIALĂ 

A TlRGULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI
Organizatorii Tîrgului interna

țional București anunță că des
chiderea festivă a Tîrgului va 
avea loc în dimineața zilei de 
11 octombrie.

Adunări comemorative 
dedicate lui Gheorghe Doja
Cu ocazia împlinirii a 500 de ani de 

la nașterea lui Gheorghe Doja, marți 
s-au desfășurat în localitățile Răcă- 
ciuni și Gheorghe Doja, din județul 
Bacău, adunări populare comemora
tive. In cadrul acestora a fost evo
cată situația social-politică de acum

Cronica zilei
în ultimele zile ale vizitei pe 

care au făcut-o în țara noastră, la 
invitația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
membrii delegației cooperatiste a- 
gricole din Republica Arabă Unită, 
condusă de Sadek Mohamed Dawa, 
directorul Institutului de studii și 
specializare din Cairo, au fost oas
peții unor cooperative agricole și 
întreprinderi agricole de stat din 
județele Brașov și Ilfov. Ei au vi
zitat, de asemenea, uzinele „Semă
nătoarea", magazine intercooperatis- 
te și piețe din Capitală.

Membrii delegației au fost primiți 
de Gheorghe Petrescu, prim-vicepre- 
ședinte al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, și 
au avut întrevederi la Banca Agri
colă, Administrația Asigurărilor de 
Stat și la redacția ziarului „Satul 
socialist".

Marți dimineața, delegația coope
ratistă agricolă din Republica Arabă 
Unită a părăsit Capitala.

★
Cu prilejul Zilei Armatei Populare 

Cehoslovace, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la București, 
Miroslav Sulek, a oferit marți la 
amiază un cocteil în saloanele am
basadei.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolescu și general-locotenent 
Vasile Ionel, adjuncți ai ministru
lui forțelor armate, Petru Burlacu, 
adjunct gl ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri . ai 
corpului diplomatic.

★
Marți după-amiază au luat sfîrșit 

lucrările consfătuirii pe țară a pre
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IN CADRUL OPTIMILOR DL FINALA A COMPETIȚIEI 
DE FOTBAL „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

U. T. Arad — „Steaua Roșie11 Belgrad
AMSTERDAM 6 (Agerpres) — 

Marți, la Amsterdam, a avut loc tra
gerea la sorți pentru stabilirea me
ciurilor din cadrul optimilor de fina
lă ale competițiilor internaționale de 
fotbal „Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor". Echipa U.T. Arad, 
care a eliminat celebra formație o- 
landeză Feijenoord, va întîlni echipa 
Steaua Roșie Belgrad. în „Cupa cu
pelor" Steaua București va juca în 
compania echipei olandeze P.S.V. 
Eindhoven.. Intîlnirile urmează să 
aibă loc la 21 octombrie (turul) și 4 
noiembrie (returul).

Iată programul celorlalte partide :

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ECHIPA DE FOTBAL BAYERN 

MUNCtlEN, fostă campioană a R.F. 
a . Germaniei, va continua să participe 
la ediția 1970—1971 a Cupei orașelor 
tîrguri. După ce Bayern a trecut de 
primul tur, eliminind pe Glasgow 
Rangers, conducătorii echipei din 
Miinchen Intenționau să declare for
fait la meciul din turul doi cu Coven
try, socotind că acesta s-ar solda cu 
serioase daune financiare. Dar, după 
consultări cu federația vest-germană 
de fotbal, echipa bavareză a renunțat 
la acest proiect, pentru a salvgarda 
reputația internațională a clubului 
lor.

PREȘEDINTELE UNIUNII INTER
NAȚIONALE DE CICLISM, Adriano 
Rodoni, a sosit la Montreal pentru a 
asista la concursurile cicliste ce se 
vor desfășura în acest oraș unde vor 
avea loc în anul 1976 Jocurile olim
pice de vară. De asemenea, A. Ro
doni va studia posibilitățile de orga
nizare la Montreal in 1974 a campio
natelor mondiale de ciclism.

LA VARȘOVIA a avut loc intîlni- 
rea de tir cu arma de vînătoare între 
echipa Legia și formația „Clubul 
sportiv școlar" din București. Au luat 
parte și componenți ai lotului națio
nal polonez. In proba de talere arun
cate din șanț pe primul loc s-a clasat 
cunoscutul trăgător polonez Smelczin- 
ski cu 199 puncte, urmat de românul 
ȘTEFAN BODNARESCU — 188
puncte.

LA TIRANA a avut loc FESTIVI
TATEA DECERNĂRII „CUPEI BAL
CANICE" la fotbal (ediția 1969—1970) 

șurat intr-o atmosferă cordială a par
ticipat Fernando Contreras, ministru 
consilier însărcinat cu afaceri al Re
publicii Chile la București.

(Agerpres)

Desfășurarea propriu-zisă a 
Tîrgului are loc, așa cum s-â mai 
anunțat, între 13 și 24 octombrie 
1970.

(Agerpres)

5 secole din Transilvania și persona
litatea revoluționară a lui Gheorghe 
Doja. Un program de cîntece patrio
tice, recitări și dansuri a completat 
manifestările.

(Agerpres)

ședinților și vicepreședinților con
siliilor județene ale Organizației pio
nierilor și a activiștilor Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor.

Organizată în scopul perfecționării 
stilului de muncă al participanților 
la lucrări consfătuirea a prilejuit 
audierea de expuneri privind educa
ția prin muncă a pionierilor și cul
tivarea creativității la copiii între 9 
și 14 ani, însoțite de aplicații practi
ce : organizarea de excursii și dru
meții, primirea elevilor în unitățile 
și detașamentele purtătorilor crava
telor roșii și trecerea acestora în rîn- 
durile Uniunii Tineretului Comunist 
etc.

★
în cadrul programului de schimburi 

culturale între Republica Socialistă 
România și Iran a sosit în Capitală 
prof. Mohamed Ebrahim Bastani Pa- 
rizi, de la Universitatea din Teheran, 
pentru a întreprinde studii și cerce
tări de istorie și arheologie.

In timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele va vizita instituții de învă- 
țămînt superior și de cercetare, prin
tre care universitățile din București, 
Cluj și Iași, institutele de istorie și 
arheologie ale Academiei Republicii 
Socialiste România, precum și străve
chile cetăți de la Histria, Calatis și 
altele.

(Agerpres)

PRONOSPORT i
CATEGORIA I : (13 rezultate) 2,85 

variante a 28.815 lei.
CATEGORIA a'II-a : (12 rezultate) 

58,65 variante a 1.680 lei.
CATEGORIA a IlI-a : (11 rezulta

te) 605,10 variante a 244 lei.

„Cupa campionilor europeni" : Wa
terford (Irlanda) — Celtic Glasgow 
(Scoția) ; Panathinaikos (Grecia) — 
Slovan Bratislava ; Carl Zeiss 
Jena — Sporting Lisabona ; Standard 
Ltege — Legia Varșovia ; Cagliari 
(Italia) — Atletico Madrid ; Borussia 
Moenchengladbach — Everton ; Ajax 
Amsterdam — F.C. Basel.

