
La 9 octombrie, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe Nazif Cuhruk, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
In întreprinderi 

INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut ieri o vizită de lucru în întreprinderi industriale ale Capitalei, 
însoțit de tovarășii llie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent ai C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv, prim-secretar al 
Comitetului municipal București ai P.C.R.

Oamenii muncii din două impor
tante unități economice ale Capi
talei, Uzina de cinescoape și între
prinderea Optică Română, precum 
și cercetătorii Institutului de me
canica fluidelor și construcții aerci- 
spațiale,. au avut ieri bucuria de 
a primi în mijlocul lor pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu — prilej de 
a raporta succesele dobîndite în 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
în actualul cincinal, temelie trai
nică pentru viitorul plan de dez
voltare economică a patriei, de 
a-și exprima totodată hcitărîrea 
fermă de a-și aduce o contribuție 
cit mai importantă la sporirea zes
trei industriale a țării. Ca în atîtea 
rînduri, ca în toate vizitele între
prinse de conducătorul partidului 
și statului, care poartă pecetea sti
lului de muncă propriu secretaru
lui general de a analiza la fața lo
cului problemele concrete ale pro
cesului de producție, de a se sfătui 
cu muncitorii, inginerii, tehnicienii, 
cu cercetătorii și oamenii de știin
ță asupra sarcinilor actuale și de 
persipectivă ale construcției socia
lismului, și de data aceasta s-au 
examinat îndeaproape problemele 
actuale din fiecare unitate, soluțiile 
care, prin introducerea celor mai 
avansate cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, să contribuie la în
florirea economiei noastre națio
nale.

0 premieră 

industrială
Primul obiectiv vizitat este Uzi

na. de cinescoape. Situată în 
partea de nord-est a orașului, în 
zona industrială Pipera, uzina este 
unul din obiectivele importante 
ale platformei industriei electro
nice ce se construiește aici, al 
acestei ramuri de bază pentru asi
gurarea progresului tehnic, a mo
dernizării continue a întregii 
noastre economii.

Alături de Fabrica de elemente 
pentru automatizare, ale cărei 
realizări sînt bine cunoscute, Uzi
na de cinescoape — întreprindere 
dotată cu instalații de mare tehni
citate, la nivelul celor mai recen
te cuceriri pe plan mondial —

I.O.R. : se discutâ despre posibilitățile de diversificare și ridicare a calității produselor

Pretutindeni, în unitățile economice vizitate, secretarul general al P.C.R. a fost salutat cu bucurie și entuziasm

a intrat de curînd în funcțiune. 
Acest tînăr vlăstar al industriei 
noastre electronice, al cărui pro
iectant general este Institutul de 
proiectări uzinale și instalații 
pentru industria electrotehnică ăi 
M.I.C.M., face dovada concretă a 
consecvenței cu care se aplică în 
viață hotărîrile partidului de ridi
care a nivelului tehnic al indus

triei noastre. Pilonii de beton, 
plantați în cîmpie, anticipează vii
toarea Fabrică de calculatoare 
electronice. De asemenea, sînt în 
curs de execuție și alte unități in
dustriale, în așa fel încît cele 
140 ha, îmbogățite cu siluetele pu
ternice ale unor moderne fabrici 
și prestigioase institute de cerce
tări, vor consacra această parte a 

Capițalei ca un adevărat centru al 
industriei electronice românești.

Străbătînd platforma industrială 
de la Pipera, oaspeții sînt salutați 
cu Căldură de muncitorii uzinei. 
La intrarea în întreprindere, tova
rășului Nicolae Ceaușescu i se 
face o primire entuziastă. Se scan
dează „P.C.R. — Ceaușescu". Ră
sună puternic ovații, se aplaudă 
îndelung. Au venit. în întîmpinare 
ing. Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ma
tei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, Dumitru Apostolache. 
directorul uzinei, secretari ai co
mitetului municipal de partid, 
membri ai conducerii uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze uzina. în fața 
unei machete se dau explicații cu 
privire la activitatea productivă a 
uzinei care, în etapa finală de dez
voltare, se va întinde pe o suprafa
ță de peste 12 ha.

Directorul tehnic al uzinei, Dinu 
Savopol, exprimă mulțumirile în
tregului colectiv de muncitori pen
tru realizarea acestui modern obi
ectiv al. industriei electronice ■ ro
mânești. Uzina de'cinescoape cumu
lează cele mai interesante tehnici 
din acest domeniu, produce sticla 
specială din care se fabrică cine- 
scoapele, asigură și partea de a- 
samblare, de tehnica vidului și e- 
lectronică optică, cît și partea de 
fabricație a sistemelor electronice 
în sine, partea de tehnică electro
nică. Toate aceste tehnici au o 
substructură deQsebit de comple
xă, asigurînd producția proprie de 
oxigen, înnobilarea de nisip, epu
rarea complexă a apelor, produc
ția de gaze deosebite etc.

Se vizitează apoi Fabrica de sti
clă. Se străbate secția de preparare 
a nisipului și amestecului, unde 
nisipul bogat în silicați, - este fur- 

(Continuare in pag. a IlI-a)

PREZENTAREA SCRIS0RI10R
DE ACREDITARE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

P. Ramamurti
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit vineri după- 
amiază pe tovarășul P. Ramamurti, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din India 
(marxist), care face o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

La primire au participat tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasi-

Telegrame adresate
tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Pe adresa tovarășului Ion 

Gheorghe Maurer, președintele 
Ccinsiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, au conti
nuat să sosească telegrame din 
partea unor șefi de guverne.

în telegramele adresate de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc1 Ungar, • Fam 
Van Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam, Willy Brandt, cancelarul 
Republicii Federale a Germaniei, 
Eisaku Sato, primul ministru al

r
UN NOU LAC DE ACUMULARE

LA COTA FINALĂ
Lacul de acumulare 

de la barajul hidroteh
nic „Timiș-trei-ape" 
construit pe unul din 
versanții Semenicului, 
a atins cota finală, la 
capacitatea de 5 mi
lioane mc de apă. El 
asigură apa industria
lă pentru uzinele side
rurgice și cele con
structoare de mașini 
din Reșița. în același

timp, complexul hi
drotehnic de la „Ti
miș-trei-ape" a deve
nit și un generator de 
curent electric de care 
beneficiază atit obiec
tivele industriale, cit 
și localitățile 
din apropierea 
jului.

în munții Scmeni- 
cului s-au format pînă

rurale 
bara-
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Ce va prezenta 
vizitatorilor săi

TÎRGUL
INTERNATIONAL 
DIN BUCUREȘTI 
MiINE VA AVEA LOC 

INAUGURAREA 
PRIMEI EDIȚII

In ziarul de azi

® ADUNĂRILE DE DĂRI 
DE SEAMĂ Șl ALEGERI : 
ÎN „MIEZUL" DEZBATE
RILOR, ASPECTELE CA
LITATIVE ALE ACTIVI
TĂȚII ECONOMICE • 
ERUDIȚIE Șl INTERPRE
TARE ÎN CERCETAREA 
UMANISTĂ ® ÎN SLUJ
BA CELOR MAI BUNE 
TRADIȚII ALE ȘCOLII 
ROMÂNEȘTI • REPOR

TAJ PE GLOB 

în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Turcia în Republica Socialistă 
România (Cuvîntările rostite, în 
pag. a Vil-a).

liu, adjunct de șef de secție la 
C-C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme de interes comun 
privind activitatea pe care o des
fășoară în prezent cele două par
tide și s-a efectuat un schimb de 
vederi în legătură cu unele aspecte 
actuale ale situației internaționale, 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

întrevederea a avut loc într-o 
ambianță cordială, tovărășească.

Japoniei, Emilio Colombo, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei, Golda Meir, primul mi
nistru al Israelului, se exprimă 
sentimente de profunde emoții în 
legătură cu starea sănătății sale și 
cele mai calde urări de însănăto
șire grabnică.

Telegrame similare au adresat 
Nguyen Duy Trinh, ministrul afa
cerilor externe al R. D. Vietnam, 
Aldo Moro, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, prof. dr. Herbert 
Weichmann, primarul orașului 
Hamburg, Ibrahim Yossri, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Arabe Unite la București.

(Agerpres)

I

complexe 
cu baraje 
acumula-

acum trei 
hidrotehnice 
și lacuri de 
re, care pe lingă uti
litatea lor în produc
ția industrială au con
turat noi zone de a- 
grement montan, vizi
tate de tot mai mulți 
turiști din țară și de 
peste hotare.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

PHENI?

Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la crearea Partidul 
Muncii din Coreea, în numele Comitetului Central al Partidului C 
munist Român, al întregului nostru partid și al poporului român, 
transmitem dv., și prin dumneavoastră membrilor de partid, tutui 
oamenilor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană un sal 
tovărășesc și cele mai calde felicitări.

Crearea Partidului Muncii din Coreea a constituit un evenime 
remarcabil în îndelungata istorie a luptei duse de clasa muncitoare < 
reeană, de forțele revoluționare, în frunte cu comuniștii, împotriva ret 
țiunii interne și a dominației imperialiste, pentru eliberarea națion; 
și progres social.

După instaurarea puterii populare, clasa muncitoare, țărănimea, i 
telectualitatea din Republica Populară Democrată Coreeană au înfă 
tuit, prin munca lor plină de abnegație, sub conducerea încercată 
Partidului Muncii din Coreea, profunde transformări revoluționare, 
desfășurat o vastă activitate creatoare în vederea construirii societă 
noi, socialiste, au apărat cu eroism independența patriei în lupta dreaț 
împotriva agresiunii imperialiste.

Strîns uniți în jurul avangardei lor marxist-leniniste, a Corniței 
lui Central, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, oamenii muncii < 
Republica Populară Democrată Coreeană au obținut realizări de seal 
în domeniul industrializării țării, transformării socialiste a agricultu 
dezvoltării multilaterale a economiei, înfloririi învățămîntului, știin 
și culturii. Comuniștii, întregul popor român se bucură din inimă 
aceste victorii strălucite ale poporului frate coreean, văzînd în ele 
contribuție importantă la întărirea forței și prestigiului sistemului , 
cialist mondial, la triumful cauzei păcii în lume.

Ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești interr 
ționale, Partidul Muncii din Coreea militează pentru dezvoltarea 1 
porturilor între partidele frățești, pe baza principiilor marxism-lenin 
mului și internaționalismului socialist, pentru refacerea și întării 
unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești interr 
ționale. <

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare 
solidaritate frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Mt 
cii din Coreea vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, spre 
nele popoarelor român și coreean, în interesul coeziunii mișcării < 
muniste și muncitorești internaționale, al întregului front antiimper 
list, al cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul acestui glorios jubileu, vă urăm, .dragi tovarăși, du 
neavoastră, Partidului Muncii din Coreea, tuturor oamenilor mur 
din R.P.D. Coreeană, noi și mari succese în opera de construire a : 
cialismului, în înfăptuirea aspirațiilor de unificare a patriei, peni 
prosperitatea și fericirea poporului coreean.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMZ

Un arbore 
cu mii de 
rădăcini

în calendarul marilor noastre 
sărbători ale muncii s-a înscris, 
tradițional, Ziua petrolistului. 
Cinstind-o, cinstim munca ne
obosită, eroică, plină de pa
siune și abnegație a celor 
care, de-a lungul atitor decenii, 
au extras și au pus în valoare 
„aurul negru" al adîncurilor 
țării, importantă comoară a 
subsolului românesc. Această 
sărbătoare exprimă omagiul 
pe care întregul nostru popor 
îl aduce zecilor de mii de mun
citori, ingineri și tehnicieni pe
troliști care, alături de toți oa
menii muncii, își consacră efor
turile operei de edificare a unei 
economii socialiste puternice, 
dinamice și moderne.

Petroliștii patriei își sărbăto
resc ziua lor în condițiile avîn- 
tului general, ale activității 
creatoare desfășurate în toate 
domeniile de activitate pen
tru traducerea exemplară in 
viață a marilor sarcini trasate 
de Congresul al X-lea al P.C.R. 
în schelele extinse și înnoite, e- 
chipate cu instalații capabile să 
foreze pînă Ia mari adîncimi — 
produse în România — ca și în 
rafinării. în marile complexe de 
prelucrare a țițeiului, petroliștii 
țării raportează eu mîndrie pre

țioase victorii înscrise în cartea 
valorificării raționale a bogății
lor noastre, succese de prestigiu 
în dezvoltarea activității de fo
raj, în extinderea metodelor a- 
vansate de extracție și prelu
crare a țițeiului.

Alegem, în rîndurile care ur
mează, cîteva secvențe din acti
vitatea ce se desfășoară intr-una 
din tinerele regiuni petroliere 
românești, valorificată ca atare 
in anii socialismului.

Apărut pe firmamentul In
dustriei noastre ca o stea de 
prima mărime în „constelația 
energeticii", spațiul petrolier al 
Olteniei este prin excelentă un 
spațiu al noului. Ți-o spune în
suși decorul, care păstrează 
încă ceva de pastel crud, nelu
crat, ca primele pete de culoare 
pe care le așterne un artist pe 
o pînză. Porumbul și vița de vie 
imbrățișează picioarele sonde
lor, liniile de înaltă tensiune 
zboară peste căsuțe de țară cu 
pridvor și stîlpi din lemn de 
stejar, sculptați în romburi 
brâncușiene. Ticlenii, numele 
vechii comune din inima Gor- 
jului, numele uneia dintre cele 
mai mari schele de extracție a 
țițeiului românesc, înseamnă, 
azi, cu sutele de sonde implan
tate pe dealuri, cu sutele de 
kilometri de conducte prin care 
circulă fluviul subpămîntean 
al țițeiului și gazelor, un peri
metru de muncă și de creație 
aflat sub semnul unui perma
nent dinamism, al unei perma
nente întreceri cu sine.

Această întrecere își are, aici, 
trăsăturile, legile și rigorile . ei, 
cu nimic mai prejos decît ale 
schelelor vechi, cu tradiție. 
Pentru că Ticlenii, în ciuda ti
nereții calendaristice, a devenit 
o schelă care face ea însăși 
„tradiție", care oferă modele de 
tehnică, de concepție tehnică, 
de ceea ce vechii petroliști nu
mesc, mai simplu și mai cuprin
zător, „meșteșug".

Despre tradiția Ticlenilor, 
despre meșteșugul captării și 
dirijării țițeiului și a gazelor 
am stat de vorbă cu un vechi 
prahovean. Acest vechi praho
vean este astăzi un vechi... ol
tean, Nicolae Ionescu, ingine- 
rul-șef adjunct al schelei, venit

I. OLTEANU 
D. MIHAIL

(Continuare în pag. a IV-a)
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faptul; 
divers!
O „perdea" | 
împotriva 
gripei

Amestecînd diferiți detergențl I 
cu formol (firește, nu la întîm- 
plare, ci în urma unor temei- I 
nice studii de laborator), medi- I 
cui Gheorghe Romanescu și far- • 
macista Eugenia Radovici, de la | 
Institutul de igienă din Capita- I 
lă, au realizat un nou dezinfec- | 
tant chimic antibacterial și an- . 
tiviral. Produsul a fost experi- I 
mentat în cîteva unități sâni- I 
tare în care, datorită lui, s-a ’ 
împiedicat dezvoltarea unor e- I 
pidemii intraspitalicești. Pe lin- I 
gă aceasta, dezinfectantul este I 
și extrem de ieftin in compara- a 
ție cu substanțele de același gen I 
întrebuințate în prezent. ' Fo- | 
losirea lui poate aduce în fie
care unitate spitalicească eco- I 
nomii între 300 000-500 000 lei I 
anual. Trebuie să recunoaștem * 
că argumentele sint îndeajuns I 
de... sănătoase pentru utilizarea I 
sa. J

ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI

In „miezul" dezbaterilor
aspectele calitative

ale activității economice

Din prea 
multă 
simpatie...

Petre Girjoabă, șef al servi
ciului control financiar intern I 
din cadrul Uniunii județene a I 
cooperativelor de consum Me- • 
hedinți, nutrea o deosebită sim- ■ 
patie pentru Ion Picioruț, ges- I 
tionarul unui magazin alimen- | 
tar din Baia de Aramă. De pri
sos să mai spunem că ți Ion I 

‘ Picioruș il simpatiza pe Petre I 
Girjoabă. Vegheau din depărta- * 
re unul asupra celuilalt. Recent, I 
Ion Picioruț a fost adine tul- I 
burat de un inventar efectuat I 
in magazin. Cine să-i aducă ia- ■ 
răși liniștea în suflet ? A aler- I 
gat la Petre Girjoabă și i-a în- I 
minat 5 400 lei. Pentru a „în
drepta" inventarul. De îndată ce I 
banii au trecut însă dintr-un I 
buzunar în altul (și cum nu erau • 
tipăriți cu cerneală simpatică), | 
un alt inventar inopinat i-a tran- I 
sformnt, pur și simplu, intr-un... I 
corp delict. „Simpatia" recipro- • 
că a celor doi urmează să fie I 
taxată acum de instanța de ju- I 
decată ! ’

între I
altruism 
și lașitate

Vasile Petrescu din comuna ■ 
Răucești (Neamț) a fost găsit I 
noaptea în mijlocul drumului | 
grav rănit. A fost transportat 
la spital, dar cînd a ajuns aici, I 
era prea tîrziu. în ce împrejurări I 
s-a produs accidentul 7 Trac- ’ 
toristul Vasile Sava din co- I 
muna Oglinzi se îndrepta pe I 
furiș cu un tractor spre casă. în I 
drum, l-a întîlnit pe Vasile Pe- i 
trescu. A oprit în dreptul lui, I 
și cu toate că acesta se află I 
sub influența alcoolului, l-a co
coțat pe... sapa tractorului. N-au I 
mers însă mult și „pasagerul" a I 
căzut, accidentîndu-se grav. în > 
loc să oprească și să-i acorde a- I 
jutorul, care, poate, l-ar fi sal- I 
vat, tractoristul a pornit mai | 
departe cu viteza maximă. Cu . 
aceeași viteză a fost descope- I 
rită Insă și fapta sa. pentru I 
care va da acum socoteală.

Vor culege I
ce au |
semănat

într-una din nopțile trecute, | 
deasupra comunei Perișoru (Ia- . 
lomița) s-a ridicat deodată o I 
trîmbă groasă de fum. începuse | 
să ardă o magazie a întreprin
derii județene de valorificare a I 
cerealelor, în care se găseau... I 
1 500 tone de semințe de floa- ■ 
rea-soarelui. întreaga cantita- I 
te de semințe s-ar fi transfer- I 
mat în scrum, dacă flăcările nu | 
întîlneau In calea lor unul din . 
zidurile anti-foc ale magaziei și I 
intervenția promptă a celor a- I 
flați prin preajmă, la care avea ’ 
să se adauge apoi aceea a pom- I 
pierilor militari. Cu toate aces- I 
tea, pagubele se ridică la peste ' 
120 000 lei. Din pricina negii- | 
jenței electricienilor Ion Ariciți I 
și Valeriu Chițoiu au ars circa | 
șase tone de semințe, o bună 
parte din acoperișul magaziei I 
și cîteva mașini și utilaje din I 
incinta ei. în curînd cel în cau- • 
ză vor culege ceea ce au semă- I 
nat. j

Cînd |
declanșați
asaltul ?

De mal multă vreme, zidurile I 
cetății Feldioara (Brașov) sint I 
supuse unul asalt căruia se pare > 
că nu-i mai pot. face față ; ea a I 
fost transformată de către unit | 
săteni din împrejurimi în... ca- 
rieră de piatră ! Oricine își „ex- I 
trage" de aici materiale de con- I 
strucție de-a gata prelucrate. 1 
Toate sesizările făcute pînă în | 
prezent în vederea luării unor I 
măsuri eficiente de protecție au I 
rămas fără rezultat. Va mai ■ 
trece mult pînă cînd va fi luată I 
cu asalt această nepăsare 7
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cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

1

Actualele adunări generale ale or
ganizațiilor de partid pentru dări de 
seamă și alegeri au loc în momentul 
extrem de important cînd încheiem 
un cincinal și ne pregătim să intrăm 
în altul nou, cu obiective și mai în- 
suflețitoare, stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R. De la alegerile pre
cedente au trecut doi ani ; ar fi foar
te multe, de spus despre modul în 
care s-a muncit, despre ce trebuie 
făcut în viitor. Grija noastră este însă 
să nu se procedeze fără discernămînt, 
să nu se treacă in revistă toate pro
blemele, să nu se vorbească despre 
toate cite ceva.

Printr-o îndrumare diferențiată a 
organizațiilor de partid, urmărim ca 
în fiecare adunare să se dezbată ches
tiunile de cea mai stringentă actua- 
litate, specifice domeniului respectiv, 
condițiilor concrete locale, care recla
mă cu necesitate intervenția promptă 
a comuniștilor. Dacă ne referim la or
ganizațiile de partid din industrie — 
cum intenționăm să facem in rîndu
rile de față — trebuie să arătăm că 
le-am îndrumat sa facă, o ierarhizare 
a problemelor, o selecție a lor, să 
pună in centrul dezbaterilor aspecte
le esențiale ale producției, in așa fel 
ca, înainte de toate, să se analizeze 
felul in care s-a acționat și trebuie 
acționat in acest ultim trimestru pen
tru realizarea tuturor indicatorilor de 
plan, a angajamentelor luate pentru 
anul în curs, să se stabilească mă
surile necesare pentru buna desfășu
rare a activității economice in pri
mul an al noului cincinal. Nu ne-am 
rezumat insă numai la atît. Atrage
rea unui mare număr de activiști ob
ștești la pregătirea alegerilor ne per
mite să realizăm o cunoaștere mai 
aprofundată și mai multilaterală a 
vieții organizațiilor de partid, a ac
tivității din fabrici și uzine, iar ast
fel să putem da indicații concrete cu 
privire la problemele specifice din 
fieStire întreprindere, secție sau sec
tor, care să constituie obiectul dez
baterilor din adunări, al eforturilor în 
perioada actuală și în perspectivă. De 
exemplu, pentru organizațiile de bază 
de la uzinele „Progresul" și „Lami
norul" au fost indicate ca probleme 
de bază nu cele referitoare la înde
plinirea planului in general, ci cu 
precădere aspectele privind reducerea 
consumului de metal, asimilarea de 
noi produse și tehnologii, calitatea 
produselor. La Combinatul de celu
loză și hîrtie, la Combinatul de fibre 
artificiale, probleme de prim ordin 
care constituie „miezul" dezbaterilor 
sint calitatea firelor de cord, a ce
lofibrei și celulozei, reducerea con
sumurilor specifice. Comuniștii din 
secția rotărie a uzinelor „Progresul" 
analizează pe toate „fețele" cauzele 
care au făcut ca în primele 8 luni din 
acest an consumul specific de metal 
să fie depășit cu 387 
cum cei de la uzina 
Combinatul de fibre 
minează modalitățile 
unor fenomene negative cum sint ma
rele număr de refuzuri pentru cali
tatea deficitară a produselor, folosi
rea necorespunzătoare a timpului de 
lucru.

Deși planul de stat pe primele nouă 
luni din acest an a fost îndeplinit 
și chiar depășit, pe ansamblu! in
dustriei municipiului nu putem trece 
cu vederea o serie de carențe serioa
se care se manifestă in unele locuri. 
Tocmai de aceea. îndrumăm organi
zațiile de bază să Imprime adună
rilor un caracter de lucru, un spirit 
combativ, în care critica și autocri-

Constantin RADU, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Brăila al P.C.R.

să acționeze cu forța cuvenită,tlca
punîndu-se in lumină punctele ne
vralgice, deficiențele din activitatea 
de producție și de partid, indicînd so
luții pentru înlăturarea lor. Ca ur
mare, în cele mai multe cazuri tră
sătura definitorie a adunărilor o con
stituie analiza lucidă a situației, dez
văluirea deschisă a lipsurilor, a cau
zelor care le-au generat, respingerea 
justificărilor nefondate, căutarea căi
lor celor mai judicioase pentru îm-

viața de

de tone, după 
„Laminorul" și 
artificiale exa- 
de înlăturare a

bunătățirea muncii. Astfel, în aduna
rea generală a organizației de bază • 
de la Atelierul mecanic de la Combi
natul de celuloză și hirtie comu
niștii au abordat cu simț de răs
pundere problemele esențiale ale lo
cului de producție, au adus critici în
dreptățite insuficientei preocupări a 
conducerii secției pentru asigurarea 
materialelor și pieselor de schimb ne
cesare efectuării reparațiilor la timp 
și de bună calitate, subliniind necesi
tatea întăririi controlului de partid. 
De asemenea, în adunarea generală 
a organizației de bază de la servi
ciul tehnic-administrativ din cadrul 
Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului s-a insistat 
în mod deosebit asupra măsurilor ce 
trebuie întreprinse pentru a deter
mina o participare mai intensă a ca
drelor de specialitate la organizarea 
științifică a producției, precum și a- 
doptarea de măsuri eficiente privind 
îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale.

Comitetul municipal va acționa cu 
perseverență pentru ca exigența și 
combativitatea partinică să constituie 
trăsătura caracteristică a tuturor a- 
dunărilor de alegeri. Aceasta intrucît 
mai întilnim cazuri, ca cel petrecut în 
adunarea generală de alegeri a orga
nizației de bază de la serviciul ener- 
getic-șef din cadrul uzinei „Progre
sul", unde atît in darea de seamă, cît 
și în discuții, tyq>hl.ern.e,lc au fost abor
date la modul general, fără să se a- 
rate concret din unitatea respectivă 
nici cine răspunde de faptul că 
nizarea energiei electrice nu 
curge în bune condiții, ceea ce 
termină stagnări în producție, 
să se analizeze ce trebuie să 
organizația de partid, conducerea 
ției pentru înlăturarea neajunsuri
lor. Asemenea situații, deși rare, ne 
Obligă să examinăm nu cînd vom 
face bilanțul general al desfășurării 
alegerilor, ci acum, în cursul acțiu
nii. cum își îndeplinește fiecare ac
tivist sarcina de a ajuta organiza
țiile de bază In pregătirea adunări
lor de alegeri.

Intrucît eficienta adunărilor, spiri
tul de combativitate din cadru! dez
baterilor sint condiționate in foarte 
mare măsură de orientarea dărilor de 
seamă ajutăm birourile organizații
lor de bază să at’-agă la elaborarea 
lor pe cei mai comnetenti comuniști, 
să trateze problemele în mod anali
tic. arătînd concret în ce constau de-

fur- 
de- 
de- 
fără 
facă 
sec-

ficiențele, cine se face vinovat 
ele, concluziile ce se degajă pentru 
activitatea de viitor. Spre a înlesni 
desfășurarea unor dezbateri in spiri
tul combativității și exigenței parti
nice, organizațiile de bază de la Șan
tierul naval și U.C.I.R. s-uu îngrijit 
ca in dările de seamă să ocupe locul 
cuvenit âritica adusă unor cadre de 
conducere administrativă pentru ne
ajunsurile serioase existente în or
ganizarea producției, ca și in Înde
plinirea contractelor economice.

Comitetul municipal a orientat adu
nările de alegeri să supună unei cri
tici severe aspectele negative din ac
tivitatea birourilor unor organizații de 
bază cum este cea de la Autobaza 
de transporturi, care se mulțumește 
să constate, să „înregistreze11 a^ 
baterile de la disciplina în produc
ție, in loc să intensifice munca poli- 
tică-educativă pentru a le pune ca
păt ; sau cum sint birourile organi
zațiilor de bază de la secția construc
ții metalice și de la serviciul tehnic 
din cadrul șantierului naval, care 
s-au deprins ca, la apariția unor greu
tăți în procesul de producție, să se 
văicărească în cor cu unele cadre de 
conducere administrativă, in loc să 
mobilizeze forțele întregului colectiv 
la învingerea lor.

Spre deosebire de alți ani, am ur
mărit ca 
țiilor de 
numai la 
mă și a 
să vizeze 
tuturor forțelor la îndeplinirea sar
cinilor economice majore, la recupe
rarea răminerilor în urmă. La Șan
tierul naval, la I.I.L. nr, 1 — unități 
in care unii indicatori ai planului 
nu sînt realizați, membri ai birou
lui comitetului municipal acordă un 
sprijin practic, la fața locului, orga
nizațiilor de partid nu numai in 
stabilirea problemelor principale 
care să fie tratate in darea de sea
mă, dar și in inițierea unei acțiuni 
concrete pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă, in-cît la adunarea de 
alegeri să se poață raporta ce s-a 
tăcut practic în vederea îndeplinirii 
tuturor indicatorilor de plan, să se 
ofere o bază solidă dezbaterilor, să 
se poată contura cu claritate ce tre
buie făcut in viitor.

Indicind să se dezbată cu priori
tate problemele economice, de pro
ducție, nu neglijăm, firește, pe cele 
care se referă la întărirea rolului 
organizațiilor de partid, stilul de 
muncă al birourilor și comitetelor 
acestora, învățămîntul de partid, ac
tivitatea politică-educativă de masă. 
Avem însă in vedere ca problemati
că extrem de diversă ce se ridică 
in fața fiecărei organizații de partid, 
diferitele laturi ale muncii de partid, 
să nu fie abordate izolat una de 
alta, cr in legătură lor firească, in 
condiționarea lor reciprocă, urmă
rind. în ultimă instanță, același obiec
tiv esențial — creșterea rolului con
ducător, a forței de mobilizare a 
fiecărei organizații de partid.

In ce ne privește, sintem hotărîți 
să facem totul pentru reușita depli
nă a acțiunii de pregătire și desfă
șurare a adunărilor și conferințelor 
pentru dare de seamă și alegeri, ast
fel ca ele să contribuie la ridicarea 
calitativă a activității tuturor orga
nizațiilor de partid — condiție esen
țiala a mobilizării maselor la înfăp
tuirea prevederilor noulu> cincinal, a 
sarcinilor ce ne revin din programul 
adoptai de cel de-a] X-lea Congres 
aJ P.C.R

Foto : AgerpresNoi construcții de locuințe în orașul Focșani

ajutorul acordat organiza- 
partid să nu se rezume 
elaborarea dărilor de sea- 
proiecteîor de hotărîre, ci 
cu precădere mobilizarea

• Secția construcții și montaje Su
placul de Barcău, județul Bihor, pri
mește chenzinele cu o întîrziere de 
5—6 zile.

Noi aparținem de șantierul de con
strucții și montaje Cartojeni, județul 
Ilfov. Acesta ne virează banii prin 
Banca Națională la 27 ale fiecărei 
luni pentru chenzina întîi și la 14. 
pentru cea de-a doua.

Dar azi sintem în 5 octombrie și 
încă n-am primit prima chenzină. 
Banca Națională i-a virat, într-ade
văr, la 27, dar a omis numărul de re
per (cifra de control). Menționăm că 
această omisiune se repetă în fiecare 
lună.

Liviu SIPOȘ
Suplacul de Barcău

• Este cunoscut faptul că o bună 
parte dintre salariați intră în relații 
de ordin financiar cu unitățile în care 
lucrează, prin cumpărarea în rate a 
unor bunuri. Dar din cauză că func
ționarii unor unități, care țin evi
dențele contabile, nu au grijă ca o- 
perațiunile respective să se facă la 
timp și corect se creează cele mai ne
prevăzute încurcături. în rîndurile 
de față vreau să aduc la cunoștință 
un asemenea caz. La 18 septembrie 
1968, cu bonul nr. 49 kt 
cumpărat de la magazinul 
litate din orașul Mangalia 
valoare de 10 853 lei. La 
contractului am plătit un 
3853 lei, rămînînd de plată suma de 
7 000 lei pe care urma să o achit în 
14 rate lunare a cîte 500 lei. Așa stînd 

' lucrurile, la 12 octombrie 1968 mi s-a 
reținut prima rată, iar în noiembrie 
1969 ar fi trebuit să ml se oprească 
ultima rată. Dar nu s-a întîmplat așa. 
După ce toate ratele au fost achitate, 
în decembrie 1969 m-am pomenit că 
mi se 
este o
ducerii 
forte"

se vor
rpătoare banii îmi vor fi restituițl. 
Dar nu numai că nu mi-a fost resti
tuită suma respectivă, ci și în luna 
ianuarie au fost reținuți alți 500 lei. 
Din nou cereri peste cereri către con
tabilitatea șantierului, din nou pro
misiuni tn zadar. Ratele mi-au fost 
reținute și în februarie și în martie 
pînă in septembrie 1970, în total plă-

tind în plus suma de 5 000 lei. In 
luna august 1970, colac peste pupăză: 
O.C.L. Constanța, de care aparține 
magazinul din Mangalia, m-a somat 
să plătesc urgent suma de 3 000 de 
lei, altfel mi se va ridica mobila ! In 

această situație m-am dus la între
prinderea de construcții „Carpați" din 
București de care aparține șantierul 
„Eforie". Aici, spre surprinderea mea, 
s-a constatat că în fișa personală de 
debit-credit nu erau consemnate a- 
ceste rețineri. Mi s-a promis că se 
va face ordine și, în consecință, mi 
se vor restitui banii reținuți în plus. 
Intr-o zi m-am pomenit că întreprin
derea îmi restituie 1907 lei și nu 5000 
lei cît ar fi trebuit. De ce numai a- 
tît 7 Pentru că nu s-au avut în vedere 
reținerile făcute pe statele de plată, 
ci numai cele consemnate în fișa per
sonală (consemnare care nu se face 
la zi). Vor urma alte drumuri, alte 
cereri, alte luni și luni de zile pînă 
cind voi intra în posesia sumei reți
nute ilegal. Firește, pînă la urmă lu
crurile se vor rezolva. Dar de ce oare 
s-a ajuns aici ? Legile statului nos
tru prevăd o seamă de sancțiuni îm
potriva unor astfel de abateri. De ce 
nu sînt respectate 7

intre In drepturile el. Se sus
ține morțiș că strada nu apare în 
evidențele străzilor și, prin urmare, 
nu există. Și cum pentru ceea ce 
nu există nu se poate 
înseamnă că va trebui 
mult și bine.

face nimic, 
să așteptăm

Ana
Baia

COVACI
Mare

20.717 am 
de specia- 
mobilă în 
încheierea 
avans de

Mihail ALEXANDRU — zidar 
întreprinderea de construcții 
„Carpați’-București, șantierul 
„Eforie"-Constanfa

rețin alți 500 lei. Am zis că 
greșeală și m-am adresat con- 
șantierului de construcții „E- 
unde lucrez. Mi s-a spus că 
face cercetări șl în luna ur-

• între străzile Dr. Victor Babe? 
și Victoriei din Baia Mare, printre 
blocurile 9 și 11, există o stradă. 
Am dat anume aceste date, ca să 
poată fi ușor de identificat, deoa
rece strada noastră nu este ca toate 
străzile, tn primul rînd ea nu are 
un nume pentru că, deși există în 
realitate, scriptic nu figurează ca 
stradă. Neavînd nume nici nu s-a 
gîndit nimeni să o amenajeze, să facă 
trotuar pentru pietoni. Așa că oa
menii circulă cum pot, printre 
autovehicule, fiind expuși la acci
dente. Degeaba am explicat repre
zentanților organelor locale că pe 
această stradă sînt. în afară 
sute de locuitori, 2 internate 
institutului pedagogic, o școală ele
mentară, liceul pedagogic, o creșă, 
un cămin de copii, circumscripțiile 
sanitare nr. 12 și 13 și deci, fiind 
stradă în toată regula, trebuie să

• La secția trăgătorie a uzinelor 
„Republica" din București lucrează 
circa 700 de salariați, care au la dis
poziție un grup social modem. Deși 
dat de curînd în folosință, munci
torii întîmpină o serie de dificul
tăți din cauza defecțiunilor care au 
apărut la această nouă construcție. 
Astfel, la etajul I și II, unde sînt 
vestiarele și dușurile pentru spălat, 
a început să curgă apa, ajungînd 
prin tavan pînă la parter. In dru
mul ei, apa a luat contact cu insta
lația electrică, producînd de multe 
ori scurgeri de curent prin dușuri. 
Am sesizat conducerea uzinei și ser
viciul protecția muncii din întreprin
dere. Dar, în loc de măsuri pentru 
remedierea defecțiunilor, s-a hotărît 
întreruperea curentului electric, fiind 
obligați să ne spălăm pe întuneric. 
Pe de altă parte, programul de dis
tribuire a apei la spălătorie nu cores
punde cu cel al ucenicilor din secție. 
Neexistînd altă soluție, femeile de 

serviciu umplu jgheaburile pentru ca 
atunci cînd vin ei să găsească apă. 
Așa se face că îfi același loc unul se 
spală pe față, altul pe picioare, iar o 
parte renunță, pur și simplu. Mai 
sînt și alte lipsuri de sesizat pe a- 
ceastă linie, dar ele vor putea fi 
văzute și înlăturate dacă conducerea 
uzinei și reprezentanți ai comitetului 
sindical vor veni la fața locului și vor 
stabili măsurile corespunzătoare.

Semnează un grup 
de 19 muncitori

de 
ale

La 18 aprilie anul acesta, 
pe teritoriul județului Tul
cea, mai precis, în comuna 
Baia, a avut loc un eveni
ment care mai-mai că a o- 
prit soarele pe cer ; ba chiar 
mă miram în sinea mea — 
atunci cind am luat act de 
cutremurătoarea întîmplare 
— că străvechii munți Her- 
cinici, din vecinătatea Del
tei, nu au fost prinși de ca
tastrofice seisme ; intr-atit 
era de fantastic evenimen
tul. La 18 aprilie deci, Stere 
Aragea, gestionarul depozi
tului de brînzeturi din co
muna Baia, a fost amendat 
cu 50 de lei de către „sub
semnatul Constantin 
roiu, revizor contabil 
Combinatul industriei 
montare Tulcea", pentru că 
„evidența contabilă princi
pală este ținută pe registru 
în loc de fișe".

50 de lei... Săracul Ara
gea... Istoria, știință care, ca 
toate ale omului, mai are 
încă unele lacune, n-a mai 
înregistrat dacă simpaticul 
gestionar chiar a plătit cei 
doi poli și jumătate sau a 
uzat de dreptul său de apel 
și a contestat sancțiunea Ia 
„forul ierarhic superior", 
tovarășul Gogu Mandea, di
rectorul sus-zisului combi
nat. N-o vom ști, poate, ni
ciodată. In schimb, istoria a 
înregistrat — ce ironie ! — 
un amănunt nesemnificativ, 
absolut fără nici o valoare: 
exact sistemul nelegal de 
evidență primară, pentru 
care Stere Aragea a plătit 
scump, după cum s-a văzut 
mai sus, i-a permis aceluiași 
domn, în complicitate cu alți 
17 inși să fure modesta su
mă de 246 987 de lei într-un 
an și ceva. Vă dați seama 
ce lovitură mortală a însem
nat pentru bandă amenda de 
50 de lei aplicată unuia din
tre șefii ei și mă înțelegeți 
atunci cind mă mir că 
numiții Hercinici, la aflarea 
veștii, n-au luat-o din Ioc.

...Dar să lăsăm gluma. 
Personal, autorul acestui ar
ticol a avut, în ultimii ani, 
atîtea prilejuri de a con
stata că brînza telemea pe 
care o cumpără din comer
țul de stat este de proastă 
calitate, incit mai că s-a lă
sat păgubaș. O știți prea 
bine și dumneavoastră, sti
mați cititori 1 Ceva ce sea
mănă cu brînza... cum să 
spun 7 — în linii mari, prin 
culoare și prin miros. Atît.

Me
la 

ali-

în rest, o materie sărată 
potroacă și care îți mîngîie 
cerul gurii cam ca iasca, de 
pildă. De ce ? — m-am în
trebat. S-au prostit oile și 
vacile și nu mai știu să dea 
lapte 7 Au uitat țăranii re
țetele pe care le cunosc cel 
puțin dinaintea filmului 
„Dacii" ? „S-a stricat lumea 
măiculiță" și ne-au crescut 
nouă pretențiile ?

Nimic din toate acestea. 
Răspunsul l-am aflat — nu, 
nici la Ministerul Industriei 
Alimentare, nici la Ministe
rul Agriculturii, nici la Mi
nisterul Comerțului, nici la 
Inspectoratul Comerțului, 
nici in modernele, bine uti- 
latele laboratoare unde se 
întreprind cercetări științi-

brinza statului! Dacă-ți pla
ce...!" Uite că nu ne place. 
Nu e brînza statului, este 
brinza lui Aragea și fiindcă 
ea este așa cum este, Ara
gea se află in boxa acuza
ților și va lua ani grei de 
temniță.

In hirtiile Ministerului In
dustriei Alimentare, brînza 
este foarte bună. Atît de 
bună că-ți vine, citind ins
trucțiunile oficiale, să crezi 
că ai in față reclama unui 
vestit restaurant gastrono
mic. Să vedem, poves
tind istoria cu Aragea, 
cum arată drumul de la re
clama gastronomică la ga
lantarul băcăniei.

In comuna Baia funcțio
nează un centru de colecta-

există patru mari depozite 
in care se aduce brînză din 
mai toată țara. Anterior, 
brînza stă in niște depozite 
de genul celui din județul 
Tulcea. Tn Capitală, ea con
tinuă să stea în depozite. 
Dacă n-ar fi vorba de brîn
ză telemea ci de tinichea 
sau de cremă de ghete, toa
te bune și la locul lor. Dar, 
spre deosebire de tinichea, 
brinza are un capriciu : fi
ind depozitată în saramură, 
la rece, (adică apă 4- 
sare + frig) ea crește auto
mat în greutate și — tot au
tomat — dacă e ținută prea 
mult, scade în calitate.

Iată, la fel de limpede ca 
1 și cu 1 fac 2, de ce de 
multe ori mipcăm o brînză

duc" (prin absorbție) sute și 
mii de kilograme de „brîn
ză", împotriva prevederilor 
legale, neînregistrate în nici 
un fel de scripte, proprieta
tea nimănui. Din cînd în 
cînd, depozitarii se auto-în- 
registrează cu surplusuri. O- 
perația se petrece cam așa :

In biroul șefului de depo
zit sună telefonul.

— Icsulescule, bă, vezi că 
n-ai mai dat de mult plu
suri.

— Păi dau acum, tova- 
rășu’...