„Cupa cupelor" : Goestepe Izmir — 
Gornik Zabrze ; C.S.K.A. Sofia — 
Chelsea (Anglia) ; Real Madrid — 
Wacker Innsbruck ; Benfica Lisabo
na — Vorwaerts Berlin ; Honved Bu
dapesta — Manchester City ; F.C. 
Bruges — F. C. Zurich ; Cardiff 
City — Nantes.

echipei albaneze Partizan Tirana, în- 
vingătoarea acestei competiții. Tro
feul a fost inminat antrenorului Loro 
Borici și jucătorului Lin Shllaku, că
pitanul echipei, de către ION ALE- 
XANDRESCU, secretar general ad
junct al federației române de fotbal 
și membru al secretariatului perma
nent al Comisiei balcanice de fotbal.

CURSA CICLISTA INTERNAȚIO
NALĂ desfășurată in localitatea 
Fourmies a fost ciștigată de rutierul 
belgian Van Tyghem cronometrat pe 
distanța de 237 km cu timpul de 
5h 59’17”. In același timp cu învingă
torul a sosit un grup din care făceau 
parte printre alții danezul Mortensen 
și belgienii Verbeek. Bracke și Ro
siers.

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECE
RILE TURNEULUI INTERNAȚIO
NAL DE TENIS DE LA BERKELEY 
(California). în ultimele finale dis
putate s-au înregistrat următoarele 
rezultate : dublu bărbați : Bob Lutz, 
Stan Smith (S.U.A.) — Roy Barth, 
Tom Gorman (S.U.A.) 6—2, 7—5, 4—6, 
6—2 ; dublu femei : Lesley Hunt, 
Kristy Pigeon (Australia) — Judy 
Dalton, Patty Hogan (Australia) 6—2, 
6—3.

DISPUTATA PE HIPODROMUL 
PARIZIAN LONGCHAMP, tradițio
nala cursă de galop, premiul „Arcul 
de triumf" a fost ciștigată de calul 
francez „Sassafras", condus de jo
cheul Yves Saint Martin. Pe locul 
doi a sosit calul canadian „Nijinski" 
avind în șa pe celebrul jocheu Lest- 
ter Pigott.

A 21-a aniversare 
a Republicii

Democrate Germane
Se împlinesc astăzi 21 de ani de la 

evenimentul care a marcat întemeie
rea primului stat german socialist — 
constituirea Republicii Democrate 
Germane. Ziua de 7 octombrie 1949, 
cînd pe solul german a luat naștere 
pentru întîia oară în istorie un stat 
al muncitorilor și țăranilor, a con
semnat împlinirea celor mai înalte 
năzuințe progresiste ale poporului 
german, în frunte cu comuniștii, in 
lupta lor împotriva forțelor reacțiunii, 
pentru țelurile libertății, democrației 
și progresului.

în perioada care a trecut de atunci, 
devenit stăpîn pe propriile destine, 
poporul R.D. Germane, sub conduce
rea Partidului Socialist Unit din Ger
mania, a desfășurat o amplă activitate 
creatoare, trecind la lecuirea rănilor 
pricinuite de război, realizind prefa
ceri adinei, structurale, în toate do
meniile vieții politice și sociale, ob- 
ținînd șuccese remarcabile în dezvol
tarea forțelor de producție, în edifi
carea orînduirii noi, socialiste.

O puternică dezvoltare a cunoscut 
în anii puterii populare industria so
cialistă a R.D. Germane. Succesele 
remarcabile dobîndite în acest dome
niu și-au găsit expresia in apariția 
unor importante centre și obiective 
economice, în crearea unei baze me
talurgice proprii, în dezvoltarea sus
ținută a unor ramuri esențiale din 
cele mai moderne, cum sînt construc
țiile de mașini, chimia, electronica și 
electrotehnica, construcția de aparate 
etc. Amploarea și ritmul dezvoltării 
industriale sînt elocvent ilustrate de 
faptul că în prezent R.D.G. realizează 
în numai 10 luni o producție echiva
lentă cu aceea a întregii Germanii 
capitaliste în întreg anul 1936. Potri
vit comunicatului Serviciului central 
de statistică al R.D. Germane, pro
ducția de mărfuri industriale pe pri
mul semestru al anului în curs a spo
rit cu 7,5 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, iar 
volumul de produse industriale rea
lizat în aceste șase luni a fost egal 
cu cel obținut în întreg anul 1959.

Sugestiv pentru rapiditatea pe care 
o. cunoaște dezvoltarea diferitelor ra
muri ale economiei R.D. Germane 
este următorul exemplu : sînt numai 
șase ani de cînd în R.D.G. și-a înce
put propriu-zis producția ramura pe
trochimiei, care astăzi, datorită pro
greselor înregistrate, ocupă o pondere 
de seamă în ansamblul economiei. Și 
mai tînără — trei ani — este industria 
mașinilor electronice de calcul și apa
raturii electronice, ale cărei produse 
își dovedesc calitatea și eficiența atît 
în economie cît și în activitatea de 
cercetare.

Paralel cu industria, In R.D.G. s-a 
dezvoltat an de an agricultura socia
listă. Ca urmare a rezultatelor bune 
obținute în înzestrarea tehnică a a- 
griculturii și sporirea fertilității so
lului, producția vegetală și animală 
a înregistrat creșteri substanțiale.

In prezent, oamenii muncii își de
dică eforturile înfăptuirii importantu
lui obiectiv stabilit de Partidul Socia
list Unit din Germania — crearea în 
R.D. Germană a sistemului social 
dezvoltat al socialismului. In acest 
cadru, conducerea de partid și de stat 
a R.D. Germane acordă o deosebită 
atenție înfloririi științei și tehnicii, 
ca factori de prim ordin pentru dez- 

' voltarea unei economii moderne, cu 
un înalt randament. La plenara C.C. 
al P.S.U.G. din vara acestui an, s-a 
pus un mare accent pe asemenea as
pecte ca organizarea socialistă a cer
cetării științifice, raționalizarea so
cialistă complexă printr-o mai mare 
inițiativă proprie, producția proprie 
de mijloace de automatizare și rațio
nalizare etc.