— Cît 7
— Păi... 8 000 de kilo

grame.
— Icsulescule, îți taci d« 

cap...
— Da’ cît trebuie 7

BRÎNZA DULCE

MULT ADUCE
Anchetă socială

fice și super-științiflce cu 
privire la calitatea alimen
telor — l-am aflat la... Tri
bunalul municipiului Bucu
rești. Fiindcă o armată de 
funcționari, gestionari, ins
pectori, directori, tehnologi, 
merceologi, laboranti nu sint 
capabili să preîntimpine de
gradarea unuia dintre ali
mentele de bază, incapa
bili să vadă că mai multe 
bande de hoți — dintre care 
a fost prinsă numai una 
deocamdată — își bat joc de 
nevoile și de banii cetățeni
lor și, umblind cu gura căs
cată după înavuțire peste 
noapte, jecmănesc în stînga 
și în dreapta, depreciază cu 
bună știință alimentele, pun 
în vînzare materia pe care 
o cunoașteți și pe urmă 
spun cu cinism : „Asta-i

re a brînzei. Aici vin cioba
nii din județul Tulcea și ișl 
aduc produsele. ~ 
după cum ați aflat, 
Stere Aragea.
peste Stere Aragea era — și 
mai este peste urmașul iul 
Aragea — directorul de care 
am pomenit, Gogu Mandea. 
Astăzi, Aragea — și spusele 
lui sint întărite de alții — 
susține că directorul Împre
ună cu alți confrați, care de 
la Tulcea, care de la Bucu
rești, încingeau pe acolo 
chefuri interminabile, pe 
care trebuia să le plătească 
el, Aragea. Ba, de la o vre
me, a început să-i ceară și 
bani. Drept care, el, Aragea, 
a început să fure. Cum 7

Sistemul de comercializa
re a brînzei în Capitală este 
în linii mari, următorul :

Gestionar, 
era 

Mal mare

care e brînză doar cu nu
mele. Fiindcă stă prea 
mult în depozite. Intr-un 
șir de articole, ziarul nostru 
a analizat această proble
mă și a demonstrat, cu pri- 
sosință, carențele producției 
de lactăte, ale depozitelor. 
Dar de ce stă prea mult ? 
Sint neglijenți cei care se 
ocupă de ea ? Aș ! Mai rar 
oameni grijulii ca ei. Din cu 
totul și cu totul alte rațiuni, 
pe care, bănuiesc, le bănuiți. 
Brinza este adesea ți
nută in depozite cu in
tenție, ca să sporească 
in greutate și tn felul 
acesta să sporească averile 
personale ale celor care o 
colectează, depozitează, ges
tionează, comercializează et 
caeterizează. Zilnic, in depo
zitele din toată țara se „pro-

— Zi și tu 15 000.
— Să trăiți, lăsați 13 1
— 14. Gata. Hai noroc I
...Și un kilogram de brîn

ză costă 21 de lei. Și ei dis
cută despre mii de kilogra
me de parcă ar ti mii' da 
pietricele...

„Tehnica infracțională" — 
cum se numește in termeni 
științifici — a fost urmă
toarea : Aragea a intrat în 
relații „de afaceri" cu patru 
șefi de depozite din Bucu

rești : Ion Tomescu, Dumi
tru Gîngă, Corneliu Ștefă- 
nescu și Nicolae Tugearu. 
Tuspatru aveau în depozite 
mari cantități de brînză ne
înregistrate ( plusuri reali
zate în condițiile arătate 
mai sus). Aragea le trimitea 
cantități mai mici decît cele 
din scripte. De pildă, la 18

decembrie 1968, trimite, 
prin șoferul Ion Candrea, 
2887 kg de brînză. In acte 
scrie însă 3887. In locul miel 
de kilograme, trimite 5000 de 
lei pe care îi încasează Ion 
Tomescu. Deci :

a) Tomescu cîștigă într-o 
clipire 5000 de lei pentru 
care nu face nimic ; butoa-

' iele le descărcau alții. Da, 
veți zice, dar se alege cu o 
lipsă de o mie de kilograme. 
Deloc ; avea plusuri să mai 
acopere zece facturi, rezul
tate din creșterea brînzei 
depozitate prea mult timp 
(care brînză, în acest timp, 
nu se prea găsea la discre
ție in piețe) ;

b) Aragea rămîne cu o 
mie de kilograme de brînză 
pe care o „plătise" 
kilogramul (statul 
însă producătorului 
mult mai măre) și pe care 
o revinde prin intermediari.

Intermediarii, la rîndul 
lor, încep s-o comercializeze. 
Unii, ca Dumitru Alexe, de 
exemplu, o vindeau pe pie
țele bucureștene ca „brînză 
de la țărani".

Nu mai dezvolt, nu mal 
întru în amănunte. In aceste 
zile au loc dezbaterile la ale 

căror prime ședințe am asis
tat. Ceea ce mi se pare Insă 
demn de subliniat este hao
sul — subliniez acest cuvînt 
— care domnește în rețeaua 
industrializării și comercia
lizării brînzei, domnia bu
nului plac și a arbitrariulul, 
ignorarea și batjocorirea in
tereselor cetățenilor de către 
cei care au salarii ca să le 
apere.

Afacerea de la Tulcea este 
doar un început. Au apărut 
de pe acum indicii și chiar 
probe care atestă că vinovă
ții sînt mult mai mulți și ja
ful avutului obștesc mult 
mal mare. Este de datoria 
organelor miliției și procu
raturii să adîncească și să 
extindă cercetările, în așa 
fel îneît, pînă la urmă, toți 
cei care au făcut averi de 
pe urma brînzei să meargă 
acolo unde le e locul. Ca și 
toți cei care, din nepăsare 
sau din tembelism, i-au aco
perit.

Fiindcă o țară întreagă are 
dreptul să mănînce brînză 
statului și nu brînza Iul 
Aragea.

• Vă transmit doleanțele a mii de 
locuitori din blocurile situate în șo
seaua Mihai Bravu, Piața Iancului 
care, și în acest an, primesc căldură 
în apartamente cu multă întîrziere. 
Faptul se explică prin aceea că 
I.D.G.B. își amintește să execute u- 
nele remedieri o dată cu venirea tim
pului friguros și- nu pe timpul verii 
cum este normal. In prezent conducta 
de termoficare prin care se trans
portă aburul spre punctele termice 
ale blocurilor de pe strada Maior Me
dic Zlătescu este scoasă din canal 
spre a* fi înlocuită. După ritmul de 
lucru realizat în aceste zile — 2 
muncitori lucrează în canal și 3—4 
persoane se învirtesc pe lîngă ei — 
consider că nici pînă la 1 noiembrie 
nu vom avea căldură în apartamente. 
Propunem I.D.G.B.-ului să organizeze 
aceste reparații într-un ritm mai ra
pid, în 23 echipe, astfel ca în mini
mum de timp posibil să avem și noi 
căldură în apartamente, evitînd îm
bolnăvirile oamenilor, mai ales a co
piilor.

Elena NICOLAESCU
Str. Maior Medic Zlătescu nr. 9 
Sectorul 3

cu 5 lei 
dăduse 

o sumă

George-Radu CHIROVICI

• Se știe că fiecare om este stăpîn 
pe banii munciți. La noi, la Fabrica 
de postav Buhuși, însă, lucrurile stau 
puțin altfel. Vrei nu vrei, ești obli
gat să cumperi un bilet pentru un 
spectacol, să contribui cu 1 leu lunar 
pentru asociația sportivă, deși nu faci 
parte din organizație ș.a.m.d Iată și 
un exemplu mai recent. Pe ziua de 
27 septembrie a.d, comitetul sindical 
al întreprinderii noastre a organizat 
un spectacol de muzică ușoară pe sta
dionul sportiv din localitate. Și cine 
a vrut și cine nu, a trebuit să cum
pere un bilet pentru care a dat, nici 
mai mult nici mai puțin, 10 Iei. Cu 
alte cuvinte, vrei nu vrei, ai dispozi
ție ori nu, ești sănătos sau ba, ești 
obligat să te distrezi.

Noi nu considerăm justă această 
problemă, conchid semnatarii, un 
grup de muncitori. într-adevăr, „pro
blema" semnalată este total nejustă 
și o supunem atenției consiliului sin
dical județean pentru a analiza acest 

stil de muncă folosit de comitetul 
sindical al uzinei și a proceda în con
secință.

• Am solicitat prin librăria „Cartea 
prin poștă" la începutul lunii iunie 
niște discuri. După aproape două 
luni de așteptare am primit, în 
sfirșit, discurile mult așteptate. Pe 
buletinul de expediție se specifica că 
coletul are o greutate de 1,200 kg iar 
contravaloarea discurilor este de 
127,50 lei. După ce am achitat suma la 
contul indicat, am desfăcut pachetul 
în prezența tovarășei dirigintă de la 
poștă. Să nu-mi vină să cred : am 
găsit doar 2 discuri a 10 lei bucata. 
Pe loc am retrimis pachetul librăriei 
„Cartea prin poștă" Str. Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12, sectorul 6, însoțit de o 
scrisoare în care mi-am arătat ne
mulțumirea. După mai bine de 2 săp- 
tămîni de așteptare, pe 30 august a.c., 
am revenit cu o nouă scrisoare, la 
care în afară de confirmare n-am 
primit nici un răspuns. Am scris din 
nou pe 10 septembrie și tot degeaba. 
Uite așa, am rămas și fără bani, și 
fără discuri și, pe deasupra, mîhnit 
de felul cum își fac datoria funcțio
narii de la sus-numita librărie.

Veto VICOL
Comuna Pojorîta, județul Suceava



SCÎNTEIA — sîmbâtâ 10 octombrie 1970 PAGINA

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ÎNTREPRINDERI

INDUSTRIALE DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

nizat de cariera de la Miorcani, 
unde există o bogată bază de apro
vizionare cu această materie primă, 
secția Cuptoarelor de topit, secția de 
polizarea ecranelor. Instalația prin
cipală a sticlăriei este cuptorul de 
topit sticlă, o instalație ultra
modernă, complet automatizată. 
La cuptorul de topire, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt prezen
tate înaltele caracteristici ale a- 
cestuia. Se arată că pentru asigu
rarea unei bune funcționări a cup
torului au fost făcute, împreună 
cu specialiști americani, probe 
tehnologice timp de trei luni de 
zile.

Oaspeții zăbovesc îndelung în 
fața presei pentru ecrane și a cen
trifugei pentru conuri, care impre
sionează prin complexitate și; teh
nicitate, a căror funcționare este 
și ea complet automatizată.

în continuare, se vizitează secția 
de piese pentru asamblare, dotată, 
de asemenea, cu utilaje de mare 
finețe, majoritatea pieselor execu- 
tîndu-se sub microscop. Tovarășul 
Ceaușescu este invitat să pri
vească prin microscop una din a- 
ceste piese. Secretarul general aL 
partidului apreciază că cei care lu
crează într-o asemenea secție tre
buie să posede o înaltă îndemînare 
și calificare profesională. Prin gra
dul de calificare, muncitorii și spe
cialiștii uzinei trebuie să valorifice 
din plin aceste instalații cu carac
teristici tehnice la nivel mondial.

Sînt prezentate apoi o serie de 
faze de tratare a tuburilor elec
tronice : grafitare, aluminizare, vi
dare și reglare a echipamentului 
electronic, operații care se fac au
tomatizat. Alături de specialiștii 
uzinei, oferă explicații ing. 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Cornel 
hulecea, adjunct al ministrului.

După ce sînt prezentate o serie 
de instalații de verificare și fini
sare a echipamentelor electronice 
ale tuburilor de televizor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat, asistă

Ion

Mi-

la etapa finală la care este supus 
un tub cinescop, primul produs al 
uzinei.

Este un moment emoționant. 
9 octombrie 1970, la ora 12 și 55, 
primul tub cinescop trece cu suc
ces examenul ultim, deschizînd 
astfel producția de serie a uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să semneze pe primul 
tub cinescop, această probă con
cretă a inteligenței tehnice, a ca
pacității de creație r ""'ectivuiui 
de muncitori și specialiști.

Se vizitează apoi seCv-a tub-elec- 
Ironic în care se execută lucrări de 
mecanică extrafină, fiecare piesă 
fiind proiectată și mărită pe un 
ecran de .100—200 de ori. Aici sor
tarea pieselor se face automat.

Pretutindeni, în uzină, în acest 
veritabil palat al tehnicii, dotat cu 
aparataj din S.U.A., R. F. a Ger
maniei, ca și din producție proprie 
(se remarcă, printre altele, prezen
ța utilajelor furnizate de F.M.U.A. 
din Capitală), se dau ample expli
cații. Secretarul general al parti
dului se interesează îndeaproape 
de organizarea procesului de pro
ducție, de eficiența utilajelor aces
tei uzine a cărej capacitate va fi de 
500 mii de tuburi cinescoape cu 
echipament electronic pe an și 
800 000 baloane de sticlă pentru 
tuburi.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolăe Ceaușescu adresează feli
citări colectivului uzinei pentru 
frumoasele sale realizări.

La ieșire, muncitorii fac o pu
ternică manifestare de simpatie 
secretarului general al partidului.

Pe întregul traseu, pînă la ur
mătorul obiectiv al vizitei — în
treprinderea Optică Română — 
șoseaua Colenitinel cu noile și mo
dernele 
șoseaua Mihai Bravu, Bulevardul 
Muncii, cetățenii Capitalei — tineri 
și vîrstnici — salută cu căldură pe 
conducătorul partidului și statului, 
mărturie vibrantă a dragostei pe 
care întregul nostru popor o nu
trește față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de Partidul Comu
nist Român.

ansambluri arhitectonice, w a
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu — purtind ochelari de prolecfie necesari în condițiile funcționării aparatajului 
electronic — în fafa primului cinescop în funcțiune

afe unui colectiv harnic
în fața clădirii principale a în

treprinderii Optica Română, sute 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
fac o entuziastă primire secretaru
lui general al partidului. Icm Ren- 
tea, directorul întreprinderii, adre
sează oaspeților, în numele între
gului colectiv, un călduros bun 
venit.

I.O.R.-ul și-a dobîndit în ultimii 
ani un binemeritat prestigiu prin
tre unitățile industriei construc
toare de mașini, prin calitatea și 
complexitatea celor peste 120 de 
produse asimilate, între care se 
află aparatură medicală, de cerce
tare științifică, cinematografică și 
alte tipuri de aparate și dispoziti
ve optice. Directorul. întreprinderii 
a prezentat în fața unor machete 
și grafice perspectivele de dezvol
tare în viitor, a înfățișat aportul 
considerabil pe care, prin produ-

sele sale, I.O.R.-ul îl aduce la do
tarea cu aparatură modernă a 
serviciilor de cercetare. Cu aproa
pe 20 de ani în urmă, întreprin
derea a început să producă, cu 
mijloace moderne, diferite tipuri 

, de microscoape. Acum, aici se 
construiesc aparate de acest gen 
pe baza celor mai noi principii și 
rezultate ale cercetării științifice 
în domeniul microscopiei — meto
de de fluorescență, interferență, 
spectrografie, fotografiere automa
tă a imaginii — într-o gamă lar
gă : microscopul de cercetare, 
microspectrofotometrul, micro
scopul universal, de nivel competi
tiv cu cele similare produse de fir
me străine cu tradiție. De ase
menea, au fost înfățișate progre
sele obținute în fabricația de apa
ratură cinematografică, în tranzis- 
torizarea aparatelor de proiecție. 
Un al treilea domeniu important

al activității uzinei ÎI constituie 
producția de aparatură medicală, 
direcție în care — așa cum s-a 
desprins din prezentarea făcută și 
din informațiile oferite pe par
cursul vizitei — s-au înregistrat 
succese de seamă. Electrocardio
grafele cu două canale, oftalmo- 
scoapele, trusele oftalmologice, 
microfotocamerele etc. sînt pro
duse care se bucură de un bun re-», 
nume în lumea medicală.

Un loc special în cadrul 
țiilor purtate în timpul 
l-au ocupat eforturile ce se 
în întreprindere pentru cerceta
rea și asimilarea de aparate și 
dispozitive noi, pentru îmbunătă
țirea în continuare a calității 
acestora, măsura în care investiții
le statului, precum și cele de in
teligență științifică și tehnică se 
materializează în produse de mare 
tehnicitate. Apreciindu-se faptul 
că circa. 30 la sută din producția 
optică a întreprinderii este desti
nată exportului, s-a remarcat, în 
același timp, că se cheltuiesc încă 
fonduri importanțe pentru aduce
rea din import a aparaturii optice 
necesare cercetării.

Interesîndu-se îndeaproape de 
posibilitățile de dezvoltare a aces
tei unități și de extindere a capa
cității de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu'a arătat că mi
nisterul de resort, colectivul între
prinderii mai au încă mari posibi-

discu- 
vizitei 
depun

lități de valorificare. Este. necesar 
să se producă noi tipuri de apara
tură cu înalte caracteristici func
ționale, competitive pe piața exter
nă, să se asimileze și omologheze 
noi produse. S-a insistat, de ase
menea, în cursul vizitei, asupra 
rolului ce revine cercetării de spe
cialitate, serviciului de cercetare 
care va trebui să investigheze cu 
mai multă competență și spirit 
creator posibilitățile de realizare 
a unor elemente optice de mare 
precizie, a unor aparate cu carac
teristici tehnice superioare, diver- 
sificînd și perfecționînd microscoa- 
pele, stabilind tehnologii specifice 
mecanicii fine și opticii. Secreta
rul general al partidului s-a in
teresat de pregătirea cadrelor la 
toate nivelurile — începînd cu mun
citorii de calificare corespunză-

toare pînă la ingineri și specialiști 
cercetători. Conducătorii întreprin
derii informează că în școala pro
fesională vor fi pregătiți pînă în 
1972 peste o mie de muncitori cu 
înaltă calificare în domeniul in
dustriei optice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se acorde 
maximă atenție calificării tehnice 
— problemă de bază, vitală pentru 
ridicarea calitativă a acestui do
meniu important al industriei 
noastre.

Pe întreg parcursul vizitei, în 
toate secțiile întreprinderii, mun
citorii-, tehnicienii și inginerii au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă primire, ținînd să-și expri
me sentimentele de dragoste și 
prețuirea pentru secretarul general 
al partidului, pentru conducerea 
partidului și statului nostru.

Contururile practice
ale inteligenței tehnice

LUCRĂRILE AGRICOLE 

DE TOAMNĂ 

CIT MAI REPEDE 

SI DE BUNĂ CALITATE!

JUDEȚUL GORJ

ACCELERAREA
însămInțArilor impunl

Folosirea intense 
rațională 

a tractoarelo

La Institutul pentru mecanica fluidelor și- construcjii* aerospațiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează în
deaproape de cercetările ce se întreprind aci

■
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De la zona industrială 23 August, 
următoarea etapă este cartierul 
Militari. Se străbate aproape în
treg orașul. De-a lungul drumului, 
bucureștenii salută cu multă căl
dură pe secretarul general al parti
dului. Sînt manifestări spontane ce 
oglindesc dragostea, stima, înalta 
prețuire pe care cetățenii țării le 
nutresc față de conducătorul parti
dului și statului.

După cele două întreprinderi 
industriale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători 
de partid și de stat fac o vizită la 
Institutul pentru mecanica fluide
lor și construcții aerospațiale, pre
stigios centru de cercetări științi
fice. Sînt prezenți Ștefan Bîrlea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
ing. Ispas Ștefan, președintele 
Centralei industriale de mecanică 
fină și aeronautică din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, conducătorii institutului, nu
meroși cercetători. Este de față sa
vantul român de renume mondial 
Henri Coandă. Cercetătorii acestui 
institut studiază o serie de aplica
ții practice ale „efectului Coandă" 
și marele savant, care se află pen
tru un timp în țară, le acordă 
sprijin.

Directorul Institutului, dr. ing. 
Constantin Teodorescu, prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu o se
rie de instalații experimentale rea
lizate în institut privind aplicațiile 
practice ale „efectului Coandă" în 
industrie și agricultură, printre 
care instalații pentru diminuarea 
zgomotelor la unele surse puterni
ce, cum sînt compresoarele, termo
centralele, fabricile de oxigen etc, 
precum și instalații experimentale 
de transport pneumatic și aplica
ții ale sale, dispozitive de înaltă 
productivitate pentru mecanizarea 
unor lucrări în domeniul agricul
turii.

în holul de intrare al institutu
lui sînt expuse instalații : amorti
zor de zgomot, amplificator multi- 
canal tranzistorizat pentru măsu
rarea presiunilor aerodinamice, 
anemometru tranzistorizat, mache
ta avionului utilitar „I.A.R.-822", 
care va fi prezentat și in cadrul 
Tîrgului internațional din Bucu
rești, 
rînd, macheta 
avion utilitar „I.A.R.-823" 
proiectare — amîndouă 
ing. Radu Manicatide. 
stand sînt, de asemenea,

ce se va deschide în cu- 
unui alt tip de 

aflat în 
datorate 
în>tr-un 
prezen-

tate machetele diferitelor tipuri de 
avioane a căror construcție s-a 
datorat talentului și ingeniozității 
unor înaintași ai construcției de 
avioane din țara noastră. Citim 
în 'dreptul unor machete numele 
lui Aurel Vlaicu, Traian Vuia, 
Elie Carafoli, Henri Coandă ș.a. 
Privind aceste exponate, evocînd 
contribuția pe care și-au adus-o 
oamenii de știință români la dez
voltarea științei și tehnicii mon
diale, citim cu îndreptățită mân
drie patriotică cuvintele încărcate 
de semnificații ale savantului 
H. Coandă, aflate pe un panou 
alăturat exponatelor : „Ce noroc 
ar avea omenirea dacă ar exista 
multe nații care să-i fi adus — 
față de numărul de locuitori — 
atît cit i-a adus nația română în 
ultimii 120 de ani".

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut îndelung cu 
colaboratorii institutului, cu savan
tul Henri Coandă, interesîndu-se 
îndeaproape de cercetările ce 
întreprind aici, de 
practice imediate.

"Vizita de lucru, 
secretarul general 
tovarășul 
cele două 
Capitală, 
mecanica 
aerospațiale, ilustrează preocupa
rea neslăbită a conducerii parti
dului și statului nostru pentru 
dezvoltarea continuă a industriei 
socialiste.

Consultarea cu oamenii muncii, 
cu specialiști și cercetători, prile
juită de această vizită, atestă in
teresul statornic cu care secretarul 
general al partidului urmărește a- 
plicarea în viață a obiectivelor sta
bilite de partid, concretizarea pro
gramului de industrializare a . țării, 
de înflorire continuă a societății 
noastre socialiste. Primirea căldu
roasă cu care au fost întîmpinați 
pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat exprimă devota
mentul 
ziunea 
politica 
drumul
gurul care asigură bunăstarea ce
lor ce muncesc; dezvoltarea multi
laterală a României socialiste.

In ultimele zile, în județul Gorj 
lucrările agricole s-au intensificat, 
însă nu au intrat în ritm normal. Din 
datele aflate la direcția agricolă re
zultă că, pînă de curînd, semănatul 
griului și secarei în cooperativele a- 
gricole s-a făcut în proporție de 24 
la sută, iar recoltatul porumbului pe 
49 la sută din suprafețe. Aceste rea
lizări sînt cu mult sub prevederile 
direcției agricole, potrivit cărora, pî
nă la această dată, lucrările respec
tive trebuiau făcute pe suprafețe 
mult mai mari. ' Greul lucrărilor 
începe propriu-zis acum, deoarece e 
necesară pregătirea terenului care 
a fost cultivat cu porumb și alte 
culturi tîrzii. Pentru aceasta, se ce
re folosirea din plin a tractoarelor și 
celorlalte utilaje agricole. Cum se 
stă, din acest punct de vedere, în 
județul Gorj ?

Referitor la folosirea tractoarelor, 
tov ing. Gehorghe Ionescu, directo
rul direcției agricole județene, ne-a 
declarat : „Pinâ nu de mult în ju
dețul nostru, tractoarele nu au fost 
folosite cu întreaga lor capacitate. 
Dispunem de 753 tractoare, 277 se
mănători și 296 de discuitori. Fiind se
sizați de randamentul necorespunză
tor al tractoarelor, am hotărît mai 
întîi ca în situația operativă să in
cludem și o rubrică cu privire la 
modul în care au fost folosite. în 
felul acesta putem ști din timp unde 
să intervenim. între 2-6 octombrie cu 
utilajele de care dispunem au fost 
executate arături pe 950 hectare, pre
gătiri pentru însămînțări pe 1 500 
hectare și însămînțări pe 2 607 hec
tare. Aceasta înseamnă că pe semă
nători încărcătura zilnică a fost de 
9,4 hectare, ceea ce corespunde cu 
ritmul stabilit de noi. în schimb, la 
discuit nu se realizează decît 6 hec
tare în medie pe zi pe tractor, ceea 
ce este cu totul necorespunzător. A- 
ceasta ar putea împiedica desfășura
rea normală a semănatului. De aceea, 
la circa jumătate din tractoare s-au 
asigurat schimburi prelungite, fo- 
losindu-se, în acest scop, elevi meca
nizatori. De asemenea, am luat mă
suri organizatorice ca nici un trac
tor să nu stea din cauza lipsei de 
sămînță sau a combustibilului".

Numai că, pe teren, s-a putut con
stata că tractoarele — „adevăratul 
motor" al campaniei agricole. — nu 
sînt folosite rațional. în multe secții 
de mecanizare* există tractoare care 
stau din cauză că sînt defecte, iar 
altele primiseră ordin de lucru pen
tru sarcini care nu aveau nimic co
mun cu campania agricolă de toamnă. 
De la întreprinderile de mecanizare 
a agriculturii Filiași (județul Dolj — 
care deservesc citeva unități din ju
dețul Gorj), Bibești și Tg. Jiu, erau 
scoase în afara campaniei, din dife
rite motive, 27 de tractoare. Ce fac 
ele ? Conducerea I.M.A. Bibești a tri
mis un tractor de la cooperativa 
agricolă Turburea să aducă o treieră- 
toare pentru lucerna. Dar, după mulți 
kilometri făcuți degeaba s-a înapoiat 
fără treierătoare.. Pe șoseaua de 
lîngă comuna Ceplea l-am întîlnit pe 
tractoristul Ion Pochea care trans
porta cărămidă, deși cooperativa pe 
care o deservește nu stă deloc bine 
cu lucrările în actuala campanie. A- 
ceastă situație se datorește, în prin
cipal, inginerilor-șefi din cooperati

vele agricole care nu trag la râs 
dere pe șefii secțiilor de mecar 
care dirijează tractoarele la alt 
țiuni.

Dar nici cele care sînt repar' 
la semănat nu lucrează la inti 
lor capacitate. La cooperativa 
colă Plopșoru, în jurul orei 11 < 
neața, cind pe cimp activitatea 
trebuit să fie în toi, avea loc i 
dință convocată la sediu de do 
spectori de la banca agricolă 
țeană. Ing. Ion Popescu, președi 
cooperativei, jura cu mina pe i 
că toate cele 12 tractoare ale s 
de mecanizare sînt la lucru. C 
ceau tractoriștii ? Constantin L 
reanu și Nicolae Oprișor erau 
pescuit, iar tractoarele lor zăceai 
fecte de 2—3 zile. Ion Mihăilă, 
secției de mecanizare, încerca o . 
spunind că a făcut o comandă I 
leton cu I.M.A. Filiași pentru a 
trimite piesele de schimb necesai 
trei zile un tractorist de la Ploj 
ar fi putut să meargă de zece < 
I.M.A. Filiași să aducă piesele, 
asemenea, alt tractor, deși bu 
lucru, stătea aliniat lingă cele 
fecte, deoarece tractoristul 1 
nemotivat. Așa se face că, pină în 
respectivă, la cooperativa agi 
Plopșoru nu s-au arat decit 25 h 
re din cele 378 cite trebuie însăm 
te cu griu după porumb. Stațioi 
multor tractoare se datorește și 1 
pieselor de schimb. Pentru 
toarele din județul Gorj, 
tea sint furnizate de baza de t 
vizionare de la Craiova care râs 
de destul de greu solicitanților. 
cauză care determină ca o park 
tractoare să nu fie folosite la 
treaga lor capacitate este și ti) 
toarte îndelungat dintre momi 
în care se defectează un track 
pînă la repararea lui. în ziu; 
9 octombrie, la sediul I.M.A. Tg 
s-a comunicat de la secția de ir 
nizare Ciuperceni faptul că 
tractoare nu funcționau de joi c 
neața. Pînă vineri, șeful secție 
reușise să obțină legătura tele 
că cu sediul I.M.A. Dar aici 
telefonică a fost luată de portar, 
făcea, după cum se vede, pe d 
cerul. Abia a doua zi dimineața 
consultate notele telefonice și se 
măsurile de cuviință. Care sint ; 
te măsuri ? Piesele de schimb 
cesare sînt comunicate directo 
cu problemele de mecanizare al< 
recției agricole județene. Acest; 
rîndul lui, transmite comanda 1 
de aprovizionare din Craiova, 
o dată însă se întîmplă ca si dir 
rul să fie plecat pe teren. Din ai 
tă cauză sînt situații cind adu< 
unei piese de schimb de la Cri 
durează patru sau cinci zile, tim 
care un tractor nu funcțiom 
I.M.A. Tg. Jiu are 27 de secț 
de la fiecare secție se primește 
nic un telefon, iar solicitările se 
zolvă după tipicul amintit. Este 
de ce în fiecare zi, circa 30—40 
toare din cele 346 de care dis, 
întreprinderea stau nefolosite.

Timpul este foarte înaintat. A< 
tă situație impune ca direcția ; 
colă să ia grabnic măsuri in v 
rea utilizării raționale a tractoa: 
și a celorlalte utilaje agricole.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînte

aplicațiile
se 

lor

deîntreprinsă
al partidului,

Nicolae Ceaușescu, la 
obiective industriale din 
ca și la Institutul de 

fluidelor și construcții

profund; încrederea și ade- 
cu care poporul urmează 
partidului, conștient că 
arătat de partid este sin-

Reportaj de : Ion MĂRGINEANU, 
Nicolae DRAGOS, Mircea IO- 
NESCU, Mircea BUMBAC
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La Uzina chimică din Valea Călugăreasca

VOLUMUL PRODUCȚIEI
VA CREȘTE DE TREI ORI
Noile capacități de oxigen, sulfat 

cromic, bioxid de sulf lichid și oxid 
de zinc, lărgirea posibilităților exis
tente pe liniile de fabricație a hi- 
drosulfitului de sodiu, hexameta- 
fosfatului de sodiu și fosfatului tri- 
sodic etc permit ca în acest an la 
Uzina chimică din Valea Călugă
rească să se obțină un spor impor
tant de produse. Colectivul 'uzinei 
realizează anual peste 30 de diferite 
sortimente, o pondere însemnată 
avînd : îngrășămintele fosfatice, a- 
cidul sulfuric, acidul fosforic, tripo- 
lifosfatul de sodiu, fosfatul trisodic, 
hexametafosfatul de sodiu, cemen
tul de cupru, oxidul de zinc, și mul
te altele, care datorită calității lor 
sint, de asemenea, exportate intr-un 
număr mare de țări. Produsele uzi
nei au o largă utilizare în agricul
tură, industria petrolului, construc
ția de mașini, inclusiv cea de auto
vehicule, in metalurgia neferoasă, 
industria textilă, alimentară, a bu
nurilor de consum etc. Produsele 
care nu figurează în fabricația cu

rentă a unității, pot 
nute de beneficiari, ... ____ , _
cum de exemplu au procedat : Uz 
na mecanică din Sadu-Gorj, Uzii 
de reparații din Craiova, Uzina c 
tractoare și uzina „Steagul roși 
din Brașov.

în prezent, la uzină se desfășoat 
lucrări in vederea sporirii capacit: 
ților de producție cu încă 70 000 tor 
substanță activă. Investițiile intri 
prinse în acest scop se găsesc îi 
tr-un stadiu înaintat. Cu o lună m 
devreme a început montajul la ce 
de-a doua instalație de substanl 
fosfatice. De asemenea, au loc m< 
dernizări in secțiile de acid sulfur 
și acid fosforic, în transporturi! 
uzinale de materii prime și mate
riale, in rețelele de alimentarea c 
energie electrică, termică, apă ir 
dustrială și altele. Definitivarea t 
cestor lucrări va crea posibilitate 
ca, față de anul trecut, Uzina chi 
mică din Valea Călugărească să-i 
sporească volumul producției real 
zate de trei ori.

fi totuși obț 
la cerere, ai
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RUDIȚIE Șl INTERPRETARE 
N CERCETAREA UMANISTĂ
toate etapele hotări- 

» din istoria culturi! 
tre, problema raportu- 
dintre fondul de cu

tate moștenit și noile 
și modalități de înțe- 

•e a universului uman 
□us cu stăruință. Rega
in cultura noastră pe- 
le de reevaluări adinei, 
îănătoare celor din ța
ța cultură europeană, 
ie reamintim de câr
tii cărora le datorăm, 
iltfel, conturarea do- 
iului de activitate u- 
istă, prin considerabila 
adere a preocupărilor 
ectuale și prin diver- 
area lor : Miron Cos
ea și Stolnicul Canta- 
ao se desprind catego
rie tradiția hronografe- 
afirmind net că istoria 
uie scrisă altfel decit 
scriseseră predecesorii 
Ei nu îmbrățișează 
istoriografia de criti- 
măruntă, ci adîncesc 

lai preocuparea eroril
or precedenți, care na
ră evenimentele petre- 
în țările române, sub- 

ndu-le semnificațiile, 
ifrînd în succesiunea a- 
r firul vieții poporului, 
iurarii acestui timp pă- 
d apoi în noi domenii, 
nd poezie, ca un Do
si sau Miron Costln, 
romane alegorice și tra
de filozofie, ca Dimi- 
Cantemir, pe urmele 
vechi tradiții ce se 

lifică și se împrospă- 
i. Totodată. își fac a- 
ția adevărate școli de 
.tră, favorizînd lucrul 
• înzestrați meșteri ai 
.ulei care în epoca brîn- 
nească reînnoiesc chi
le și formele de expre- 
din ruloul imaginar 

smis de prestigioasa 
bizantină. In bună tra- 

i umanistă, cărturarii și 
știi se întemeiază pe so- 
l fundament ridicat de 
ira antică, dar nu se 
udează clasicismului 
o-latin ; asemeni unui 
arca sau Giordano Bru- 
ei află in antichitate un 
el sub raportul efer- 
enței creatoare și nu 
ensul copierii servile 
al convingerii sterile că 
e o atare culme nu s-ar 
■a trece. Este, probabil, 
i ce îi distinge de un 
>lae Costin, înecat în 
iiție și într-un manie- 
1 fără patos.
•oblema este reluată de 
liniști, care beneficiază
> tradiție de cultură ro- 
lească deplin constitui- 
i sfîrșitul secolului al 
Hl-lea. La rîndul lor, 
itia se folosesc de lu-

inaintașilor, dar, în a- 
și timp, urmăresc de- 
rat dezvoltarea lui. De 
pozițiile cîștigate de un 
>n Costin sau Dimitrie 
ietnir, începe să-și clă- 
scă impresionantele sale 
le Gheorghe Șincai, în 
o ce Samuil Mi cu reca- 
lează istoria activității 
lectuale de pe teritoriul 
ânesc descoperind, ală- 
de realizări, nenumă-

> îndatoriri pe care noii 
urări trebuiau să și le 
tne ; se angajează inte-

în rezolvarea lor Pe- 
Maior, care alătură 

erilor adresate conștiln- 
patriotice a contempo- 
ilor săi lucrări polemice, 
înaltă ținută, împotriva 
r denigratori de rea 
tație.
roblema raportului din- 
tradiție și realizările 
urli europene moderne 
află în centrul atenției 
erației de la 1848 : o 
:ută Heliade, o clasifică 
o canalizează fericit 

so și Kogălniceanu.
revine mai tîrziu la 

rea și la Malorescu, este 
i dezbătută între cele 
ă războaie mondiale, 
1 se încearcă și vehicu
la unei false tradiții, 
•udate idealismului, mis

ticismului dar scriitorii re
prezentativi regăsesc in 
viața trecutului, in spiritul 
sănătos, progresist al vre
mii lor imbolduri și mo
mente de strălucire.

Problema este dezbătută 
și astăzi, în ampla activitate 
de valorificare a moștenirii 
noastre literare și artistice.

în fond, problema rapor
tului tradiție-inovație este 
analizată ori de cite ori 
structura cunoașterii se 
înnoiește ; într-un aseme
nea moment apare impe
rioasa delimitare : ce a- 
nume din șirul întreg de 
graiuri ale trecutului conti
nuă să vorbească contem
poranilor, ce idei și atitu
dini de o superioară formă 
artistică se adresează sensi
bilității contemporane, anti
cipează concepțiile de azi ? 
Care anume mesaje pot 
sprijini efortul unei gene
rații care trăiește într-o 
lume deosebită de cea în

act în șirul de înfăptuiri 
al celorlalți, a tuturor ce
lor care participă la con
tinua dezvoltare a cerce
tării umaniste, domeniu în 
care omul se regăsește pe 
sine, își clarifică idealurile 
și se angajează cu un spor 
de plenitudine în viața so
cietății căreia îi aparține. 
Nu este necesară reafirma
rea adevărului că prin mun
ca organizată și prin per
spectivele deschise cercetă
rii istoriei culturii române 
se realizează în anii noș
tri o nemaiîntîlnită activi
tate de sinteză, care elu
cidează etapele parcurse 
de creația intelectuală a 
poporului nostru, precizînd, 
în același timp, locul aces
teia în concertul european; 
nu este necesar deoarece 
remarcabile lucrări consa
crate istoriei poporului ro
mân, artelor plastice, lite
raturii au văzut în ultimii 
ani lumina tiparului. Ceea

puncte de vedere

care au lucrat autorii de 
acum un secol sau mai 
bine ? Or, în această pri
vință credem că se poate 
readuce în discuție făptui 
elementar că structura cu
noașterii este clădită pe 
mărturii și pe interpreta
rea lor. în fiecare moment 
de răscruce, cărturarii au 
îmbogățit suma de mărturii 
și au supus controlului ra
țiunii interpretările vechi, 
aducînd noi elemente în 
dezbatere.

Atît în Istoria culturală, 
cît și în critica de cultură 
relația dintre mărturie și 
interpretare se dovedește 
indestructibilă. Fără temeiul 
datelor se ajunge la impre
sionism ; fără aplicarea 
unor modalități științifice, 
fără o optică corectă de in
terpretare, datele nu dobîn- 
desc vibrație, înșiruindu-se 
tăcute sau chiar deforma
te într-o lume moartă. In 
această privință, merită 
să fie adusă în discuție 
soarta erudiției. Și aceasta 
pentru că, pe de o parte, 
se manifestă uneori un su
veran dispreț față de ceea 
ce au scris alții, după 
cum, pe de altă parte, în
treaga tratare a unei teme 
se rezumă alteori la reca
pitularea elementelor și ci
tatelor din opera predece
sorilor.

Desigur, fără consultarea 
predecesorilor nu se în
cheagă, cel mai adesea, 
decit o reeditare a unor 
constatări mai vechi. Im
presionismul ajunge la li
mitele sale atunci cînd 
orice formă de istorie este 
alungată : criticul, de pil
dă, stă față în față cu 
cartea pe care o discută și 
nu-1 mai interesează nimic 
altceva (nici ce a mai scris 
autorul discutat, nici ce au 
mai spus alții, nici genul 
sau filonul în care opera 
se încadrează). Riscul pe 
care un atare critic și-l a- 
sumă este întotdeauna a- 
celași : discuția devine mo
nolog în pustiu. Tot în van 
se risipesc și cuvintele ce
lui care cade în extrema 
cealaltă, adunind opinii, 
punînd citate cap la cap și 
interzieîndu-și orice apre
ciere. între impresionis
mul categoric și poziti
vismul acerb distanța nu 
este prea mare, iar rezul
tatul este, în orice caz, 
același : mărturiile și inter
pretările rămin sterile și 
noua structură a cunoașterii 
nu poate prinde viață.

în fond, erudiția se în
scrie în mai cuprinzătoarea 
disciplină și probitate a 
muncii intelectuale, care 
implică încadrarea oricărui

ce merită să fie subliniat 
este faptul că aceste sin
teze devin, prin natura lor, 
puncte de reper, și pentru 
asemenea lucrări de pre
zentare și explicare ma
jore simțim chemarea de 
a lucra prin contribuțiile 
noastre : adică sub semnul 
perspectivei marilor sin
teze, în care cultura po- 
porului român să apară în 
unitatea și continuitatea ei, 
cu acel caracter organic, pe 
care l-a deținut efectiv, in
terpretată, comentată din 
perspectiva științifică pe 
care o dă azi cercetătoru
lui atît erudiția, informa
ția amplă, cît și concepția 
filozofică materialistă.

în această privință, pu
tem să ne reamintim exem
plul unor oameni de cul
tură care au îmbinat ad
mirabil suma de mărturii 
cu o pilduitoare capacitate 
de interpretare, chiar dacă 
nu au beneficiat de per
spectiva pe care o avem 
noi, azi, asupra fenomene
lor culturii, de concepția 
materialist-istorică, de es
tetica marxistă. Am aminti 
aici pe cel care a avut ca 
nimeni altul pasiunea docu
mentului, publicind ample 
tomuri de mărturii scrise 
și figurative, răscolind mari 
arhive sau colecții particu
lare, Nicolae Iorga; de pil
dă, el nu s-a simțit blocat 
de masa de acte sau de inter
pretările predecesorilor : a 
deschis noi perspective, a- 
jungind pină la a vorbi des
pre „locul românilor" în is

toria universală și despre 
cerința creării unei „isto- 
riologii". Iar în ceea oe-1 
privește pe G. Călinescu, cu 
orizontul său larg, el a 
compus o istorie a litera
turii noastre cum nu mai 
fusese scrisă pină atunci, 
âruncînd străfulgerări ale 
interpretărilor sale asupra 
epocii vechi, ca și asupra 
creatorilor mai mari sau 
mai mărunți din secolul 
trecut și contemporanei
tate. Dar George Călinescu 
nu a disprețuit documentul; 
sinteza lui merge frecvent 
pină la epuizarea datelor.

Pe acest temei și-au ri
dicat operele lor marii căr
turari, care au dus mai 
departe făgașurile deschise 
de predecesori și le-au în
noit prin țelul înalt urmă
rit. Cu o asemenea pasiune 
a sintezei care să devină 
factor de limpezire și mo
bilizare a conștiinței unui 
întreg popor, ei stăruie și 
ca pilde in conștiința celor 
angajați astăzi în cerceta
rea umanistă. Deschizînd un 
curs de istoria literaturii 
române „pentru toată lu
mea, nici pentru filozofi, 
nici pentru erudițl, ci pen
tru toți românia care vor să 
cunoască istoria scrisului 
românesc", Nicolae Iorga 
declara limpede : „nu este 
nevoie să vă spun că ad
mir tot așa de puțin eru
diția care nu merge către 
înțelegerea totalului, a 
ceea ce se numește ansam
blu, cît de puțin prețuiesc 
și acele rătăciri zadarmee 
în regiuni nu neexplorate 
pină la acela care umblă 
pe acolo, dar neexplora- 
bile, care nu vor fi nici
odată explorate" ; referi n- 
du-se „de o parte, Ia călă
reții tuturor norilor, de altă 
parte, la adunătorii tuturor 
nisipurilor", savantul carac
teriza două primejdioase 
tendințe care au împiedicat 
întotdeauna cercetarea u- 
manistă de a-și . îndeplini 
menirea sa. Cu atît mai 
mult azi. cînd beneficiem 
de criterii limpezi în ceea 
ce privește valorificarea 
moștenirii culturale, cînd 
critica este chemată să 
discearnă valoarea de 
nonvaloare, să emită ju
decăți și interpretări de 
înaltă ținută intelectuală, 
din perspectiva esteticii 
marxiste, raportul dintre 
document și interpretarea 
lui, contribuția înnoitoare 
se cer estimate la dreapta 
lor însemnătate. Numai 
astfel, studiile de sinteză, 
Interpretările contempora
ne vor putea sluji dezvol
tarea culturii noastre noi. 
socialiste, se vor situa în 
fluxul generos al unei con
tinuități reale, generoase a 
culturii române.