în strînsă legătură eu aceste obiec
tive, în R. D. Germană se preconi
zează noi măsuri pentru crearea de 
cadre de specialiști cu înaltă califi
care, capabile să asigure realizarea și 
funcționarea în cele mai bune con
diții a aparaturii și instalațiilor mo
derne. Camera Populară a R. D. Ger
mane, întrunită recent la Berlin, a 
dezbătut și aprobat un proiect de 
lege în acest sens, accentuîndu-se im
portanța dezvoltării continue a învă
țămîntului, în concordantă cu cerin
țele impuse de noul stadiu al dez
voltării economice și sociale. In a-

întilnire
la ambasada R. D. Germane

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări. a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul aces
tei țări la București, Hans Voss, a or
ganizat, marți dimineața, o întilnire 
la sediul ambasadei, la care au luat 
parte reprezentanți ai presei centra
le, Agenției române de presă „Ager
pres", Radioteleviziunii române, ai al
tor publicații, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

După ce s-a referit la realizările 
obținute de R. D. Germană în anii 
construcției socialiste, la dezvoltarea 
continuă a relațiilor bilaterale de 
prietenie dintre R. D. Germană și 
Republica Socialistă România și Ia u- 
nele probleme privind politica exter
nă a guvernului țării-sale, ambasa
dorul R. D. Germane la București a

ȘEDINJA FESTIVĂ DE LA BERLIN
BERLIN 6 — Corespondentul Ager

pres, Ștefan Deju, transmite : La 6 
octombrie a avut loc la Berlin ședin
ța festivă consacrată celei de-a 21-a 
aniversări a R.D. Germane, organizată 
de C.C. al P.S.U.G., Consiliul de 
Stat, Consiliul de Miniștri și Fron
tul Național al R.D. Germane.

în prezidiu au luat loc Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și alți conducători de partid și de 
stat. Erau prezent! oameni ai mun
cii, membri ai corpului diplomatic 
acreditați în R.D. Germană, oaspeți 
străini.

Adunarea festivă a fost deschisă de 
prof. dr. Erich Correns, președintele 
Consiliului Național al Frontului Na
țional.

Cuvîntarea festivă a fost rostită de 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri. Vorbitorul a 

cceași direcție se înscriu și reformele 
învățămîntului superior, care preco
nizează — prin măsuri organizatorice 
și de conținut — pregătirea cît mai a- 
decvată a studenților pentru necesi
tățile modernizării continue a eco
nomiei naționale.

Ca rezultat al realizărilor dobindite 
în dezvoltarea industriei, agricultu
rii, a celorlalte ramuri ale economiei, 
venitul național a sporit an de an și, 
o dată cu aceasta, a crescut nivelul de 
trai, material și cultural, al maselor 
celor ce muncesc.

Pe plan extern, alături de celelalte 
țări socialiste, R. D. Germană mili
tează pentru înfăptuirea securității în 
Europa și dezvoltarea colaborării 
pașnice între statele acestui conti
nent. pentru normalizarea relațiilor 
internaționale, pentru lichidarea de
finitivă a colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru dezarmare și pro
gres. Ca un corolar al politicii sale 
de dezvoltare a relațiilor cu țări a- 
vind alte orînduiri, de intensificare a 
legăturilor economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale cu acestea, R. D. 
Germană se bucură de o tot mai largă 
recunoaștere pe plan internațional.

După cum au declarat în repetate 
rînduri conducătorii de partid și de 
stat ai României, țara noastră acordă 
întregul ei sprijin recunoașterii, con
form dreptului internațional, a Re
publicii Democrate Germane — stat 
independent și suveran — primirii 
sale în O.N.U. și în alte organizații 
internaționale, creării tuturor condi
țiilor pentru participarea ei activă 
la viața politică mondială, la efortu
rile generale pentru pace și progres.

Intre România și R. D. Germană, 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
intre popoarele celor două țări s-au 
statornicit și se dezvoltă relații multi
laterale de prietenie și colaborare 
tovărășească, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. Punînd în cen
trul politicii sale externe prietenia, 
alianța și colaborarea cu toate țările 
socialiste. România a acționat și ac
ționează pentru dezvoltarea raportu
rilor cu R. D. Germană în cele mai 
variate domenii. Succesele obținute 
de cele două țări în construcția socia
listă creează mereu noi premise pen
tru amplificarea relațiilor reciproce 
pe tărîm politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Dorința celor două state, a popoa
relor noastre de a întări continuu le
găturile tovărășești dintre ele și-a gă
sit o nouă expresie zilele acestea, 
cînd a avut loc la București parafarea 

. Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană de către miniștrii de 
externe ai celor două țări. Așa cum 
se arată în comunicatul publicat ieri 
cu privire la vizita în România a mi
nistrului afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Winzer, și la convor
birile avute cu ministrul de externe 
al țării noastre, Corneliu Mănescu, 
cele două părți au relevat cu satisfac
ție că relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre România și 
R. D. Germană se dezvoltă continuu, 
pe baza principiilor internaționalis
mului socialist, avantajului reciproc șî 
întrajutorării tovărășești, respectării 
suveranității și independenței, egalită
ții în drepturi, neamestecului jn tre
burile interne. A fost reafirmată ho- 
tărirea celor două guverne de a de
pune toate eforturile pentru lărgirea 
și intensificarea în continuare a co
laborării dintre România și R. D. Ger
mană pe diferite planuri, spre binele 
celor două popoare, al socialismului 
și păcii.

Urmărind cu interes și simpatie 
activitatea creatoare a oamenilor 
muncii din R. D. Germană, poporul 
nostru își exprimă satisfacția față de 
realizările acestora în toate domeniile 
construcției socialiste. Cu prilejul ma
rii sărbători a R. D. Germane, po
porul român adresează oamenilor 
muncii din R.D.G. călduroase felici
tări și le urează să obțină noi succese 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
în opera de construire a socialismu
lui, pentru înfăptuirea țelurilor pro
gresului și păcii.

răspuns la întrebările adresate de 
participanții la întilnire.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a ani

versări a proclamării R.D. Germane, 
Consiliul Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, Consi
liul Național al Femeilor și Comite
tul foștilor luptători antifasciști au 
adresat telegrame de felicitare orga
nizațiilor similare din țara prietenă.

★
Cu prilejul celei de-a XXI-a ani

versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a trans
mis o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Democrate Germane, Otto Winzer, 

(Agerpres) 

evidențiat importantele succese în
registrate de oamenii muncii din 
R.D. Germană în diferitele domenii 
ale economiei și a vorbit despre 
unele sarcini pentru înlăturarea anu
mitor deficiențe.

Vorbind despre relațiile externe ale 
țării sale, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane a subli
niat politica consecventă de pa.ee și 
coexistență urmărită de conducerea 
de partid și de stat și a subliniat că 
R.D. Germană a fost, este și va ră- 
mîne un aliat credincios în lupta 
pentru menținerea păcii și securită
ții în lume. Vorbitorul a scos în evi
dență marea importanță a Tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F. a Germaniei.