Alexandru DUȚU

PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emisiune !n limba 
germană. 18,15 Bună seara, fete ! Bună seara, 
băieți ! 19,15 1C01 de seri — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul dc seară. 20,00 Teleenciclo- 
pedia. 21,00 ,,Of, inimioară !". Cîntece interpretate 
de Emil Gavrlș. 21,20 Film serial .- „Incoruptibilii". 
22,10 Telejurnalul de noapte. 22,25 Festivalul de 
muzică ușoară de la Veneția (selecțiuni). In pro
gram : Bobby Solo ; Dalida ; formația Aqua Viva ; 
Rosana Frutello ; Amalia Rodriguez ; Johnny Do- 
relli ; Sheyla ; Ornella Vanoni ; Touku ; Massimo 
Ronlerl ; Claude Francois ; Gianni Morandi ; Ser
gio Endrigo. 23,25 Sport . Finalele turneului inter
național de box de la Berlin (aspecte înregistrate). 
23,45 închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

I

20,00 „Dor pe strune". Program de muzică popu
lară interpretată de orchestra condusă de Ionel 
Budișteanu. 20,25 Revistele săptămînii de Nicolae 
Popescu. 20,35 ,,De ziua mamei" — o comedie a 
studiourilor poloneze. 21,15 Buletin de știri. 21,20 
Seara melomanului. Cvartetul „Juilliard". In pro
gram : Cvartetul în La major KV 464 de Mozart. 
21,55 Poesis. Ștefan Augustin Doinaș. Versuri în 
selecția și lectura autorului. 22,10 Film serial ,,La 
fiecare km" (XIII). 23,10 închiderea emisiunii pro
gramului II.
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• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) . 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist : Michael 
(R.F. a Germaniei) — 20.
• Opera Română : Răpirea 
serai — 19,30.
• Teatrul de operetă : Sînge 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20; (sala Studio) : Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? —- 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Tandrețe și abjecție — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
• Teatrul , 
Magheru) : 
— 19,30.
• Teatrul 
și iubita sa 
re ca toți
• Teatrul ' 
Nisa — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17,30 ; (sala din 
Academiei) : Amnarul — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : 
zel-tov ! — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C^ 
nașe" (sala Savoy) î Lz 
„Cărăbuș" — 19,30.

Ponti

din

vic

„C. I. Nottara- (sala 
Rebelul — premieră

Mic : Primarul lunii 
— 16; Don Juan moa- 

ceilalți — 20.
Giulești j Tango ia

din 
lui 

str.

Ma

__ .... Tă-
La grădina

cinema
• Sunetul muzicii s PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Hibernatus : LUCEAFĂRUL —
9; 11; 13; 15; 17, 19,15; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11; 12,45; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, 
ARENELE ROMANE - 19,15, 
GRADINA DOINA - 18,15.
• In arșița nopții î CAPITOL —
— 8,45; 10,45; 13,15; 16; 18 30; îl, 
la grădină — 19,15.
• 100 de carabine : BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GRADINA FESTIVAL
— 18,15, STADIONUL DINAMO
— 19.
• Aurul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 
18,15; 20,30,
• Canarul șl viscolul: GRIVIȚA
— 16, CENTRAL — 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște : CEN
TRAL— 8,30; 10,45; 13,15; 15,45.
« Hei, tu !: LUMINA — 9,30—16 
în continuare ; 18,30; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• călugărița (ambele serii) : DOI
NA — 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
a Hatari : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
• Cavalerul fără lege : CINE
MATECA (sala Union) — 9; 11; 
e ’ Păsările9- 2FEROVIAR — 8,30; 
.1; 13,30; 16; 18,30; 21, AURORA
- 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,30,
la grădină — 19, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19.
• Patricia șl muzica : EXCEL
SIOR — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, 
GLORIA — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 
20, FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Omul, orgoliul, vendetta : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE -
15.30. 17,45; 20.
• Urmărirea : BUZEȘTI - 13.30;
18, la grădină — 20,30.
• Dragoste și viteză : DACTA — 
8.45—20,30 în continuare, PROGRE
SUL — 15.30; 18, GRADINA PRO* 
GRESUL-PARC — 19,45.
• Degetul de fier : BUCEGI — 
16; 18 15; 20,30, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Catifeaua neagră : UNIREA —
15.30.
• Expresul colonelului von Ryan : 
UNIREA - 18; 20,15, la grădină
- 20,15.
• My fair Lady : LIRA - 15.30;
19, la grădină — 20.
• Gaudeamus igitur : DRUMUL 
SĂRII - 15,30.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare î 
DRUMUL SĂRII - 17,45; 20.
• Tiffany memorandum : 
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Mayerling (ambele serii) : GIU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20.30, VIITO
RUL - 16; 19,15.
• Intîlnirea : MIORIȚA - 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, FLOREASCA
- 15,30; 18; 20,30.
• Alfa-Romeo șl Julieta : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, la grădină
- 19.
• Rio Bravo ; POPULAR - 17,45;
20.30.
• Clipa de libertate î POPULAR
- 15.
• Ultimul drum : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Petrecerea t COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• întoarcerea doctorului Mabuse î 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul se însoară ; PACEA
- 15,45; 18; 20.
• Numai mortul va răspunde :
FLACĂRA — 16; 13; 20, CRÎN-
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• In umbra coltului ; VITAN — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Străinii : RAHOVA — 18. la 
grădină - 20.
• Flacăra olimpica î RAHOVA
- 15,30.

ll,15

FE-
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i o dată cu alți prahoveni, ca să-i 
ețe pe localnici această artă ne- 
loscută — venit, deci, aici și sta- 
t aici, asimilat locurilor și local- 
lor. Ne-a vorbit cu pasiune 
pre schela Țiclenilor, despre ceea 
propune această experiență in 
baterea despre prezentul și viito- 
petrolului românesc.

cnzaționale. pentru cel care n-a 
i vizitat de cîțiva ani Țiclenii, 
t înainte de toate schimbările și 
tațiile de decor, destăinuind 
imbări și mutații adînci, de struc- 
ă. Cu ani în urmă, nopțile acestui 
nînt impresionau încă prin uria- 
î ruguri de flăcări desfășurate pe 
ca o perpetuă și fastuoasă explo
de lumină. Ardea gazul de son- 
sacrificat în mod fatal, dar tre- 

or, într-o epocă în care și tehnica, 
capacitățile ei se aflau încă la în- 
iut. Marea șl moderna stație de 
benzinare construită aici, acest 
ant „castel de echilibru" care 
itează prin 1 000 km de conductă 
ămintele, le reglează și le fructi- 
ă pe spirala mereu suitoare 

prelucrării industriale superi- 
e. a transformat structural un de- 
, fascinant prin efectele sale plas- 
j, ca să se nască un altul, ordonat 
că rigorile și exigențele tehnicii 
icului.
Jiscuția cu inginerul Nicolae Io- 
scu am purtat-o lingă o sondă în 
îlași spațiu al Gorjului, lingă Bi- 
;ti. Ne aflam la sonda de foraj nr. 
, una din sondele de mare adîn- 
îe (circa 5 000 de metri) care lu- 
ază cu utilaje ultramoderne pentru 
esiune înaltă și care, prin succesul

de tehnicitate pe care-1 implică, a- 
duc, la ora de față, noi argumente în 

definirea „experienței Țicleni".
— Dacă vreți, însă, s-o cunoașteți 

mai bine — ne-a spus la un moment 
dat interlocutorul nostru — trebuie 

să ieșiți din granițele Țiclenilor și 
ale Gorjului și să vă duceți mai de
parte... Mult mai departe !

azi polii unei zone geografice de mari 
proporții, definind aria vastă a unei 
prospectări intensive și raționale a 
bogățiilor acestui sol. Și întregind cu 
noi rădăcini — puternice, saturate 
de sevă — bogatul arbore al acestei 
industrii, podoabă de preț a peisaju
lui românesc.

Am asistat, în aceste zile, undeva,

Un arbore 
cu mii de rădăcini

Ni se oferea, prin acest paradox, 
o poartă deschizătoare de noi pers
pective. Pentru că „Oltenia petroli
feră", echivalată cîndva exclusiv cu 

Țicleni și spațiul gorjean, înseamnă 
azi un vast teritoriu, cu o rază de 
acțiune în care se include întreaga 
Oltenie — și nu numai Oltenia. Son
dele dirijate de Grupul foraj-extrac- 
ție Tîrgu-Jiu pot fi intilnite, în clipa 
de față, în sudul Olteniei, lingă Du
năre, și la Craiova, și în alte locuri. 
„Experiența Țicleni", începută cîndva 
de oamenii Prahovei, întregită și dez
voltată cu ajutorul localnicilor, leagă

lingă Dunăre, la trecerea în fapt a 
acestei experiențe, prin tot ceea ce 
are ea mai nou, mai interesant. Am 
vizitat una dintre sondele forate re
cent și date în sarcina unei așa-nu- 
mite „brigăzi de probă", condusă de 
brigadierul Constantin Iordache. Ine
ditul formulei — al acestei „brigăzi 
de probă" —’ ne-a sedus, făcînd le
gitimă curiozitatea cu care am ur
mărit munca acestor oameni. Din bri
gadă, doar Constantin Iordache. om 
de 47 de ani, vechi comunist, e pra
hovean. Ceilalți, toți, de la sondori 
la maiștri, sînt olteni. Sarcina acestei 
brigăzi este aceea de a „proba" son

dele proaspăt forate, de a le face 
examenul ultim și decisiv, constînd 
in cercetarea diverselor orizonturi 
productive, pentru a se stabili unde, 
cînd și cum poate începe producția.

Nu toate sondele trec prin astfel 
de probe, ci numai cele din zonele 
în care țițeiul se caută. în care. deci, 
există un oarecare procent de necu
noscut în ceea ce privește existența 
și dimensiunile zăcămîntului. Și nu 
toate brigăzile pot face astfel de 
probe, ci numai cele dotate cu un ex
celent „simț al petrolului", ceea ce 
nu înseamnă, desigur, altceva decit un 
înalt profesionalism, adică știința de a 
se orienta cu maximă competență în 
împrejurări care niciodată nu seamă
nă una cu alta. O astfel de brigadă 
este cea condusă de Constantin lor- 
dacbe.

Părăsind acest dinamic perimetru 
al noului, ne-am notat că Grupul de 
toraj-extracție Tg. Jiu și-a îndepli
nit zilele acestea sarcinile planului 
cincinal privind producția globală și 
principalele sortimente, cu aproape 
90 de zile înainte de termen. Petro
liștii gorjeni se angajează ca. pină 
la sfîrșitul anului, să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa 82 milioane lei.

Și ne-am gîndit, privind munca 
sondorilor de aici, pasiunea și com
petența cu care traduc în viață înal
tul comandament al partidului — sar
cina valorificării raționale a bogății
lor noastre, sarcina perfecționării 
metodelor de exploatare în scopul 
creșterii randamentului sondelor — 
că „experiența Țicleni", aliniată ex
periențelor tuturor schelelor și zone
lor noastre petrolifere, se varsă 
generos în tezaurul tării, izvorttă 
parcă din înseși inimile acestor oa
meni.

în slujba eelor mai bune 

tradiții ale școlii românești
Am avut fericirea să fiu elev al 

Liceului Interna-t din Iași — azi Li
ceul „C. Negruzzi" — de la a că
rui întemeiere se împlinesc acum 
75 de ani. Prilej de evocare a 
atmosferei intelectuale In care se 
desfășura aici întreg procesul de 
învățămînt, a profesorilor, a cole
gilor.

Două lucruri impresionau cu deo
sebire : străluciții ei profesori și bi
blioteca bogată în cărți de litera
tură și filozofie. în bibliotecă se 
afla tot ce era valoare in lite
raturile franceză, engleză, germană, 
rusă, italiană, scandinavă, spaniolă. 
Deosebit de asta, se putea găsi tot 
ce era mai interesant în cele două 
oelebre colecții : Alean, pentru filo
zofie. Flammarion, pentru știință 
popularizată. Cu toate acestea nu 
aveai sentimentul că te afli într-o 
școală de snobi, cl, dimpotrivă, în
tr-o școală care — prin normele in
strucției, prin gravitatea savantă cu 
care se oficiau cursurile, prin pa
siunea profesorului de a comunica 
elevilor esențialul — făcea cinste 
învățămintului nostru, impunea o 
tradiție școlară.

îmi amintesc că printre colegii pe 
care i-am avut pe băncile acestei 
școli — în aceeași clasă sau numai 
cu o clasă diferență — se numără 
Mihal Ralea, Horia Hulubei, Vic
tor Ion Popa, Păstorel Teodo- 
reanu, Ionel Teodoreanu, viitorul 
general Dămăceanu ; Iorgu Iordan 
și Demostene Botez erau mult mai 
mari ca noî, iar Lucrețiu Pătrășcanu 
și scriitorul academician Sache 
Botez, mai mici de ani, urmau 
și ei cursurile aceluiași liceu. Dintre 
cei care ne-au precedat sau au ve
nit după noi în clasele Liceului In
ternat i-aș mal aminti pe Traian 
Săvulescu, Traian Lalescu, Mihai 
Ciucă, Mihai Jora, Traian Ionașcu, 
Neculai Popa și rnulți alții. Din 
primul moment m-a legat o mare 
prietenie de Mihal Ralea. în
călziți de atmosfera Intelectuală de 
la acel liceu (și de la Iași în gene
ral), ne „aruncam" adesea la cărți 
mai suî decit nivelul nostru de în
țelegere. Pină la urmă, le veneam 
de hac, dar cu ce greutăți !

Ca să sugerez o asemenea am
bianță spirituală voi aminti doar

faptul că în ultimul an al cursului 
Inferior, în clasa a patra, făcusem 
cunoștință cu economia politică. 
Oricît de searbăd ar fi fost ma
nualul, acea știință ne fascinase. 
Asta ne-a îndemnat să găsim o 
carte unde toate acele lucruri să 
fie spuse și explicate mai frumos. 
Și ne-am oprit mai întii la micul 
manual al lui Charles Glde, care 
se găsea la biblioteca școlii. Car
tea avea o structură dramatică ; 
toate ideile erau expuse ca un duel, 
Intre părerea economiștilor tradi
ționaliști și aceea a economiștilor 
socialiști. Cum printre aceștia din

Liceul „C. NEGRUZZI11 
din lași sărbătorește 
împlinirea a 75 de ani 

de activitate

urmă cel mai profund și mai inte
ligent ni se păruse a fi Marx, l-am 
căutat la bibliotecă și nu l-am găsit, 
în schimb, secretarul liceului, un 
om foarte învățat, ne-a semnalat 
prezența la bibliotecă a unui rezu
mat al operei lui Marx. Se numea 
„Capitalul" și pe autorul său îl che
ma Gaston Deville.

De ce evoc acest episod din viața 
noastră de elevi ? Pentru a expri
ma, într-un mod particular, ceea ce 
se știe de altfel : faptul că, pe lingă 
competența și exigența învățămîn- 
tului. ia Liceul Internat era preg
nant vizibilă orientarea progresistă 
a multora dintre dascăli, receptivi
tatea lor la ideile înnoitoare pe care 
le insuflau cu discernămînt elevi
lor.

Clasa noastră nu-1 apucase pe 
Ibrăileanu, profesor de română. Dar 
l-am apucat pe Paul, profesor de 
literatură germană (mai tîrziu pro

fesor de estetică la Cluj) ; apoi pe 
Frunză, doctor in filologie clasică, 
apoi pe Hogaș, care transforma 
Eneida într-o rablesiană epopee, 
personal interpretată; apoi Neculau, 
membru al mai multor academii 
străine, biolog și naturalist de va
loare internațională, pe Scriban, 
eminent latinist, autor al unuia din 
cele mai valoroase dicționare de 
limba română ; apoi Mihai Carp 
(română și latină), secretar al re
vistei „Viața Românească" (pe care 
clasa noastră o citea din scoarță-n 
scoarță). Rezultatul final al muncii 
acestor neobosiți slujitori ai învă- 
țămîntului, ai autorității desăvîrșite 
și competenței lor profesionale s-a 
ilustrat prin aceea că mulți dintre 
absolvenții școlii au pornit pe dru
mul grav și dificil al cunoașterii, 
iiustrîndu-se ca oameni de știință 
și cultură. Aceasta n-ar fi fost 
posibil fără solidele cunoștințe 
acumulate în anii de studiu la Li
ceul Internat, fără orizonturile ce 
le-au deschis atîtor generații exce- 
lenții profesori ai acestei școli, pen
tru care slujirea științei era scopul 
nobil și ultim al existentei lor.

în climatul general în care se 
desfășura învățămîntul în perioada 
cit am fost elev al acestei școli, în 
întreaga sa existență, Liceul Inter
nat din Iași s-a impus ca o presti
gioasă instituție de cultură, în- 
scriindu-se în rînduil școlilor care 
au consolidat tradițiile progresiste 
ale învățămintului nostru.

Omagiul pe care îl aducem liceu
lui cu prilejul aniversării a trei 
sferturi de veac de la înființare 
îmi pare cu atît mal semnificativ 
cu cît are loc în aceste momente 
noi dta viața societății noastre, 
cînd Învățămîntul cunoaște o știin
țifică dezvoltare, cînd cele mai bune 
tradiții ale învățămintului românesc 
sint continuate cu multă strălucire. 
In acest proces complex, alături de 
celelalte școli ale lașului, ale între
gii țări, Liceul „C. Negruzzi" de as
tăzi își aduce contribuția în educa
rea unor noi generații, în formarea 
unor viitori ingineri, medici, oameni 
de știință și cultură bine pregătiți, 
cei ce vor edifica chipul de mîine al 
patriei.

D. I. SUCHIANU

CARNET PLASTIC

Expoziția de ceramică 
populară românească 
de la Muzeul Satului

Muzeul Satului găzduiește de cîteva 
zile o interesantă și bogată expoziție 
in domeniul unui important gen al 
creației populare — Ceramica.

Expoziția cuprinde atît piese din 
creația ultimilor ani, ale meșterilor 
olari de pe tot cuprinsul țării, adap
tate noilor cerințe de viată și inte
grate stilului artei noastre decorative, 
precum și piese autentice de mare 
valoare artistică, existente în colec
țiile muzeului. Expuse în două săli, 
care grupează produse reprezentati
ve ale ceramicii din Muntenia și Ol
tenia și respectiv din Transilvania și 
Moldova, ele oferă vizitatorului posi
bilitatea unei viziuni de ansamblu a- 
supra evoluției ceramicii populare, 
atît în domeniul ornamentului, cît și 
al cromaticii.

Un loc aparte îl ocupă în cadrul 
expoziției ceramica neagră de tradiție

dac-că, de la Marginea și Deleni, unde 
alături de vase cu forme prelungi, 
ușor îngustate în partea superioară, 
se întâlnesc și vase ’mai scunde și la
te, cu caracter utilitar. Realizat prin 
lustruire, adică prin frecare cu o pia
tră rotundă și netedă, decorul simplu 
al ceramicii negre apare cînd sub for
ma unor linii drepte, uneori paralele, 
cînd sub forma unor cercuri sau linii 
ondulate și rareori sub forma acelor 
de brad.

Bine reprezentată în expoziție este 
și ceramica roșie, care a preluat mul
te elemente de tradiție romană, pro
dusele acestui gen remareîndu-se 
prin multitudinea formelor și orna
mentelor, Atenția privitorului este a- 
trasă cu deosebire de standul care 
grupează produsele centrului de la 
Tîrgu-Jiu, produse ce se caracteri
zează printr-o mare diversitate a for

melor (ulcioare, căni, vase), cit și 
printr-o varietate decorativă, în care 
elementul spiralat și folosirea dese
nului pe angobă predomină.

Contlnuind tradiția Înaintașilor săi, 
meșterul Colibaba din Rădăuți pre
zintă in expoziție blide și talgere, cu 
decor variat și ingenios, deseori ins
pirat din viața cotidiană, în care do
mină culorile verde și galben, pe 
fond alb. Renumiții olari de la Oboga 
nu desmint nici de data aceasta fai
ma meșteșugului lor, ce poate fi ad
mirat la ulcioarele smălțuite în cu
lori vii, cu un decor bogat și forme 
elegante.

Consemnăm cu satisfacție inițiativa 
muzeului de a expune, alături de pie
se ceramice aparținând producției ac
tuale, și piese originale din secolul al 
XIX-lea, oferind astfel vizitatorului 
posibilitatea urmăririi evoluției in 
timp a ceramicii românești. Spațiul 
restrîns al cronicii nu ne permite să 
enumerăm și alte creații artistice va
loroase ale genului, din alte centre 
ale țării : Horezu. Vama. Sisești, 
Piscu.

Expoziția de ceramică populară ro
mânească prezentată acum se înscrie 
pe linia preocupărilor Muzeului Sa
tului de a face cunoscute unui pu
blic cît mai larg piesele reprezenta
tive ale creației noastre țărănești.