Totodată, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane a arătat 
necesitatea recunoașterii diplomatice 
a R.D. Germane de către R.F. a Ger
maniei, avertizînd împotriva tendin
țelor revanșarde ale anumitor cercuri 
vest-germane.



viața internațională_____
LOVITURĂ 

DE STAT 
ÎN BOLIVIA

• FOSTUL PREȘEDINTE OVANDO 
CANDIA A CERUT AZIL POLITIC LA 
AMBASADA ARGENTINEI DIN LA 
PAZ • GENERALUL MIRANDA, INI
ȚIATORUL LOVITURII DE STAT, A RE
NUNȚAT LA PREȘEDINȚIA JUNTEI 
MILITARE CARE PRELUASE PUTEREA

LA PAZ 6 (Agerpres). — Lovitura 
militară de stat din Bolivia, declan
șată duminică in absenta din capitala 
tării a fostului președinte, genera
lul Ovando Catndia, și care în pri
mele momente părea să fi eșuat, nu 
a putut fi evitată. Reîntors ime
diat din localitatea Santa Cruz, si
tuată la 500 km de La Paz, Candia 
a încercat să obțină o soluție de 
compromis cu liderul rebeliunii, ge
neralul Rogelio Miranda, comandan
tul trupelor terestre, cu care s-a în
tâlnit în două rînduri. Acesta din 
Urmă, contind pe sprijinul militari
lor, a respins orice compromis, fapt 
pentru care a fost destituit din pos
tul pe care îl ocupă.

Marți dimineață, după consultări 
cu membrij cabinetului său, fostul 
președinte, Alfredo Ovando Candia, 
și-a anunțat demisia „spre a evita 
o cjocnire sîngeroasă în sinul forțe
lor armate". Ulterior, el s-a refugiat 
la ambasada Argentinei din La Paz, 
unde a cerut azil politic, fapt con
firmat și la Buenos Aires.

Imediat după demisia Iui Ovando 
Candia, generalul Rogelio Miranda 
s-a autoproclamat președinte al unei 
junte militare care și-a asumat 
conducerea țării.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
generalul Juan Jose Torrez, înlătu
rat din guvernul lui Candia la în
ceputul acestui an sub presiunea mi
litarilor de dreapta, ar fi obținut 
sprijinul trupelor rămase fidele fos
tului președinte și ar fi oreat „un 
guvern revoluționar".

Un comunicat al vechiului cabinet 
anunță că guvernul a fost înlăturat 
printr-o încercare de forță din par
tea militarilor și că aceasta va în
semna o întrerupere a procesului de 
reforme. In cei 155 de ani de la cu
cerirea independenței de sub domi
nația spaniolă, Bolivia a cunoscut 
astfel 182 de lovituri de stat.

La închiderea ediției, din capitala 
bolivia nă se anunță că generalul 
Rogelio Miranda, inițiator al loviturii 
de stat a renunțat la președinția 
juntei care a preluat puterea în 
Bolivia după demisia lui Alfredo 
Ovando Candia. Triumviratul juntei 
este format din generalii Efrain 
Gauchalla, din partea armatei teres
tre, Fernando Sattori, comandantul 
torțelor .aeriene și contra-amiralul. 
Alberto Albarracin, comandant al 
forțelor navale.

HELSINKI

Convorbiri cehoslovaco-finlandeze
HELSINKI 6 (Agerpres) — Preșe

dintele R.S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, a sosit marți la amiază Ia 
Helsinki într-o vizită oficială de trei 
zile, Ia invitația președintelui Finlan
dei, Urho Kekkonen. Pe aeroportul

Conferința anuală a conservatorilor britanici

Opinii divergente 
asupra problemelor cheie
Astăzi, încep la Blackpool lucrările 

celei de-a 88-a conferințe anuale a 
Partidului conservator, partid care 
se află actualmente la putere în 
Anglia. Semnificația deosebită a a- 
cestei reuniuni decurge din faptul că 
ea va oferi primului-ministru, ca și 
altor membri ai cabinetului, prilej de 
a-și expune opiniile asupra politicii 
interne și externe, pe care urmează 
să o promoveze în viitor noul gu
vern. Aceasta, cu atît mai mult cu 
cit, deși de la formarea guvernului 
au trecut peste trei luni, un program 
concret de activitate nu a fost prac
tic întocmit pînă în prezent.

Conservatorii vin la Blackpool nu 
„ca un om cu casa dărimată de cu
tremur" (cum s-a exprimat Ian Mi- 
kardo despre Partidul laburist înain
te de conferința acestui partid), ci cu 
satisfacția de a fi ciștigat alegerile 
și de a fi revenit, ca atare, la pu
tere după șase ani de opoziție. Dar, 
dincolo de această atmosferă festivă 
se fac simțite o serie de nemul
țumiri in rîndurile organizațiilor, 
delegațiilor și ale membrilor parti
dului, ca urmare a dificultăților 
economice pe care le parcurge în 
prezent Anglia. Stagnarea produc
ției, creșterea șomajului și a prețu
rilor sint fenomene care au însoțit 
permanent guvernul conservator de. 
la instalarea sa. „Neliniștea în le
gătură cu politica guvernului față de 
problemele economice va domina con
ferința Partidului conservator de la 
Blackpool", scrie ziarul „FINAN
CIAL TIMES". Ziarul consideră că 
„cea mai dificilă sarcină va cădea 
asupra ministrului finanțelor, dl. 
Anthony Barber, care urmează să 
vorbească în cadrul dezbaterilor des
pre problemele cheie ale economiei".

în ajunul conferinței, a fost dat 
publicității „actul relațiilor în in
dustrie", care echivalează cu o în
cercare „de a încătușa sindicatele" 
(cum s-a exprimat un lider al trade- 
union-urilor și care a stîrnit o pu
ternică reacție în rîndurile sindica
telor). T.U.G. a și anunțat convoca
rea unei ședințe speciale pentru 15 
octombrie ca să discute măsurile ce 
se impun a fi luate împotriva hotă- 
rîrilor din acest document. Problema 
„relațiilor în industrie" va fi una 
din temele de bază ale conferinței, 
ca și spirala prețuri-salarii, care a 
dus la declanșarea unor greve cum 
ar fi cea a salariaților de la servi
ciile comunale din marile orașe.

Sindicatele și Partidul laburist, nu

Aplicații militare 
pe teritoriul R. D. Germane

BERLIN 6 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. a anunțat că in R. D. Ger
mană au sosit unități militare din 
țări socialiste, din Europa, pentru a 
lua parte la aplicații militare comu
ne. potrivit planului pregătirii de 
luptă a forțelor armate ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La aplicații participă, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger-

losip Broz Tito in Belgia
BRUXELLES 6 (Agerpres) — losip 

Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, a sosit marți intr-o vizită o- 
ficială la Bruxelles, la invitația rege
lui Belgiei, Baudouin. Președintele 
Tito este însoțit de Nikola Milianici, 
vicepreședinte al Vecei Executive Fe
derale, Mirko Tepavaț, secretar de 
stat pentru afacerile externe, și de 
alte persoane oficiale, iugoslave.

La aeroportul dip Bruxelles, pre
ședintele Tito, soția sa, Iovanka 
Broz, și persoanele care îi. însoțesc, 
au fost întîmpinați de regele Bau
douin și de regina Fabiola, de (Gaston 
Eyskens, primul ministru al Belgiei, 
vicepremierul Andre Cools. Pierre 
Harmel, ministrul de externe, și alți

o.n.u. Dezbaterile 
din Adunarea Generală

NAȚIUNILE UNITE 6. — Trimisul 
special Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite : Reunită în plenul său, 
Adunarea Generală a O.N.U. a exa
minat marți dimineață proiectul „De
clarației cu privire la principiile 
dreptului internațional ale relațiilor 
prietenești și de cooperare între sta
te, conform Cartei Națiunilor Unite", 
exprimîndu-Și acordul său cu remite
rea documentului în forma respectivă 
către sesiunea jubiliară.

în sprijinul acceptării declarației în 
forma în care a fost elaborată, au luat 
cuvântul președintele Comitetului 
pentru problemele juridice, iar în nu
mele statelor principalelor regiuni 
geografice ale lumii reprezentanții 
Cehoslovaciei, Nigeriei, Tailandei,

PENTRU UN CLIMAT DE PACE 
ȘI SECURITATE ÎN BALCANI ȘI EUROPA

SOFIA 6„, — Corespondentul Ager
pres, Gheorghe leva, transmite : 
Marți, la Sofia au luat sfîrșit convor
birile oficiale dintre Țodor Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, și Suleyman De- 

capitalei finlandeze, el a fost intîm- 
pinat de Urho Kekkonen și de alte 
înalte oficialități ale țării gazdă.

în după amiaza aceleiași zile intre 
cei doi președinți au început convor
birile oficiale.

exclud posibilitatea ca guvernul să 
denaționalizeze „Britsh Steel Corpo
ration", un anunț in acest sens puțind 
fi făcut la conferința Partidului con
servator. Laburiștii au declarat încă 
de pe acum că un viitor guvern la
burist va naționaliza din nou orice 
ramură pe care guvernul conserva
tor o va denaționaiiza în perioada 
în care se află la putere.

Judecind după cuprinsul unui mare 
număr de proiecte de rezoluție se 
poate aprecia că la conferință, con
servatorii nu vin cu opinii unitare 
în multe probleme importante. Un 
exemplu îl constituie aderarea An
gliei la Piața comună. „Adversarii 
conservatori ai Pieței comune do
resc să facă o puternică demonstra
ție la conferința partidului", scrie 
ziarul „SUNDAY TELEGRAPH". 
Chiar și proiectele de rezoluție care 
sprijină politica guvernului în legă
tură cu aceasta cer „obținerea de 
condiții satisfăcătoare", „informarea 
publicului în toate stadiile tratative
lor",, „consultarea țării printr-un re
ferendum înainte de a se accepta a- 
derarea" etc. Un alt proiect de re
zoluție cere guvernului „să abando
neze negocierile privind aderarea An
gliei la Piața comună și să acțio
neze în direcția încurajării dezvol
tării economiei naționale, bazată pe 
participarea independentă a Angliei 
la comerțul mondial". în afara pro
gramului oficial al conferinței, va 
avea loc și o dezbatere publică pe 
tema : „Să aderăm sau să nu ade
răm", în baza unor rapoarte ale parti
zanilor și adversarilor aderării.

Păreri contradictorii există, potr!- 
vit proiectelor de rezoluție prezen
tate, și asupra altor probleme. In
tr-unui din proiecte, de pildă, „sa 
condamnă, fără rezerve, vînzarea de 
arme către Africa' de sud", iar in
tr-altul se cere „reluarea fără în- 
tîrziere a vînzării armelor" ; un 
document se pronunță „împotriva re
cunoașterii regimului ilegal din Rho 
desia" în timp ce altul solicită gu 
vernului „să recunoască Rhodesia" 
etc.

A alege din noianul celor 900 
proiecte de rezoluție pe cele socotite 
mai importante va fi desigur sar
cina conferinței Partidului conser
vator și pronosticuri în legătură cu 
punctele de vedere care vor prevala 
sint, firește, premature.
Londra, 6

N. PLOPEANU 

mană, R. P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară și Uniu
nea Sovietică.

Din partea țării noastre, la aplica
ții va lua parte un stat major de 
divizie.

Aplicațiile vor fi conduse de ge
neralul de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale al R. D. 
Germane.

membri ai guvernului boigian. Rege
le Baudouin a prezentat președinte
lui Tito pe reprezentanții de frunte 
al vieții politice belgiene.

De la aeroport, înalții oaspeți iu
goslavi și gazdele lor au plecat cu 
un tren special spre gara centrală 
din Bruxelles, iar de aici* spre pala
tul regal, unde va fi reședința pre
ședintelui Iugoslaviei în timpul șe
derii sale în Belgia. Pe parcurs, nu
meroși locuitori ai capitalei belgie
ne au făcut o caldă primire coloanei 
Oficiale.

La Palatul regal, regele Baudouin 
și regina Fabiola au oferit o masă 
în onoarea înalților oaspeți.

Mexicului și Marii Britanii. Vorbitorii 
au exprimat convingerea că adopta
rea acestui document va contribui la 
întărirea păcii, constituind un eveni
ment marcant al dezvoltării dreptului 
internațional și relațiilor interstatale. 
Ei au subliniat că enunțarea juridică 
a principiilor înscrise în Cartă, sub 
forma unei declarații privind normele 
de conduită in raporturile dintre state, 
reprezintă o contribuție de mare im
portanță pentru menținerea și întă
rirea păcii internaționale pe baza li
bertății, egalității, justiției și res
pectului drepturilor fundamentale ale 
omului și dezvoltării relațiilor prie
tenești între națiuni, indiferent de 
sistemele lor politice, economice și 
sociale și nivelurile lor de dezvoltare.

mirel, primul-ministru al Republicii 
Turcia.

Convorbirile, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de deplină în
țelegere, au explorat* posibilitățile 
pentru dezvoltarea relațiilor recipro
ce, în special in domeniul colaboră
rii economice, tehnico-științifice, 
schimburilor de mărfuri, transportu
lui și turismului.

Au fost examinate, de asemenea, 
cele mai importante probleme inter
naționale. Cele două părți și-au ex
primat dorința de a-și aduce contri
buția la rezolvarea pașnică și con
structivă a problemelor internațio
nale și la crearea unuj climat poli
tic mai bun . in Balcani și în Europa, 
in general.

Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, și Ihsan 
Caglayangil, ministrul de externe al 
Republicii Turcia, au semnat în nu
mele celor două guverne o convenție 
consulară.

AUSTRIA:

După recentele 
alegeri parțiale

Rezultatele alegerilor parțiale care 
au avut loc duminică au generat o 
stare de confuzie în rîndurile Parti
dului populist austriac. Luni, fostul 
președinte al acestui partid și fost 
cancelar al Austriei, Josef Klaus, a 
renunțat la mandatul său de depu
tat. „Acest gest — scrie ziarul „Die 
Presse" — exprimă neliniștea și de
zorientarea din marele partid de opo
ziție", care a contat pe scrutinul din 
4 octombrie ca pe „ultima șansă 
pentru corectarea alegerilor parla
mentare" din primăvară.