Maria CONSTANTIN 
Irina Cajal MARIN

LA SALA
Ideal ar fi ca manifestările plas

tice de la sala „Apollo" să constituie 
un moment plastic unitar, un rezul
tat firesc al grupării pe criteriul a- 
finităților ideatice. Dar, pentru că 
acest lucru — cum se vede — ou este 
posibil întotdeauna, trebuie să re
marcăm că sistemul de expunere 
„mozaic” ajută ca din piese aparent 
disparate să se poată reconstitui 
unele din preocupările plasticii noas
tre contemporane, rezultatul muncii 
artiștilor noștri, căutarea unor noi 
valori specifice. Cred că astfel tre
buie discutată și prezența celor cinci 
artiști care expun la „Apollo".

Cu Benone Șuvăilă ne aflăm în 
fața unei personalități complexe, că
reia graba de a-i aplica o etichetă 
nu-i poate servi drept reper unic 
Artist, de autentică valoare, colorist 
prin temperament și desenator prin 
vocație, Șuvăilă are calitatea ele a 
nu complica lucrurile, găsind totdea
una exact mijlocul de care are ne
voie pentru a exprima o anumită 
realitate, a lui și a noastră. Vitali
tatea sa dublată de luciditate și de 
rafinament îl feresc de excese și de 
soluții ambigui. Prin asociații sub
tile, atent acordate tonal, artistul 
aduce și o lume de idei nouă, tra
dusă prin apariția unor personaje 
implicate In situații-cheie. Nu avem 
de-a face, în cazul său, cu elemente 
de recuzită, ci cu niște repere ale in
tenției ; rațiunea nu este nici un 
moment abolită, finalitatea etico-es- 
tetică apare decis. Deosebită m se 
pare lucrarea „Regizorul" de verita
bilă forță emoțională la care contri
buie atît compoziția, cît și culoarea, 
sau „dramaturgică" — asociație de 
aluzii și de tonuri subtile.

Grafica lui Ioan Donca dezvăluie 
un temperament viguros, un tumult 
interior tradus prin gesturi sigure. 
Stăpînind tehnica realizării arabes
cului de mare acuratețe și de un di-

„APOLLO"
namism relevabil, ca și pe cea a 
succesiunii și alăturării zonelor de 
alb și negru, Dorea ne oferă o lume 
în care citim bucuria de a descoperi 
mereu existența, dar și luciditatea 
celui care-i cunoaște coordonatele 
umane. Liric mai ales în elevația a- 
titudir.ii față de om și de lumea lui, 
artistul prefigurează mediul existen
ței zilnice în ciclul „Eden", apoi sen
sul trăirii tumultuoase în „Prome- 
teu", ca șî în ipostazele-cheie ale 
prezenței umane în „Iubiri" sau 
„Sărbătoare". în tot, avem în față 
un ansamblu omogen, atît ca gîn- 
dire, cit și ca manieră plastică.

Subiectele picturii lui Constanțiu 
Mara atestă prezența unui lirism dis
cret, exprimă o atitudine rezultată 
din analiza atentă a mediului am
biant. Lucrări ca „După spectacol* 
sau „Circul" conduc spre asociații 
ce depășesc zona narativismului pro- 
priu-zis, angajînd sfera metaforei 
complexe. Exemplele s-ar putea în
mulți, și n-ar fi decit să adăugăm 
ca tot atîtea reușite „Interior", „Fe
reastra", „Flori". în ciuda aparențe
lor de intimism, lucrările lui Con
stanțiu Mara sînt însă expresia unor 
căutări raționale, deliberate. Sint 
căutări materializate în compunerea 
echilibrată a suprafețelor, în elabo
rarea cromaticii austere, cu aspect 
de frescă.

Valentina Boșiină se află la un 
punct în care intențiile i se limpe
zesc, în care manifestă preferința 
pentru un anumit tip de gîndire, vi
zibil In felul de a ciopli materialele 
predilecte — piatra și lemnul — ast
fel incit volumele să se articuleze 
logic, într-o succesiune care poate 
sugera dinamismul — cazul „Gene
zei" — sau sentimentul de echili
bru, ca în „Pereche". Valentina Boș- 
tină dovedește înțelegerea sensului 
monumental pe care trebuie să-1 aibă 
raportul dintre elemente astfel ca re

zultatul să posede omogenitate ș! 
echilibru. Lucrările expuse sînt însă 
mai degrabă premisele unor viitoare 
împliniri artistice.

Arta Vioricăi Ilie me-a oferit de 
această dată prilejul de a constata 
doar dorința, unor tineri artiști de a 
fi la curent cu noutăți vehiculate în 
plastica mondială. Neasimilate îndea
juns, nefiind însă rodul unei mai 
aprofundate glndiri artistice, aseme
nea ambiții eșuează într-un îngrijo
rător eclectism. Este cazul lucrărilor 
prezentate acum de Viorica Ilie care 
ajunge să asocieze în cadrul ace
leiași lucrări premise diferite stilis
tic. Recursul la o mare diversitate 
de materiale colate, introducerea 
unor fragmente sculptate (modalita
tea nu e cîtuși de puțin nouă) și aso
cierea lor cu pînza pictată, marchea
ză contradicții evidente între inten
ții și finalitate.

Urmînd un fel de tradiție încetă
țenită la galeriile „Apollo" și această 
expoziție reunește, după cum am în
cercat să demonstrăm — o mare va
rietate de stiluri și atitudini. Dar nu 
totdeauna varietatea este o premisă 
a complexității, noutatea o condiție 
a seriozității. Căci de multe ori, cău
tările, graba de a inova cu orice 
preț duc la împrumuturi care, nefil
trate cu suficient discernămînt, dau 
rezultate ambigui, derutante. Rupte 
din contextul in care au fost create, 
unele modalități de expresie care nu 
corespund nici unor realități inte
rioare ale artistului și nici fondu
lui de spiritualitate în care aceste 
modalități sînt reconstituite duc, 
cum am văzut și în unele dintre ex
ponatele de la „Apollo", la realizări 
eclectice, fără nici un cîștig pentru 
configurarea personalității unora 
dintre expozanți. Situație care în
dreptățește, credem, sugestia ca în 
forurile de specialitate ale Uniunii 
Artiștilor Plastici, în presă aceste 
probleme complexe să constituie o- 
biectul unor utile analize și dezba
teri.

Virgil MOCANU
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MÎINE VA AVEA LOC INAUGURAREA PRIMEI EDIȚII
mașini, indus

va prezenta vizitatorilor săi
TIRGUL INTERNAȚIONAL

privirile

Paul DIACONESCU 
Adrian PRODAN

expozi- 
lîngă 

Scînteii,

medie : 
efectueze 
matema-

destinate 
petroliere, 
formă de 
Unite ale

cooperării tehnico- 
firme din diverse 
de exponate, de ia 
aparatură electro- 
unor eforturi coa

ce au proiectat 
ceste mașini și 
găsi un limbaj 
comunicare, lată 
standul industriei

de ' mașini 
industriali- 
a tutunului 
industriale, 
actuala e-

exte- 
expun 
mare

treprinderilor de comerț exterior 
„Technocommerz", „DARO" etc., 
pompe, eompresoare. motoare și 
grupuri Diesel, aparatură de co
mandă și instalații hidraulice și 
pneumatice, produse de mecanică 
fină, dar mai ales sisteme pentru 
transmiterea și prelucrarea auto
mată a informațiilor : calculatorul 
numeric rapid de uz universal cu 
comandă-program „CELLAȚRON 
C. 3 205“, diferite automate de con
tabilizat etc.

O LUME A TEHNICII, o amplă șl complexă panoramă 
a celor mai noi realizări ale industriei moderne — aceasta 
e impresia pe care o relevă „Tirgul International Bucu
rești” în preziua deschiderii oficiale. Dacă în urmă cu o 
săptămînă era destul de greu să desprindem din forfota 
febrilă a șantierului contururile exacte ale acestei ample 
expoziții, acum locul containerelor și ai lăzilor uriașe, al 
macaralelor și vehiculelor de mare gabarit a fost luat 
de exponatele propriu-zise, prezentate în pavilioane și 
standuri amenajate cu originalitate și bun gust, într-o 
largă diversitate de forme șl soluții arhitectonice. Acum, 
sub ochii noștri se relevă cu pregnanță forța de atracție 
pe care a suscitat-o în întreaga lume această importantă 
manifestare economtcă și comercială organizată de țara 
noastră, interesul viu de care se bucură, încă de la prima 
sa ediție, ș,Tirgul Internațional București".

„Foire—Iarmarka—Fair—Messe—leiia", cuvintele ce 
definesc noțiunea de „tîrg" în limbile de largă circulație 
mondială, stau alături de cuvintele „București — Româ
nia’ ilustrind, încă o dată, preocuparea constantă a po
liticii partidului și statului nostru de colaborare și coo
perare economică cu toate țările lumii. In această vastă 
arenă în care se confruntă intelfgența, priceperea, ta
lentul și hărnicia creatoare a prolectanților, muncitori
lor șl inginerilor din 30 de țări răspîndite pe patru con
tinente ale globului, se reliefează concludent, cu o mare 
forță de convfngere, însemnatele progrese înregistrate 
în ultimii ani de industria României socialiste, rezulta
tele de prestigiu obținute în domenii-chele ale tehnicii

ardere internă de puteri mari, di
ferite tipuri de mașini-unelte de 
mare precizie și productivitate 
pentru prelucrarea metalelor, in
stalații și produse siderurgice, pro
duse de mecanică fină, bunuri de 
larg consum. în sfîrșit, FINLANDA 
prezintă machetele unor linii tehno
logice pentru prelucrarea lemnului, 
mașini de fabricat becuri, mostre de 
cabluri, aparatură electronică.

Trecind de la un stand la altul, 
parcurgind mulți kilometri prin 
fața a sute și mii de exponate, 
majoritatea lor aparținând acelorași 
familii de produse, ne-a surprins 
faptul că expoziția nu obosește, nu 
creează nici un moment vizitatoru
lui senzația de monotonie, de uni
formitate. Secretul constă în aceea 
că specificul național, personalita
tea fiecărui popor iși pun ampren
ta in toate domeniile de activitate, 
inclusiv în producția industrială. 
Este remarcabilă, bunăoară, impre
sia de uriașă capacitate creatoare, 
de îndrăzneală tehnică pe care o 
degajă pavilioanele unor mari po
poare și- puteri industriale, cum slnt 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale America ; este notabilă, de ase
menea, minuțiozitatea japonezilor 
încorporată în circuitele electronice 
miniaturizate ; se impun atenției 
sobrietatea, spiritul de exactitate 
și precizie cu care sint realizai» 
unele produse ale țărilor nordice. 
La aceste trăsături se adaugă însă 
o serie de elemente decorative, de 
instalații audio-vizuale care pre
zintă imagini din țările respective, 
tradiții și realități de pe toate me
ridianele lumii. Sint tot atitea in
vitații de cunoaștere reciprocă, sînt 
tot atitea mesaje prietenești care 
ne amintesc că tehnica poate și 
trebuie să fie un instrument al co
laborării și prieteniei între po
poare.

contemporane cum sînt construcțiile de 
tria electrotehnică și electronică. Numeroase întreprin
deri românești expun produse ale căror calități și pa
rametri de iuncționare pot ii comparate de la egal la 
egal cu produse aie unor firme din țări cu o veche tra
diție industrială, cu un nivel economic avansat, ceea ce 
demonstrează o dată mai mult că iiniile directoare de 
dezvoltare a economiei naționale, preconizate de parti
dul și statul nostru, sînt transpuse zi de zi în practică 
prin eforturile consecvente ale întregului popor.

în ziarul nostru din sîmbăta trecută am oierit citito
rilor o succintă prezentare a tirgului, ilustrind cu pre
cădere participarea românească la această competiție 
tehnico-industrială. Revenim azi cu relatarea unor as
pecte generale menționind că rîndurile de mai jos nu-și 
propun să constituie o cronică de specfaîitate a „Tirgului 
Internațional București", ci un reportaj în avanpremieră, 
un sumar ghid Ia îndemîna tuturor categoriilor de vizi
tatori, De altfel, întrucît pătrundem într-o vastă și cu
prinzătoare fume a tehnicii, în care sînt expuse mii și mii 
de produse, ar fi imposibil — în spațiul restrîns al unei 
pagini de ziar — să facem o prezentare detaliată a expo
ziției, să dedicăm, chiar și numai cîteva cuvinte, fie
căreia din cele 728 de firme participante. Ne vom opri, 
deci, la ideile pe care le sugerează vizitatorului o primă 
trecere în revistă a exponatelor, la aspectele care ne-au 
reținut mai mult atenția, la trăsăturile distinctive ale 
pavilioanelor șl standurilor țărilor participante.

de uz comercial, instru- 
componente electronice, 

hidraulice. în imediata 
— ELVEȚIA. Sînt pre

zente tradiționalele produse elve
țiene : o gamă largă de mașini- 
unelte de mare complexitate, preci
zie și • productivitate, dotate cu o 
serie de echipamente auxiliare, o 
extrem de diversă aparatură optică, 
produse de mecanică fină, apara-

— Deși t.îrgul nu s-a deschis 
încă, întrezărim de pe acum 
un succes. împărtășiți și dv. 
această Opinie '!

— Un succes va fi în orice caz : 
ca participare, ca amploare și ca ni
vel al competiției tehnice, prima 
ediție a „Tirgului Internațional 
București" reprezintă, fără doar 
și poate, o manifestare economică 
și comercială de prestigiu. în ase
menea domenii, însă, succesul de
plin se relevă în timp, pe măsură 
ce se vor încheia noi și noi tran
zacții comerciale internaționale re
ciproc avantajoase. Sîntem con
vinși că această expoziție va de
termina o și mai accelerată extin
dere a comerțului nostru exterior, 
avem certitudinea că ecoul primu
lui „Tîrg Internațional București" 
va stîrni interesul cuvenit în nu
meroase alte cercuri de afaceri din 
lume, atrăgind astfel, la viitoarea 
ediție, o și mai largă participare.

Am remarcat mai, 
înainte efortul de 
Inteligență, neobo
sitele căutări crea
toare ce s-au mate
rializai in diferite

Dna din devizele 
nescrise ale acestei 
expoziții tehnice de 
amploare s-ar pu
tea transcrie ast
fel : „Modern în
seamnă frumos, 
funcțional înseam
nă estetic". Intr-a- 

vizitatorul care

tură electronică de măsură șî con
trol.

BULGARIA etalează cîteva reali
zări recente ale industriei construc
toare de mașini : strungul cu con
trol automat CE-081, aparatură e- 
lectronică de măsură șl control, in
stalații de sudură, electropalane de 
8 tone cu rotor conic și două frine, 
precum și alte mașini de ridicat și 
transportat, calculatoare electroni
ce, aparataj hidraulic, instalații de 
telefonie. în același pavilion, 
FRANȚA iși face cunoscute diferi
tele ramuri ale industriei construc
toare de mașini cu ajutorul unor 
panouri și al cîtorva instalații elec
trotehnice și electronice, prin dife
rite produse de mecanică fină și a- 
parataj pentru televiziunea în cu
lori ale unor firme ca „Thomson", 
„C. G. d’Electricite" sau „Chaus- 
son“. în continuare, întreprin
derile de comerț exterior din UN
GARIA „Technoimpex", „Nikex", 
„Elektroimpex" și altele prezintă 
o freză de mare precizie, cu ecran 
de proiecție a pieiei prelucrate, 
și o alta cu comandă-program nu
merică, diferite alte mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, a 
maselor plastice și pentru fabrica
rea încălțămintei, instrumente do 
laborator și aparate de măsurat 
mărimi electrice, mașini pentru 
construcția de drumuri.

REPUBLICA DEMOCRATA GER
MANĂ prezintă, în standurile în

sor azi muncitorilor de înaltă cali
ficare.

Am admirat, bunăoară, strungul 
cu comandă-program produs la 
Arad, utilaje complexe realizate la 
București și Tîrgu-Mureș și multe 
alte mașini și agregate, constatînd 
cu mîndrie că industria noastră 
ține seama și de această cerință 
obiectivă a evoluției tehnicii mon
diale.

Să revenim însă, după aceste re
flecții, pe traseul vizitei noastre, 
întreprinderile de comerț 
rior din IUGOSLAVIA 
diferite mașini-unelte de 
complexitate pentru prelucrarea 
metalelor și a lemnului, diferite 
scule, o gamă largă de cabluri pen
tru cele mai diferite utilizări, nu
meroase mașini, aparate și echipa
mente electrice, produse de mecani
că fină. Cu ajutorul unor panouri, 
fotografii și produse, ALBANIA 
prezintă dezvoltarea pe care o cu
nosc industria extractivă și cea me
talurgică, chimia și prelucrările me
canice, industria tutunului și cea a- 
limentară. SPANIA este prezentă 
cu cîteva mașini textile, aparataj de 
automatizare, instalații de 6udură, 
frine, piese auto și aparatură 
mecanică. Firmele din ISRAEL 
expun aparate electronice de uz 
medical, aparatură de mecanică 
fină și mai ales scule pentru pre
lucrat diamante, o mașină-agregat

JBB- După ce am strâ-
bătut această veri- 
tabilă lume a teh- 
nicii concentrată pe 
platforma 
(ionelă de 
Piața 
ne-am adresat to
varășului Victor 

lonescu, președintele Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia, cu rugămintea de a ne ajute 
să sistematizăm cît mai sintetic im
presiile — extrem de diverse — eu 
care s-a soldat trecerea în revistă 
a miilor de produse etalate la edi
ția inaugurală a „Tîrgului Interna
țional București".

— După cum v-ați putut convin
ge, prima manifestare de acest gen 
pe care o găzduiește țara noastră, 
se bucură de mult interes printre 
organizațiile comerciale și cercurile 
de afaceri de peste hotare. O dove
dește atit numărul mar#! de țări 
și. mai ales, de firme participante, 
(in paranteză fie spus, solicitările 
de spațiu expozabil primite de pes
te hotare au tout mai mari decit 
disponibilitățile noastre), cit și di; 
versitatea și înaltul nivel tehnic- 
oompeititiv al numeroaselor expo
nate cu care acestea au ținut 6ă 
fie prezente. Flecare exponat a 
fost cu multă grijă ales, adesea 
dintre realizările de ultimă oră ale 
unor firme cu îndelungată tradiție. 
La București vor apărea, astfel, nu
meroase noutăți pe plan mondial 
în domenii ca producția de mașini- 
unelte, aparatura electronică de 
măsură și control, aparatura pentru 
cercetări științifice.

Se poate aprecia că organizatorii 
tîrgului s-au străduit să asigure un 
cadru optim pentru o cît mai cu
prinzătoare confruntare a realiză
rilor tehnicii contemporane, pentru 
prezentarea ofertei comerciale ro
mânești atit în domeniile care țiu 
de profilul tirgului, cît și în alte 
domenii, pentru prospectarea de 
noi piețe și stabilirea de noi con
tacte între actuali și virtuali par
teneri, pentru perfectarea a cit mai 
multor tranzacții reciproc avanta
joase. Aici, în această confruntare, 
în dorința de a facilita contactele 
și tranzacțiile intre toți partici- 
panții, se află sensul major al or
ganizării tirgului.

— Ceea ce dovedește, o dală 
în plus, Utilitatea „Tirgului In
ternațional București". Despre 
necesitatea organizării acestui 
tîrg. ziarul nostru a mai scris. 
Ați putea adăuga, totuși, ceva 
în legătură cu acest aspect ?

— Da, și anume că acest tîrg, 
eu un profil destul de strict delimi
tat la mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, este necesar deoa
rece mașinile reprezintă prin ex
celență o marfă care, pentru a pu
tea fi vîndută, trebuie să fie nea
părat văzută, cunoscută. Potenția
lul nostru de export la acest capi
tol a crescut substanțial. Avem, 
cu alta cuvinte, ce vinde. Trebuie 
s-o arătăm, insă, cit mai clar. De 
aceea a trebuit să organizăm acest 
tîrg.

— In lume se organizează a- 
nual zeci și zeci de tîrguri in
ternaționale. Ce loc ocupă prin
tre acestea „Tirgul Internațio
nal București" ?

— O asemenea precizare este di
ficil de făcut. Cred că lucrurile tre
buie privite, în primul rind, prin 
prisma profilului. Din acest punct 
de vedere, ca profil deci, ne apro
piem, bunăoară, la dimensiuni me
dii, de tîrgurile anuale de la Ha- 
novra, Leipzig sau Brno, ca și de 
cele bienale de la Londra sau Paris.

— Ce tendințe generale de 
evoluție a tehnicii se desprind, 
(lupă părerea dv., din expona
tele prezentate la București ?

— Mai intîj — tendința de a au
tomatiza, practic, totul. Evident, a- 
ceasta pe baza extraordinarei dez
voltări și lărgiri a sferei de utili
zare a electronicii. Apoi — extin
derea cooperării internaționale ca 
urmare a tot mai strictei speciali
zări a producției : nenumărate ex
ponate sint realizate în comun de 
către uzine din țări diferite. In 
sfîrșit — miniaturizarea produselor, 
inclusiv în domenii cum ar fi uti
lajele pentru construcția de dru
muri.

Din ITALIA sînt prezente 110 
firme, unele dintre ele expunînd 
produse absolut noi : o mașină 
semiautomată de ascuțit și rectifi
cat, un tip perfecționat de mașină 
de cusut. Sînt expuse numeroase 
mașini-unelte de ultimul tip, o în
treagă linie tehnologică, compusă 
din mai multe utilaje, pentru prelu
crarea lemnului, aparatură elec
tronică de măsură și control, mașini 
textile de mare eficacitate și pro
ductivitate, aparatură de sudură și 
de control nedistructiv, aparataj e- 
lectrotehnic, instalații de ridicat și 
transportat etc.