De fapt, dificultățile prin care trec 
populiștii nu sint de dată recentă, 
ele au fost numai accentuate prin 
rezultatele nefavorabile de dumi
nică. Primul șoc a survenit la 1 
martie, cînd, pentru prima oară în 
perioada postbelică, Partidul popu
list a pierdut majoritatea absolută 
în parlament, iar în urma eșuării 
negocierilor cu Partidul socialist, a 
trecut, după 25 de ani de guvernare, 
in opoziție. Aceasta a determinat 
apariția unor serioase fricțiuni, de
oarece cercuri influente ale partidu
lui înclinau mai degrabă spre un 
compromis cu Partidul socialist și 
reluarea formulei „marii coaliții". 
Aceste cercuri considerau participa
rea la guvern ca liantul cei mai sigur 
între cele trei grupări (bund-uri) 
principale din care se compune Par
tidul populist : Asociația țăranilor 
(cea mai numeroasă), Asociația mun
citorilor și salariaților și Asociația 
economică, reunind în general patro
natul, și, deși redusă numericește, 
jucind un rol hotăritor in determi
narea politicii partidului).

în schimb, acei lideri care s-au 
declarat favorabil trecerii în opoziție 
au argumentat aceasta prin ne
cesitatea unor restructurări in in
teriorul partidului, pentru a-1 adapta 
cerințelor noi. înainte însă ca dorin
țele reformatorilor să fie clar con
turate și mai ales acceptate în an
samblul partidului, s-au intensificat 
divergențele interne și disputele în
tre bund-uri.

în această situație, ziarele vieneze 
reiau tot mai insistent afirmațiile 
privind iminența unor schimbări în 
conducerea Partidului populist, solu
ție aplicată și în trecut în momente 
similare, dar care nu a contribuit la 
rezolvarea problemelor, disputate, ci 
numai la amînarea lor.

Viena, 6
P. STANCESCU

Vizita delegației P.C.R. 
în Australia

SYDNEY 6 (Agerpres). — în ca
drul vizitei pe care o delegație a 
P.C.R. o întreprinde în Australia, 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Român, s-a întâlnit 
in ziua de 5 octombrie cu tovarășul 
Laurie Aarons, secretar național al 
Partidului Comunist din Australia.

în cadrul întilnirii s-a exprimat 
satisfacția pentru relațiile de priete
nie, solidaritate și colaborare tovă
rășească existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Australia, precum și hotărîrea 
de a se extinde aceste raporturi în 
viitor, în interesul întăririj unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Convorbirile au evidențiat puncte 
de vedere comune cu privire la apre
cierea situației internaționale actuale, 
în cadrul discuțiilor s-a relevat că 
ambele partide vor acționa și în vii
tor pentru restabilirea și întărirea 
unității mișcării comuniste și munci

Ședința C.C. al Uniunii Socialiste Arabe

Anwar Sadat desemnat 
candidat la funcția 

de președinte al R.A.U.
CAIRO 6 (Agerpres). — Comitetul Central al Uniunii Socialiste Arabe, 

convocat luni seara în ședință plenară extraordinară, a hotărit în unanimitate 
să desemneze pe Anwar Sadat în calitate de candidat la funcția de președinte 
al Republicii Arabe Unite.

Comitetul Central a aprobat un ra
port prezentat în acest sens de Co
mitetul Executiv Suprem al Uniunii 
Socialiste Arabe, care recomandă ca 
această propunere să fie examinată 
miercuri de Adunarea Națională, con
vocată în sesiune extraordinară pen
tru prima oară după moartea pre
ședintelui Nasser. Data referen
dumului popular pentru alegerea pre
ședintelui se propune a fi 15 octom
brie.

După cum s-a mai anunțat, guver
nul R.A.U. a hotărit duminică seara 
în unanimitate să respecte procedu
ra constituțională în vederea alegerii 
noului președinte al țării, care tre-

★
Unul dintre cei mai apropiați și mai 

vechi colaboratori ai defunctului pre
ședinte, Anwar Sadat s-a născut la 
25 decembrie 1918 in satul Mit Abul 
Kum, din Egiptul de Jos. Absolvent 
al Academiei militare, Sadat a fost 
promovat ofițer in anul 1938. încă in 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, el a militat împotriva ocupației 
britanice, organizind operații de sa
botaj, pentru care a fost de mai mul
te ori arestat. Din 1948 lucrează timp 
de doi ani la revista „Al Massawar". 
Fiind reintegrat, apoi, în armată, par
ticipă la acțiunile pentru răsturnarea 
regimului monarhist. El a făcut parte 
din cei 11 ofițeri care au constituit, 
in 1952, Consiliul revoluției.

In primul guvern format de Gamal 
Abdel Nasser, Anwar Sadat a deținut 
funcția de ministru de stat, deve
nind ap,oi secretar general al Uniunii 
naționale, partid politic constituit 
sub noul regim.

Demonstrație în Trafalgar Square din Londra împotriva planurilor guvernu
lui britanic de a relua livrările de armament către Republica Sud Afri

cană

agențiile de presă transmit:
După turneul său de 

nouă zile prin mai multe 
țări europene, președintele 
Nixon a sosit marți la Wa

mențioshington. A§entia U-PJ-
nează că imediat după sosire, pre
ședintele și-a consacrat întregul său 
timlp redactării unui raport către na
țiune in legătură cu situația din Viet
nam și cu intențiile S.U.A. privind 
războiul din Asia de sud-est. Rapor
tul va fi prezentat miercuri în ca
drul unui program televizat de toate 
posturile americane de televiziune.

Convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, Pal 
Losonczi, și președintele 
Indiei, V. V. Giri, care se Bflă 

torești internaționale, pe baza prin
cipiilor independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, dreptului fiecărui partid de 
a-și stabili de sine stătător linia 
politică, aplicînd învățătura marxist- 
leninistă Ia condițiile concrete ale 
țării respective. Cele două partide 
au subliniat, totodată, dorința lor de 
a dezvolta relații multilaterale între 
România și Australia, corespunzător 
intereselor celor două popoare.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, respect și 
înțelegere reciprocă.

★
Marți după-amiază, tovarășul Vir

gil Trofin a avut o întilnire cu 
G. R. Crawford, ministrul agricultu
rii . în statul New South Wales. în 
timpul discuției ce a avut loc cu 
acest prilej, s-a procedat la. un 
schimb de păreri cu privire la posi
bilitățile de dezvoltare a cooperării 
între România și Australia, în dome
niul agriculturii.

buie să aibă loc în decurs de 60 de 
zile de la încetarea exercitării func
ției de către președintele ales. în baza 
articolului 102 al Constituției, candi
datul la președinție este desemnat de 
către Adunarea Națională cu o ma
joritate de două treimi din numărul 
mandatelor de deputați. Candidatul la 
funcția de președinte al R.A.U., pro
pus de Adunarea Națională, trebuie 
să fie'confirmat apoi de către corpul 
electoral, în cadrul unui referendum 
național. Dacă în cursul referendumu
lui el nu va întruni majoritatea ab
solută a voturilor, Adunarea Națio
nală urmează să propună un nou can
didat.

*
în iulie 1960 a fost ales președinte 

al Adunării Naționale. Un an mai 
tirziu, el a prezidat comisia de pregă
tire a Congresului Național al forțe
lor populare, ce urma să definitiveze 
Carta, document ce trasa liniile ge
nerale ale opțiunilor politice ale re
gimului, atît pe plan intern cit și in 
domeniul extern.

In anul 1962, se creează Consiliul 
Prezidențial, iar Anwar Sadat este 
numit membru al acestui organism. 
In 1964 este ales președinte al noii 
Adunări Naționale, iar în același an 
este numit vicepreședinte al repu
blicii.

In septembrie 1968 devine membru 
al Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe și apoi a fost ales 
în Comitetul Executiv Suprem, cea 
mai înaltă instanță a partidului. La 
20 decembrie 1969 a fost numit din 
nou vicepreședinte al republicii.

Intr-o vizită oficială la Budapesta, au 
relevat existența unor bune relații de 
colaborare reciprocă în toate dome
niile, menționează agenția M.T.I. 
Convorbirile dintre cei doi oameni de 
stat au cuprins și unele probleme in
ternaționale actuale. Cele două părți, 
menționează agenția citată, au con
statat existența unor puncte de ve
dere comune sau apropiate în toate 
problemele discutate.

Președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh, a desemnat luni 
seara, după încheierea convorbiri
lor cu liderii diverselor formațiuni 
politice, pe șeful noului guvern al 
țării în persoana lui Saeb Salam, 
care a mai deținut această funcție 
de patru ori, prima dată în 1952 și 
ultima dată în 1961. La sfîrșitul în
trevederii pe care a avut-o cu pre
ședintele Frangieh, Salam a decla
rat că a acceptat însărcinarea dc a 
forma noul guvern al Libanului și 
va începe în acest scop consultările 
cu liderii politici.

Vizita în U.R.S.S. 
a președintelui Franței,

Georges Pompidou
Ieri, la prînz, a sosit 

la Moscova, într-o vi
zită oficială, ca invitat 
al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. 
și al guvernului sovie
tic, Georges Pompidou, 
președintele Franței, 
cu soția. Șeful statului 
francez este însoțit de 
Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor 
externe al Franței, și 
alte persoane oficiale 
franceze. La aeroportul 
Vnukovo, în întimpi- 
narea înalților oaspeți, 
au venit Leonid Brej- 
nev, prim-secretar a] 
C.C. al P.C.U.S., Ni
kolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Ko- 
sighin, președintele 
Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și alte per
sonalități oficiale so
vietice.

în afara Moscovei, 
Georges Pompidou va 
fi oaspetele orașelor 
Novosibirsk, Tașkent și 
Samarkand. El va face, 
de asemenea, cunoș
tință cu cosmodromul 
Baikonur.

Chiar în cursul după- 
amiezii au început 
convorbirile oficiale 
dintre conducătorii de 
stat sovietici și fran
cezi, convorbiri care, 
potrivit declarațiilor 
purtătorilor de cuvînt, 
s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, 
prietenească. Seara, la 
Kremlin a fost oferit 
un dineu, în cursul că
ruia au rostit toasturi 
Nikolai Podgornii și 
Georges Pompidou.

Cercurile diploma
tice și de presă din ca
pitala sovietică apre
ciază că vizita preșe
dintelui Franței în 
U.R.S.S., convorbirile 
pe care le ocazio
nează constituie un 
“veniment important în 
relațiile dintre cele 
două țări, precum și 
pe plan european și in
ternațional.

Referindu-se la a- 
ceastă vizită, secre
tarul general al C.C. 
al P.C.U.S., tovarășul 
Leonid Brejnev, a de
clarat în cuvîntarea 
rostită la 2 octombrie 
la Baku : „In politica 
îndreptată spre întă
rirea păcii și securită
ții in Europa, Uniunea 
Sovietică acordă un loc 
de seamă colaborării 
cu Franța. In ultimii 
ani, între Uniunea So
vietică și Franța s-a 
realizat o anumită în
țelegere reciprocă, 
s-au stabilit contacte 
politice la diferite ni
vele, au fost puse baze 
bune pentru o dezvol
tare solidă a colaboră
rii economice reciproc 
avantajoase. Noi in
tenționăm să facem și 
de aci înainte tot ce 
depinde de noi pentru 
dezvoltarea pe mai de
parte și adîncirea re
lațiilor sovieto-france- 
ze pe o bază trainică, 
de nădejde".

Evoluția evenimen
telor scoate tot mai pu
ternic în evidență în
semnătatea deosebită 
pe care o au con
tactele, schimburile de 
păreri, negocierile în

tre factorii de răspun
dere ai statelor, in
diferent de sistem 
social-politic, pentru 
dezvoltarea relațiilor 
reciproce, pentru des
tindere, înțelegere și 
cooperare internațio
nală. Tocmai a- 
ceastă semnificație a 
vizitei a fost relevată 
de președintele Pompi
dou în interviul acor
dat recent televiziunii 
sovietice. Arătînd că, 
după părerea sa „cele 
mai bune posibilități 
de a asigura un viitor 
pașnic Europei constau 
în extinderea relațiilor 
dintre state pe multi
ple planuri, in înde
părtarea treptată a sur
selor de încordare și 
folosirea, în acest scop, 
a metodei tratativelor", 
șeful statului francez a 
calificat vizita în 
U.R.S.S. ca „un prilej 
pentru a demonstra in 
primul rînd că Franța 
rămîne fidelă politicii 
promovate de genera-

CORESPONDENȚ A 
DIN MOSCOVA 

DE LA SILVIU PO- 
D1NA

Iul de Gaulle, al cărei 
scop este intensificarea 
ințelegerii și colaboră
rii dintre toate statele 
din vestul și estul Eu
ropei, dintre Franța și 
U.R.S.S. A face ca re
lațiile dintre țările noa
stre să devină un ele
ment important al păcii 
in Europa și în întrea
ga lume, acesta este 
scopul vizitei mele".

Presa sovietică, ca și 
cea din alte țări, con
sideră că actuala vizită 
se va desfășura sub 
auspicii favorabile. A- 
nalizînd această evolu
ție, „PRAVDA" scrie : 
„Rezultate bune, pers
pective bune — astfel 
poate fi caracterizată 
colaborarea sovieto- 
franceză".