Pavilionul „U“ găzduiește stan
durile POLONIEI, prezentă cu di
ferite dispozitive electronice de mă
sură și control, inclusiv calculato
rul ODRA-1 204, aparataj electric 
de înaltă și joasă tensiune, aparate 
automate și semiautomate de su
dură, instrumentar de laborator și 
pentru cercetarea științifică, pre
cum și aparatură medicală moder
nă, cum ar fi, bunăoară, cea pen
tru examinări psihologice. în ace
lași pavilion, întreprinderile de co
merț exterior din CEHOSLOVACIA 
„intersigma", „Kovo", „Pragoin- 
vest", „Skodaexport" și altele ex
pun mașini-unelte speciale, pro
duse electrotehnice de curenți tari, 
mașini textile și pentru fabricat 
încălțăminte, mașini poligrafice, 
aparatură de măsură și control e- 
lectrică și electronică, agregate de 
sudură mobile cu siliciu, echipa
mente hidro și termoenergetice.

Există printre pro- 
dusele expuse ins- 

jâf —talații și agregate 
de mare gabarit, cu 

șMLjz W greutăți ce ating 
zec* chiar sute 

gjȚ de tone. Dar ceea
ce impresionează în 
primul rind nu sint 

volumele, dimensiunile, ci înaltul 
grad de tehnicitate al exponatelor 
cu alte cuvinte, inteligența superi
oară incorporată în cele mai di
verse tipuri de mașini și aparate. 
Prin natura profilului său, prin ca
racterul acestor ramuri de virf în 
industria modernă — construcția de 
mașini, industria electrotehnică și 
electronică — expoziția afirmă preg
nant primatul inteligenței și îndrăz
nelii creatoare în dezvoltarea tehni
cii contemporane, domeniu de înal
tă competitivitate în care România 
se afirmă din ce în ce mai evident.

în mod elocvent, țara noastră ex
pune la loc de cinste, sub cupola 
pavilionului central, o vastă gamă 
de mașini-unelte moderne pentru 
prelucrarea metalelor, unele dintre 
ele cu comandă-program, foarte 
ușor adaptabile la producția de serie 
mică și mijlocie a pieselor de mare 
complexitate, precum și numeroase 
instalații și aparate automate de 
supraveghere, măsură, control și 
comandă, de telecomunicații etc., 
etc. în mijlocul acestor produse 
tronează, adăpostit într-o colivie de 
cristal, primul calculator electronic 
românesc de capacitate 
„Felix-256“, capabil să 
pînă la 200 000 de operații 
tice pe secundă.

Depășind aria centrală, 
ne sint atrase de un șir de mașini 
destinate industriei textile, printre 
care și o ingenioasă mașină de tri
cotat mănuși, invenție româ
nească premiată cu „Medalia de 
aur" la Salonul de invenții și ino
vații Viena-1969, precum și alte 
tipuri de mașini de țesut și trico
tat, unele dintre ele realizate în 
cooperare cu firme de prestigiu din 
Italia și R.F. a Germaniei. Pe aleea 
periferică a pavilionului central, 
vizitatorii vor privi cu interes noile 
tipuri de televizoare „Universum" 
și „Mondial", aparatele de radio ste
reofonice, noile frigidere cu com
presie „Frigero" prezentate de ti- 
năra fabrică din Gâești în două va
riante : „Super" și „Lux", precum 
și alte produse realizate de zeci de 
întreprinderi din țara noastră.

Inelele superioare ale pavilionu
lui central găzduiesc standurile 
Belgiei, Cubei, Japoniei și Suediei, 
oferind privirilor un bogat mozaic 
de produse specifice industriilor 
respective. BELGIA se remarcă în
deosebi printr-un șir de mașini ul
tramoderne pentru industria tex-

devăr, pentru 
pătrunde pe aleile și în pavilioa
nele tîrgului, formele și culo
rile, volumele arhitectonice, întrea
ga ambianță a expoziției constituie 
un prilej de desfătare a ochiului 
cum rar se poate tatilni într-un pei
saj industrial. La concepția de an
samblu a organizatorilor și arhitec- 
ților români s-au adăugat, într-un 
spirit de creatoare emulație, inge
niozitatea și personalitatea partici- 
panților, care s-au străduit să gă
sească formule cit mai atrăgătoare 
de prezentare a produselor lor. încă 
de la intrare se remarcă aspectul, 
ooloritul, finisarea fără cusur a u- 
nor instalații românești 
industriei chimice și 
precum și pavilionul, în 
emisferă, al Statelor
Americii, proiectat și realizat de 
constructorii români. Parcurgind 
lungul șir de standuri, privirea ne-a 
fost atrasă adeseori de linia suplă, 
de aspectul original și gradul de 
confort ale mobilierului de birou, de 
nuanțele și textura diversă a mo
chetelor, de vitrinele și panourile 
aranjate cu un gust deosebit.

Dar dincolo de aceste elemente 
auxiliare ale expoziției, impresio
nează mai ales aspectul, formele, 
culorile produselor prezentate. Este 
o dovadă că tehnica modernă se 
află intr-o continuă competiție, in 
care atingerea unor înalte perfor
manțe funcționale merge mină în 
m'înă cu desăvîrșirea esteticii indus
triale, în vederea căreia inginerii și 
proiectanții colaborează strîns cu 
psihologi și designeri, cu medici 
și ergonomiști. Chiar și pentru 
un neprofesionist aspectul mașini
lor este plăcut și atrăgător, sugerind 
ideea că locul de muncă devine 
tot mai mult, prin comoditate și 
ambianță, stimulator nu numai 
pentru efortul fizic, ci, mai ales, 
pentru cel intelectual, atit de nece-

originală pentru două-trei operații, 
instalații de aer condiționat.

O bogată participare au firmele 
din OLANDA. Produsele lor : ma
șini-unelte și mașini pneumatice, 
utilaje de sudură, echipament elec
tric de înaltă tensiune, linii de fa
bricație pentru industria alimen
tară și textilă, aparataj medical, 
cintare automate, echipament știin
țific, aparatură de automatizare, 
mașini de reprodus acte, mașini in
dustriale de spălat. De asemenea, 
firmele din DANEMARCA, prezen
te cu aparatură electronică pentru 
cercetări științifice și de uz medical, 
aparatură de control și reglare au
tomată, diferite echipamente hi
draulice, aparate Roentgen pentru 
industrie, cîteva tipuri de aparate
— foarte interesante — pentru de
terminarea conținutului de grăsimi 
și proteine din lapte sau a calită
ții cerealelor. Dintre noutăți se dis
tinge mai ales noul sistem danez 
de radiocomunicații complet auto
matizat.

/Viaturi de realizările unor mari 
țări industriale, cum sînt U.R.S.S., 
S.U.A., Japonia, întîlnim în acest 
vast mozaic al inteligenței tehnice 
rezultatele promițătoare ale efortu
rilor depuse de unele state aflate 
în curs de dezvoltare economică, 
în pavilionul INDIEI sînt expuse 
diverse produse siderurgice, țevi și 
cabluri, motoare electrice', cîteva 
mașini-unelte, mostre ale industri
ei de autovehicule. în standurile 
ARGENTINEI, alături de mari fo
tografii cu subiect industrial, sînt 
prezentate diferite produse din pie
le, încălțăminte, cristaluri, mașini 
și articole de uz casnic, produse 
ale industriei alimentare, artizanat 
din fier forjat. Aceste pavilioane 
ilustrează incă o dată ideea că 
edificarea unei economii puternice, 
a unei industrii proprii multilate
ral dezvoltate constituie baza pro
gresului unei țări, a afirmării sale 
in lumea contemporană, a consoli
dării independenței și suveranității 
sale naționale.

STATELE UNITE ALE AMERI
CII participă sub mottoul „Cerce
tare și dezvoltare". Simbol al pro
gresului tehnic, la intrare străjuieș
te capsula „Apollo-10“. De altfel, 
comunicațiilor cosmice li se rezer
vă foarte mult spațiu. Alături de o 
rocă lunară sint expuse numeroase 
machete și „costume cosmice" ori
ginale, uriașe fotografii. în conti
nuare — aparatură medicală de ul
timul tip, aparatură și calculatoare 
electronice, dispozitive laser, video- 
foane, articole de uz casnic, pre
cum și diferite tractoare, screpere 
sau buldozere. Dintre firmele par
ticipante am notat : „Beli Tele
phone", „Pan American" și „Wes
tinghouse".

în pavilionul de pe malul lacu
lui Herăstrău, firme din AUSTRIA
— „Klupp", „Elin", „Universal E- 
lectric" ș.a. — prezintă motoare cu

mașini și aparate. 
Dar. vizi tind ex
poziția, rămii ade

seori impresionat de strădania celor 
și realizat a- 

agregate de a 
internațional de 
un amănunt : in 
belgiene, o com

plicată mașină de tricotat are in 
dreptul unor butoane două imagini 
— un melc și un iepure. Orice mun
citor, din orice țară a lumii, va În
țelege dintr-o singură privire că 
primul buton declanșează mersul 
încet, iar cel de-al doilea, mersul 
rapid al mașinii. Este un mic sim
bol al faptului că tehnica modernă 
cucerește toate meridianele globu
lui, că ea capătă tot mai mult un 
caracter universal, mondial, presu- 
punind, implicit, un limbaj univer
sal. Este limbajul impus de dez
voltarea impetuoasă, caracteristică 
epocii noastre, a comerțului și rela
țiilor economice între toate țările 
lumii, una din condițiile, progresu
lui fiecărui popor și al omenirii in 
ansamblul ei. E o idee pe care 
ampla expoziție o ilustrează preg
nant, la fiecare pas, prin numeroa
sele imagini ale 
economice intre 
țâri. Zeci și sute 
mașini-unelte la 
nică, sint rodul 
jugate ale proiectanților și tehni
cienilor din două sau chiar mai 
multe țări.

In continuarea Itinerarului nostru 
pătrundem în pavilionul care adă
postește firmele din ANGLIA : 
,,Perkins Engines", „Massey-Fergu- 
son", „International Computers", 
„Rolls Royce", „British Oxigen", 
„Rank Precision Industries" ș. a. 
Sint expuse mașini de rectificat cu 
instalații de control automat și alte 
utilaje pentru prelucrarea metale
lor, instalații pentru industria chi
mică, motoare cu ardere internă, 
aparate de sudură ultrasonică, uti
laje de tratamente termice, diferite 
agregate speciale, prese hidraulice, 
aparatură electronică de măsură și 
control, numeroa.se calculatoare e- 
lectronice 
mente și 
transmisii 
vecinătate

tilă. în standul REPUBLICII CUBA 
funcționează un birou comercial re- 
prezentînd industria 
folosite în cultivarea și 
zarea trestiei de zahăr, 
precum și alte domenii

JAPONIA prezintă la 
dițle a tîrgului o bogată paletă de 
exponate — produse siderurgice, 
instalații de dirijare a proceselor 
tehnologice, echipamente pentru 
radiocomunicații, aparatură elec
tronică de măsură și control au
tomat, aparatură pentru analize 
chimice, microscoape, calculatoare 
electronice de birou, precum și o 
gamă largă de aparate de radio, 
televizoare și măgnetofoane — pro
duse de 20 de firme, printre care : 
Honda, Japan Iron. Ataka, Hokus- 
hin, Sharp Corporation, Mitsubishi.

Spațiul de expoziție al SUEDIEI 
atrage atenția vizitatorilor prin pro
duse de mecanică -fină și mașini- 
unelte, semifabricate din oțeluri de 
calitate superioară, aparatură elec
tronică și electrotehnică. Se re
marcă, bunăoară, produsele firmei 
ASEA, cu care întreprinderile de 
specialitate românești au colaborat 
la realizarea, printre altele, a loco
motivei electrice magistrale.

In interiorul pavilionului central 
expun, de asemenea, numeroase 
firme străine de prestigiu (să a- 
mintim doar „I.B.M." și „Philips"), 
care și-au amenajat standuri in a- 
fara pavilioanelor naționale.

Părăsind vasta cupolă centrală a 
tii-gului, facem următorul popas la 
pavilionul organizat de UNIUNEA 
SOVIETICA. Amplasată pe o arie 
amplă, cu două niveluri, expoziția so
vietică se impune atenției îndeosebi 
prin numeroasele produse noi 
prezentate de întreprinderile sovie
tice de comerț exterior „Stankoim- 
port", „Tehmașexport", „Novoex- 
port", „Energomașexport", „Tehs- 
nabexport" sau „Mașpriborintorg". 
Alături de machetele unor complexe 
instalații siderurgice, între care una 
pentru turnarea continuă a oțelului, 
se află un strung automat de mare 
precizie, apoi mașini de alezat în 
coordonate, de prelucrat roți din
țate și alte mașini-unelte de înaltă 
tehnicitate, utilaje pentru indus
tria textilă, mașini energetice, uti
laje și aparataj electrotehnic, a- 
paratură de măsură și control, pre
cum și pentru automatizare, apa
rate de sudură, semiconductor! și 
diverse utilizări ale acestora, di
ferite tipuri de calculatoare elec
tronice. Un loc aparte ocupă stan
dul Academiei de Științe, care pre
zintă. între altele, cromatografe, 
oscilografe, seismografe, instalații 
de laborator cu raze gama, cristale 
sintetice de rubin și safir realizate 
pe bază de metode originale, dozi- 
metre de neutroni, instalații de izo
topi radioactivi, difractometre 
Roentgen, o gamă largă de micro-

școape, inclusiv unul electronic, cu 
o putere de mărire de 200 000 de ori. 
Nu lipsesc nici articolele de meca
nică fină de larg consum (ceasuri, 
aparate de fotografiat). Iar printre 
numeroasele panouri care oglindesc 
alte realizări ale științei și tehni
cii sovietice, cîteva fotografii imense 
prezintă vizitatorilor zborul Pă- 
mînt-Lună-Pămînt al stației auto
mate „Luna-16“, care a deschis, nu 
de mult, o etapă nouă in istoria 
cosmonauticii.

Parcurgind pavilioanele REPU
BLICII FEDERALE A GERMANIEI 
am avut impresia, la un moment 
dat, că ne aflăm într-o uzină în 
plină activitate. Sînt expuse nume
roase mașini-unelte și instalații de 
diferite tipuri, în stare de func
ționare, o gamă largă de produse de 
mecanică fină și optică, echipamen
te electrotehnice, aparatură elec
tronică de măsură și control. Dintre 
zecile de firme participante am re
ținut cîteva: „Telefunken", „Bosch", 
„Fortuna", „Krupp", „Demag". La 
standul concernului „Siemens", un 
calculator electronic va fi in per
manentă legătură, pe toată durata 
tîrgului, cu Frankfurtul, comunicînd 
în orice clipă, la cererea vizitato
rilor, informații despre zborurile 
avioanelor aparținind companiei 
■aeriene „Lufthansa".

UN UNIVERS AL CUCERIRILOR TEHNICII CONTEMPORANE

PARTICIPĂRI, PRODUSE Șl TRANZACȚII POTENȚIALE
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Spre orașele de mîine
ale beduinilor

IN străvechiul egipt, printre dunele 
DEȘERTULUI, DE LA CĂMILE LA BULDOZERE

Pentru Herodot Egiptul era „un 
dar al Nilului". Marele fluviu afri
can, care se revărsa anual, lăsînd du
pă retragerea apelor un mii deosebit 
de fertil, constituia din vremuri ime
moriale izvorul vieții acestei țări de- 
șertice. Divinizat de vechii egipteni 
pentru influența sa binefăcătoare, el 
constituie și astăzi o inepuizabilă sur
să de energie, principalul punct de 
sprijin al felahului în lupta sa neo
bosită cu întinderile aride.

Barajul înalt de la Assuan, con
struit cu ajutorul U.R.S.S. per
mite Republicii Arabe Unite să-și 
sporească cu 600 000 de hectare supra
fața agricolă, adică cu echivalentul 
unei treimi din totalul terenurilor 
cultivate înainte de 1952. Numeroase 
canale de irigație vor veni să se a- 
dauge celor existente, împingind spre 
imensitatea deșerturilor seva dătă
toare de viață. Dar această realizare 
remarcabilă, care a adus schimbări 
radicale în peisajul economiei egip
tene, nu va putea rezolva pe deplin 
problema zonelor fertile. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît populația R.A.U. 
a crescut și crește într-un ritm apre
ciabil. Numai în decursul ultimelor 
două decenii ea s-a dublat, depășind 
în prezent cifra de 32 milioane.

în acest context, pentru extinderea 
suprafețelor irigate, egiptenii își pun 
mari speranțe "și în proiectele de uti
lizare a resurselor de apă subterane, 
precum și în captarea apelor prove
nite din ploi. Cel mai important din
tre ele este proiectul așa-numit al 
„Văii Noi" din deșertul vestic al țării. 
Am revăzut de curînd acele locuri 
împreună cu un ,grup de ziariști egip
teni și corespondenți străini dornici 
să cunoască mai îndeaproape trans
formările petrecute în viața popu
lației nomade ca urmare a amplelor 
operațiuni de valorificare a pămintu- 
rilor aride.

...Plecasem din Cairo dis de dimi
neață pentru a evita arșița necruță
toare a soarelui. Dar de îndată ce am 
trecut de Alexandria, îndreptîndu-ne 
spre Marsa Matruh, căldura toridă 
ne-a cuprins ca într-o menghină, fă- 
cînd să ni se pară fără sfîrșit această 
călătorie peste întinderile încremeni
te ale deșertului vestic. Străbăteam 
pustiul de cîteva ore și privirea în
cerca în zadar să descopere un deta
liu anume. Pe distanțe de zeci și zeci 
de kilometri nu zăream nimic alt
ceva decît nisipul de un galben șters, 
marăcinișuri pitice, și din loc în loc 
cîteva corturi sărăcăcioase de beduini. 
Nimic nu sfîșia liniștea acestor în
tinderi.

Cu toate acestea, viața își urmează 
ți aici cursul. Imensa întindere de 
deșert de la extremitatea estică la cea 
vestică a Egiptului este locuită de o 
populație nomadă — beduinii — des- 
cendenți îndepărtați ai triburilor ara
be venite pe aceste meleaguri în se
colul al VII-lea. Numărul total al 
beduinilor care trăiesc în R.A.U. este 
de aproximativ 200 000, cea mai mare 
parte din ei aflîndu-se în deșertul de 
la granița cu Libia.

Neobosiți caravanieri ai nisipurilor, 
trăind în condiții de viață ancestrale, 
beduinii se află în fața unor prefa
ceri înnoitoare care elimină treptat 
structuri și moduri de viață milenare. 
Unul din fenomenele cele mai fra
pante ale existenței lor îl constituie 
dispariția progresivă, însă relativ ra
pidă, a marelui nomadism și stabili
zarea triburilor. La Marsa Matruh. 
una din puținele localități în- 
tîlnite pe parcursul călătoriei 
noastre, am avut o scurtă dar 
interesantă discuție cu Razzak 
Sefki, directorul F.A.O. *) pentru O- 
rientul Mijlociu, care ne-a oferit nu
meroase amănunte în legătură cu 
viața și perspectivele de viitor ale 
beduinilor. în ultimii zece ani, ne 
spunea el, a fost făcut un mare pas 
înainte în executarea programului 
întocmit de guvernul R.A.U. în cola
borare cu programul alimentar al 
O.N.U. Nu este vorba numai de a-i 
stabili pe nomazi în locuri fixe și de 
a le construi sate, ci și de a asigura 
ridicarea nivelului lor de trai pe toate

planurile. Astfel, pe lîngă faptul că 
s-au pus la dispoziție populației res
pective mijloacele necesare pentru 
a-și întreține cele aproximativ o ju
mătate de milion de vite, s-au între
prins un șir întreg de măsuri pentru 
transformarea meleagurilor aride în 
care trăiesc acești oameni. în deșertul 
vestic s-au făcut cercetări pentru 
a delimita locurile unde vor fi fixați
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nomazii. Sînt numeroase regiuni, 
sublinia el, unde este posibilă crea
rea de pășuni, de grădini de zarzavat 
și pomi fructiferi, precum și construi
rea de sate unde beduinii se vor pu
tea ocupa cu agricultura și cu arti
zanatul.

Pe această bază, în prima etapă, se 
prevede localizarea a 4 000 de familii 
de beduini, cuprinzind aproximativ 
20 000 de persoane. Astfel, beduinii 
care din cele mai vethi timpuri rătă
ceau prin deșert, urmați de animalele 
lor în căutarea izvoarelor de apă și 
care în anii secetoși pierdeau pînă la 
o treime din vite, vor începe treptat

cu care călătoream s-au oprit și în
tr-o mică așezare de beduini nomazi, 
în fața corturilor confecționate din- 
tr-o țesătură din păr de capră și că
milă, cîțiva bărbați cu părul lung și 
negru ca păcura stăteau întinși la 
puțina umbră pe care o ofereau mo
destele lor locuințe ; femei purtînd 
un fel de rochii negre și lungi pină 
la pămînt, treceau in pas lent, pur
tînd pe spate ulcioare sau legături de 
vreascuri. în jurul corturilor, se pro
filau siluete de cămile și de cai arabi. 
Manifestind oareca'ri rezerve la înce
put, noile noastre gazde s-au arătat 
curind dornice să schimbe cîteva cu
vinte cu oameni care nu erau de-ai 
lor și care vin foarte rar prin partea 
locului. De la ei am aflat multe lu
cruri privind îndeletnicirile, obiceiu
rile, viața de pe aceste meleaguri.