Un teren deosebit de 
fertil de manifestare al 
colaborării rodnice 
dintre două țări, cu 
repercusiuni pozitive 
asupra ansamblului re
lațiilor reciproce, il 
constituie schimburile 
comerciale și coopera
rea economică. Men- 
ționînd că volumul 
schimburilor de măr
furi dintre U.R.S.S. și 
Franța a crescut în 
ultimii cinci ani 
de 2,6 ori și că noul a- 
cord, pină în 1974, pre
vede dublarea volumu
lui actual, ziarul „IZ
VESTIA" sublinia că 
„în actuala etapă, cola
borarea economică so- 
vieto-franceză se ca
racterizează prin lărgi
rea programelor comu
ne de lucrări pentru o 
perioadă îndelungată în 
diferite domenii ale e- 
conomiei, tehnicii și 
științei". Așa cum re
marcă ziarul „L’HU- 
MANITF.", „dincolo de 
deosebirile de regim, 
dezvoltarea cooperă
rii economice și po
litice între U.R.S.S. 
și Franța este confor
mă intereselor celor 
două țări, destinderii 
în Europa și păcii

BBBBBBBBBBBBB
Un comunicat cu privire Ia 

convorbirile dintre o delegație a 
P.C.U.S., condusă de Ivan Kapitonov, 
secretar al C.C. ai P.C.U.S., și o de
legație a Partidului Comunist Fran
cez, condusă de Georges Marchais, 
secretar general adjunct al P.C.F, 
este publicat de ziarul sovietic 
„Pravda". Cele două delegații, se 
arată in comunicat, s-au informat 
despre activitatea partidelor lor și au 
avut un schimb de păreri în proble
mele situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Cu ocazia deschiderii se
siunii Parlamentului, șa- 
hinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a rostit marți 
tradiționalul discurs al tronului. Re
ferindu-se la importanța pe care o 
are petrolul pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, șahinșahul a sub
liniat că vor fi luate toate măsurile 
necesare pentru valorificarea cît mai 
intensă a acestei bogății.

0 delegație a Comitetului 
de Stat al Planificării al U- 
niunii Sovietice # a MLnis- 
terului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., relatează agenția Tanîug, 
a sosit la Belgrad. Membrii delega
ției vor continua cu reprezentanții 
Iugoslaviei consultările care au loc 
între cele două părți în problema 
semnării unui acord comercial pe 
termen lung pe anii 1971-1975.

Zbygnew Iwanicki, de 
cetățenie poloneză, care, în 
luna iunie a.c., a deturnat 
Un avion aparținînd companiei 
aeriene poloneze Lot, silind echipa
jul acestuia să aterizeze forțat pe 
aeroportul din Copenhaga, a fost 
condamnat de un tribunal danez la 
șase ani închisoare. 

mondiale. Nu este ne
voie să fii comunist 
pentru a face o astfel 
de constatare".

Observatorii și co
mentatorii aflați aici 
consideră că în centrul 
convorbirilor sovieto- 
franceze vor sta pro
blemele colaborării bi
laterale, și desigur, 
securității europene, 
în această ordine de 
idei, se consideră că 
actualele convorbiri, 
adăugîndu-se convor
birilor anterioare fran- 
co-sovietice, ca și din- 
dintre Franța și alte 
țări socialiste, înche
ierii tratatului sovieto— 
vest-german și altor 
acte din ultima vre
me, ar putea să fa
vorizeze în conti
nuare o apropiere a 
punctelor de vedere cu 
privire la căile asigură
rii securității europene, 
la pregătirea conferin
ței consacrate acestui 
obiectiv. Pornind de la 
faptul că realizarea 
securității europene, 
poate fi numai rezulta
tul eforturilor și opera 
tuturor statelor conti
nentului, opinia publi
că europeană nu poate 
decît saluta toate ac
țiunile, toate eforturile, 
care sînt îndreptate 
spre normalizarea re
lațiilor între toate sta
tele europene, spre 
dezvoltarea acestor re
lații, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, 
a respeotului față de 
independența și suve
ranitatea tuturor po
poarelor — singura te
melie trainică pe care 
se poate clădi viitorul 
pașnic al continentului 
european.

în același timp, ob
servatorii consideră că 
în cadrul convorbirilor' 
sovieto-franceze vor 
fi abordate și proble
me ale conflictelor in
ternaționale, care neli
niștesc în prezent toa
te popoarele. în acest 
sens se reamintește că 
U.R.S.S. și Franța se 
pronunță pentru înce
tarea agresiunii din 
Indochina și asigura
rea dreptului popoa
relor peninsulei de 
a-și hotărî singure 
soarta. Convergență se 
manifestă și în opi
niile exprimate de cele 
două țări cu privire la' 
necesitatea reglemen
tării conflictului din 
Orientul Mijlociu pe 
cale politică, pe baza 
rezoluției Consiliului 
de Securitate din no
iembrie 1967.

într-un editorial pu
blicat de toate ziarele 
sovietice din 6 octom
brie, consacrat vizitei 
președintelui Franței, 
se exprimă convinge
rea că tratativele care 
vor avea loc între 
conducătorii sovietici 
și președintele Pompi
dou vor marca o nouă 
etapă pe calea conso
lidării prieteniei și în
țelegerii reciproce din
tre Uniunea Sovietică 
și Franța, vor contri
bui la o colaborare și 
mai strînsă sovieto- 
franceză. în interesul 
păcii, al securității eu
ropene și internațio
nale.

Relevînd intensificarea 
contactelor dintre oficialită
țile economice din R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Chineză 
și sporirea schimburilor comerciale 
reciproce, săptămînalul „Ekonom'ska 
Politika", care apare la- Belgrad, sub
liniază, totodată, existența unor largi 
posibilități de promovare a comerțu
lui invizibil dintre cele două țări. în 
acest sens, publicația belgrădeană 
menționează, între altele, că compa
nia de navigație iugoslavă „Jadroli- 
nija" a încheiat deja contracte în va
loare de 4,8 milioane dolari cu be
neficiari din R. P. Chineză și a des
chis linii regulate între porturile 
Rieka și Tien-Tsin.

Convorbirile polono- 
vest-germane, desfășurate în 
cadrul celei de-a șasea runde a 
schimbului de păreri asupra bazelor 
normalizării relațiilor dintre cele 
două țări au continuat marți la Bonn, 
informează agenția P.A.P. Jozef Wi- 
niewicz, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, conducătorul delega
ției poloneze la convorbiri, a avut o 
întrevedere cu Georg Ferdinand 
Duckwitz, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, conducăto
rul delegației R.F. a Germaniei, și cu 
Paul Frank, secretar de stat la 
M.A.E, în aceeași zi, a avut loc o șe
dință a experților celor două părți.

Fostul prim-ministru 
franCOZ, C°uve de MurviHe, a so
sit marți la Pekin pentru o vizită în 
China la invitația guvernului chi
nez, informează agenția China Nouă. 
La aeroport, el a fost salutat de re
prezentanți de frunte ai unor minis
tere și departamente. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, membri ai Amba
sadei franceze.
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