Din relatările lor rezultă că no
madismul tribal n-ar fi posibil fără 
animalele care asigură membrilor tri
bului existența cotidiană : cămila și 
calul. Mai ales cămila joacă un rol 
capital din acest punct de vedere. în 
afară de faptul că e folosită în neîn
cetatele peregrinări ca o „corabie a 
deșertului", ea este indispensabilă fa
miliilor de beduini pentru laptele pe 
care îl furnizează, pentru părul din 
care se confecționează haine și cor
turi, iar citeodată și pentru car
nea sa.

Alianțele între familiile beduinilor

O cooperativă agricolă model într-o regiune considerată nu de mult o 
„împărăție a deșertului"

•) Organizația Națiunilor Unite 
pentru alimentație ți agricultură.

să se instaleze în case înconjurate de 
zone fertile și să formeze mici așe
zări.

Au fost executate pînă acum unele 
lucrări, ca de pildă in domeniul ex
ploatării apei de ploaie, construin- 
du-se în acest scop 12 diguri pentru 
înmagazinarea apelor care se pier
deau in Marea Mediterană. Datorită 
acestor măsuri a fost posibilă culti
varea a 3 455 fedani (1 fedan = 0,42 
ha) de legume. De asemenea, pe baza 
acestor noi surse de apă și a celor 
furnizate de 358 puțuri s-au putut 
reda agriculturii 14 500 fedani de de
șert. pe care se întind astăzi plantații 
de măslini, portocali, smochini și mig
dali. Pentru prima oară pe litoralul 
Mediteranei, beduinii au fost reuniți 
in peste 40 de cooperative agricole.

Problema cea mai grea căreia tre
buia să i se facă față — a intervenit 
în discuție primarul unei noi așezări 
— este nașterea unui spirit de coope
rare între familiile de beduini obiș
nuite cu o viață izolată. De altfel, 
beduinii — spunea mai departe inter
locutorul nostru — se conduc de se
cole după obiceiuri și tradiții care 
le fac cinste. Cuvîntul dat ține loc de 
contract, cumpărările și vînzările se 
încheie verbal, fără vreun schimb de 
documente. Cu toate acestea, aproape 
niciodată nu apar conflicte în sînul 
triburilor. Furtul, frauda, atentatele 
la onoarea unei persoane sînt aproape 
inexistente și extrem de rar este ne
voie de intervenția autorităților pen
tru ' a sancționa infracțiuni.

Desigur, în prezent mai sînt încă 
mulți beduini care continuă să ducă 
o viață nomadă. în apropiere de li
toral, lingă Manșa Matruh, mașinile

nomazi se tratează între părinții vii
torilor soți și se perfectează prin plă- 
tirea „mahrului" pe care tatăl preten
dentului îl dă tatălui soției și cate 
constă intr-o anumită cantitate de ce
reale, precum și in animale. O dată 
căsătoria încheiată, un nou cort se 
ridică în vremelnica așezare a tribu
lui. Și astfel se perpetuează de-a lun
gul anilor existența triburilor rătăci
toare. Așa cum erau cunoscuți pe 
timpul faraonului Sestostris, așa sînt 
și astăzi : ospitalieri, generoși, teme
rari.

în aplicarea politicii de stabili
zare a beduinilor, autoritățile R.A.U. 
au avut grijă să respecte obiceiurile 
acestora. La întrunirile la care iau 
parte beduinii, aceștia își dau consim- 
țămîntul pentru fiecare proiect con
structiv în curs de pregătire. Nume
roși beduini au primit pînă acum te
renuri smulse deșertului pentru a se 
putea statornici și începe o nouă via
ță. Cele întreprinse pe acest plan în 
raza de acțiune a proiectului „Văii 
Noi" au dat pină acum rezultate po
zitive.

în plin deșert, case de piatră și că
rămidă înlocuiesc treptat corturile 
din păr de cămilă. Mașini agricole și 
buldozere iau locul cămilelor și. cai
lor, pentru a asigura și ușura exis
tența oamenilor. Astfel, deșertul ves
tic — ca și alte regiuni ale Repu
blicii Arabe Unite — se încadrează 
treptat, dar sigur, în ritmul vieții din 
zilele noastre, cunoaște ample trans
formări constructive, caracteristice 
întregii țări străvechi a piramidelor.

C. OPRICA
Cairo

Trei dominante marchea
ză ființa Strasbourgului : 
Rinul, Catedrala catolică de 
tuf roz și străvechea vatră 
franceză a capitalei Alsa
ciei, Ill de France. Despre 
a patra vom vorbi mai de
parte.

întrebați asupra motivu
lui care a făcut ca orașul 
lor să fie desemnat drept 
gazda „Consiliului euro
pean", strasbourghezii nu se 
pot referi decît la poziția 
geografică a urbei lor și la 
binecunoscuta ospitalitate 
alsaciană. Orașul cu vecni 
tradiții artizanale nu părea 
prin nimic predestinat a 
deveni o capitală, fie și 
simbolică, a unei uniuni 
paraparlamentare interna
ționale. Și totuși, aici, in 
fiecare an, reprezentanții 
cîtorva țări europene se în
trunesc pentru a discuta in 
cadrul unor ample sesiuni 
asupra evoluției situației 
pe continental nostru.

Neîntrecuți fabricanți de 
bere alsaciană, deținătorii 
secretului pentru obținerea 
celui mai fin pateu de fi
cat de giscă din lume — 
„caviarul Franței", maeștri 
ai fetrului și ai bonetăriei, 
strasbourghezii și-au desco
perit rapid vocația de gazde 
ale spiritului lumii moder
ne. încrucișarea pragmatis
mului german cu umanis
mul francez a dat acestui o- 
raș trăsături pline de origi
nalitate. Alsacia însăși este 
un creuzet al contopirii ce
lor două civilizații și spi
ritul alsacienilor atestă din 
plin acest lucru. Cultura 
rhenană a căpătat noi di
mensiuni prin fuzionarea cu

renașterea și iluminismul 
francez din secolul XVIII. 
Reminiscențele spiritului 
teutonic au cedat în fața 
irezistibilei expansiuni a 
umanismului culturii fran
ceze, lăsîndu-i acestuia din 
urmă dreptyl de a oferi 
unei vaste regiuni caracte
risticile dominante. Măr al 
discordiei între trei reichuri 
germane și trei republici 
franceze, pămîntul dih stin
gă Rinului a terminat prin 
a-și redobîridi definitiv vo
cația lațină și a face corp 
comun cu patria sa de ori
gine. Poate că tocmai acest 
lucru ar explica mai bine 
desemnarea Strasbourgului 
drept sediu al „Consiliului 
european". Căci locurile 
care în decursul istoriei au 
avut de suferit zguduiri și 
traumatisme se dovedesc a 
fi prin însuși destinul lor 
gazde ideale pentru desfă
șurarea acțiunilor menite să 
evite alte zguduiri și trau
matisme.

Orașul acesta a fost năs
cut de întilnirea rîului Ill 
cu Rinul. O machetă din 
1727 îl arată ca o superbă 
decorație în stea prinsă cu 
orgoliu pe epoletul estic al 
Franței. Ceva din silueta 
vechilor cetăți venețiene 
din evul mediu, încuscrite 
cu arta fortificațiilor de 
mare rezistență dusă pînă 
la desăvîrșire de o parte și 
de alta a Rinului de către 
germani și de către fran
cezi. dă imagine! din trecut 
a acestui oraș forța și duri
tatea inexpugnabilității. Mi
cul „Larousse", colecție de 
sinteze comprimate în pi
lule dicțtonărești, concen

trează întreaga istorie a a- 
cestui oraș într-un text care 
ar putea încăpea pe podul 
unei palme : „Strasbourg, 
capitala Alsaciei, reședința 
departamentului Bas-Rhin, 
situat la 447 km est de Pa
ris, 233 500 locuitori. Sediu 
al Consiliului Europei. Uni
versitate. Episcopat. Cate-

ralului Leclerc în 1944, după 
o ocupație de patru ani. Pa
tria lui Kleber..." Atît.

Din cetatea de altădată 
n-a mai rămas aproape ni
mic. Un oraș prosper, un 
pod puternic peste Rin, un 
îndelung coșmar uitat de 
care nu mai amintesc decît 
muzeele și manualele șco-

au intrat da

unde avea 
„Vulturul", 
dimineață

Anul 1970 ne oferise pri
lejul de a cunoaște un bob 
din prima recoltă selenară, 
culeasă de Armstrong și Al
drin și pe cei trei membri 
ai echipajului lui „Apollo- 
12". Aceste ultime zile ne-au 
îngăduit să adăugăm o nouă 
dimensiune contactului nos
tru nemijlocit cu principa
lul program american de 
explorare a Cosmosului : 
modulul original de coman
dă al navei „Anollo-10" a 
fost oaspetele bucureșteni- 
lor, care au întâmpinat cu 
interes și firească emoție 
glorioasa relicvă a avanpre
mierei selenare. Pentru că 
nava care i-a adăpostit timp 
de opt zile pe Stafford, 
Cernan și Young a încon
jurat palidul nostru satelit 
de 31 de ori, iar modulul 
ei lunar a coborit pina 'a 
15 km de suprafața acope
rită cu mări fictive șl cra
tere veritabile, avînd cy 
principal țel recunoașterea 
exactă a zonei 
să aselenizeze 
într-o neuitată 
de iulie.

Toate acestea 
acum în istoria Erei Spa
țiale, alături de alte izbînzi 
ale savanților și cosmonau
ților americani și sovietici. 
Și să nu uităm că progra
mul „Apollo" nu și-a epui
zat încă resursele și ambi
țiile, chiar dacă și unele și 
altele au suferit modificări 
de ultimă oră.

După cum se știe, progra
mul prevedea, inițial, două
zeci de zboruri. Douăspre
zece dintre ele s-au desfă
șurat conform previziunilor 
și speranțelor, inclusiv a- 
selenizarea. Al treispreze
celea s-a transformat In 
odiseea pe care am urmă- 
rit-o cu emoția trage
diei posibile. Și dacă to
tul s-a terminat cu bine 
pentru Lovell, Swigert și 
Haise, eșecul misiunii n-a 

■ rămas fără urmări — mai 
mari poate decît consideră 
cei care pun ultima redu
cere a creditelor cosmice 
mai ales, sau chiar exclu
siv pe seama inflației și a 
schimbării priorităților na
ționale. Să nu ne rătăcim 
însă în labirintul presupu
nerilor, amintind doar că, 
deocamdată, mai sînt pre
văzute numai patru zboruri 
în loc de șapte. Iar 
centrul de greutate al efor
tului spațial american pare 
să se deplaseze spre pro
gramul „Skylab", care ur
mărește lansarea pe o orbi
tă circumterestră a unui 
laborator spațial experi
mental cu oameni la bord.

Așadar, încă patru mi
siuni „Apollo". în ce vor 
consta ele, sau și mai exact: 
prin ce se vor deosebi de 
misiunile anterioare ? In
formațiile de care dispu
nem, posibilitatea efectuă
rii unor noi modificări pe 
parcurs nu ne îngăduie să 
vorbim, cu prudență, decît 
despre perspectivele anului 
1971.

Potrivit programării ini
țiale, „Apollo-14“ ar fi tre
buit să aselenizeze în cra
terul Littrow, din Marea

Serenității. Eșecul lui „A- 
pollo-13“, a cărui țintă era 
craterul Fra Mauro, a de
terminat grupul oamenilor 
de știință de la Centrul de 
cercetări spațiale din Hous
ton însărcinat cu elaborarea 
programelor de explorare 
lunară să recomande con
ducerii N.A.S.A. o schimba-

a se evita riscul contractării 
unor boli contagioase. A- 
ceastă hotărâre a fost luată 
la cererea dr. Charles Ber
ry, șeful serviciului sănă
tății din N.A.S.A., care n-a 
uitat că astronautul Thomas 
Mattingly, din echipajul Iui 
„Apollo-13“, a trebuit să fie 
înlocuit in extremis, întru-

prestigiu. Exploziile pe care 
le vor declanșa în 
scop vor putea 
drept rezultat 
unor date noi și asupra 
structurii, densității și gro
simii scoarței lunare.

Astfel de date va căuta 
să recolteze și echipajul lui _ 
„Apollo-15“, a cărui lansa- ‘

acest 
să aibă 
obținerea

Programul

„APOLLO

într-o

a

nouă fază
re. Motivul ? Fra Mauro 
este mult mai interesant din 
punct de vedere geologic 
decît Littrow, rocile 
zona respectivă fiind mai 
vechi decît cele aduse din 
Marea Liniștii (,,Apollo-ll“) 
și din Oceanul Furtunilor 
(,,Apollo-12“) ; ele ar consti
tui, deci, un material ex
trem de prețios pentru lă
murirea controversei iscate 
în legătură cu vîrsta și ori
ginea Lunii — și chiar a în
tregului sistem solar. Ar
gumentul fiind convingător, 
„Apollo-14“ va aseleniza în 
craterul Fra Mauro, proba
bil la începutul lunii fe
bruarie.

O dată cu o parte din o- 
biectivele lui „Apollo-13", 
noua misiune selenară va 
prelua și învățămintele ca
re s-au desprins în urma 
eșecului. După cum s-a a- 
nunțat, modulul de serviciu 
va fi înzestrat cp mijloace 
suplimentare de prevenire 
a unor primejdii potenția
le : o baterie care va asigu
ra curentul electric nece
sar, în cazul scoaterii din 
uz a sursei principale, o re
zervă de nouă litri de apă 
potabilă și, mai ales, un al 
treilea rezervor de oxigen 
(După cum vă amintiți, de
sigur, accidentul a fost pro
vocat de explozia celor 
două rezervoare din modu
lul de serviciu al Iui „A- 
pollo-13“). Printre măsurile 
de precauție sporită se nu
mără și carantina parțială 
de 21 de zile la care vor 
fi supuse echipajele vii
toarelor misiuni „Apollo" 
înainte de lansare, pentru

din

Prototipul unuia dintre vehiculele concepute pentru de
plasarea pe Lună

se înregistreze indicații uti
le asupra straturilor scoar
ței. pînă la o adincime de 
660 metri.

O deosebită importanță 
prezintă creșterea simțitoa
re a timpului petrecut în 
afara modulului lunar, cele 
trei ieșiri prevăzute însu- 
mind circa 40 de ore. E 
adevărat că astronauții vor 
beneficia, pentru prima oa
ră, de un mijloc de loco
moție, care va face să se 
mărească foarte mult cîm- 
pul lor de acțiune. Proiec
tat de compania „Boeing", 
acest Lunar Roving Vehi
cle (vehicul pentru depla
sarea pe Lună) va avea pa
tru roți acționate de elec
tricitatea înmagazinată în 
baterii cu zinc-argint. Un 
set de baterii îi va fi de 
ajuns ca să acopere o dis
tanță de circa 120 de kilo
metri, cu o viteză de 16,5 
kilometri pe oră. Marja de 
securitate e mai mult decît 
suficientă, dacă ne gîndim 
că sistemul individual de 
supraviețuire are o durată 
de funcționare de 4 ore. 
Pentru că am ajuns aici, se 
pare că astronauții vor pur
ta costume care le vor per
mite o mai mare libertate 
de mișcare, cîntărind mai 
puțin și fiind mai suple. 
Unele operații importante 
— ca excavarea solului lu
nar și recoltarea de roci — 
vor putea fi efectuate astfel 
fără ajutorul instrumentelor 
speciale.

Se ridică o întrebare le
gitimă : cum se vor orienta 
astronauții în Marea Ploi
lor, devreme ce nu vor pu
tea utiliza busola, iar ori
zontul lunar este atit de a- 
proape, îneît nu oferă posi
bilitatea stabilirii unor re
pere în adincime ? A fost 
creat, în acest scop, un sis
tem miniatural de orientare 
inerțială, cuplat cu un or
dinator care „memorează" 
drumul străbătut.

O altă premieră cosmică 
va avea loc încă înainte de 
aselenizare : un mic satelit 
(11 kilograme) se va des
prinde de cabina principală 
și se va stabili pe o orbită 
circumlunară. Misiunea lui 
va fi de a studia, timp de 
un an, cîmpul magnetic și 
cimpul gravitațional al Lu
nii, precum și de a detecta 
eventualele urme de at
mosferă.

Remarcăm în mod deo
sebit efortul de a recupera 
unele investigații și expe
riențe prevăzute pentru 
cele trei zboruri anulate. 
L.R.V.-ul ar fi trebuit să 
fie experimentat de „Apol- 
10-18", iar tentativa de des
coperire a apei revenea, ini
țial, lui „Apollo-19". în sfîr
șit, lansarea micului satelit 
pe orbita circumlunară era 
înscrisă printre obiectivele 
lui „Apollo-16“. Ne putem 
aștepta, deci, ca nici una 
dintre problemele esențiale 
pe care și le-a propus pro
gramul „Apollo" să nu fie 
abandonată, astfel încit la 
sfîrșitul anului 1972 cunoaș
terea Lunii să poată înre
gistra noi pași hotărîtori.

Ion HOBANA

din- 
anul 
von

cît fusese expus îmbolnă
virii de rubeolă (fără să se 
îmbolnăvească. pină la 
urmă).

Evident, programul lui 
„Apollo-14“ nu-1 va calchia 
pur și simplu pe acela al 
nenorocosului său predece
sor. Alan Shepard și. Edgar 
Mitchell vor încerca, de 
pildă, să afle dacă solul lu
nar conține, într-adevăr, 
apă în stare lichidă sau so
lidă, așa cum continuă să 
susțină unii selenologi de

re va avea loc, probabil, în 
luna iulie. în programul de 
activități extravehictilare al 
lui David Scott și James 
Irwin figurează instalarea 
pe Lună a unui... mortier, 
telecomandat de pe Pămînt. 
Acest insolit auxiliar al 
cosmonauților, despre care 
am aflat prima oară 
tr-un interviu acordat 
trecut de dr. Werner 
Braun unui ziarist- italian, 
va lansa patru obuze. Ex
ploziile lor vor permite să
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• DEPRETUTINDENI •
Tunel cu etaje

La începutul lunii octombrie, 
in apropiere de Wuppertal 
(R.F.G.) a fost dat in folosință 
primul tunel rutier din Europa 
in două etaje. Prin acest tunel, 
lung de 1 200 metri și care trece 
sub muntele Kiesberg, au fost 
construite două șosele cu sens 
unic, așezate la nivele diferite. 
Se apreciază că intensitatea tra
ficului pe această nouă arteră 
de circulație va fi de 16 000 
autovehicule zilnic.

Problema aerisirii a fost și 
ea rezolvată, înseși autovehicu
lele care trec prin tunel ser
vind... drept pistoane care eva
cuează aerul viciat. In afară de 
aceasta, a fost instalat un „con
trolor" automat, care verifică in 
permanență conținutul de oxid 
de carbon. In caz de nevoie el 
poate pune in funcțiune, de ase

menea automat, o instalație su
plimentară de aerisire. In foto
grafia alăturată : intrarea in noul 
tunel.

Liftomobilul
O mașină rulează spre aero

port, pătrunde pe pistă și se o- 
prește pe locul unde in mod o- 
bișnuit se aduce scara pentru ur
carea pasagerilor. Apoi, întregul 
salon al mașinii, împreună cu 
cei 120 de călători, este ridicat 
cu ajutorul unui dispozitiv spe
cial pînă la ușa aeronavei, de 
unde pasagerii trec direct in a- 
vion. Ploaia, vintul, zăpada, nu-i 
vor mai deranja, lucru deosebit 
de important pentru regiunile cu 
climă aspră.

Proiectul unei astfel de ma
șini, denumită „liftomobil", a 
fost elaborat de un grup de spe
cialiști de la Institutul sovietic 
de artă industrială din Harkov.

cît prin invazia bicicletelor 
care aduceau din comunele 
învecinate muncitorii abia 
recrutați dintre foștii cres
cători de gîște și cultivatori 
de hamei. Una dintre sec
vențele cele mai tari ale 
filmului „Mondo cane" ară
ta în ce consta măiestria ță
ranilor alsacieni în perfor-

bucați. Spectacolul poate fi 
privit și azi prin micile 
ferme alsaciene, dar și în 
acest domeniu artizanatul a 
fost nevoit să cedeze în fața 
industriei. Știința a forțat 
mîna naturii și vechile p.o- 
cedee ale crescătorilor au 
căpătat în combinatele avi
cole o armă nouă : reflexele

A patra dominantă 
a STRASBOURG-ului

însemnări de loan GRIGORESCU

drală magnifică (sec. XI- 
XIV) cu vitralii din sec. 
XII, XIII și XIV. Port flu
vial și centru industrial 
(produse alimentare, brase
rii, tananți, chimice, elec
tricitate, metalurgie, ma- 
șini-unelte, automobile). O- 
raș liber în timpul Imperiu
lui, unit cu Franța sub Lu
dovic al XIV-lea, în 1631. 
Cucerit de germani după un 
lung asediu în 1870, eliberat 
prin victoria de la 1918, și 
reeliberat de trupele gene-

lare. Aproape trei luni am 
petrecut în orașul acesta, la 
studii, in toamna lui 1960. 
I-am bătut străzile, am vi
sat pe malul Rinului...

A patra dominantă a 
Strasbourgului contemporan 
este expansiunea. O expan
siune deopotrivă morală și 
economică. Mindru de tra
dițiile sale, orașul este pre
gătit pentru un viitor stră
lucit. Pînă mai ieri, indus
tria locală nu era aprovizio
nată cu forță de muncă de-

manța de a obține cel mai 
fin pateu de ficat de gîscă.- 
Supliciul înaripatelor era 
o unealtă de tortură, un fel 
de rîșniță-pilnie virîtă in 
gîtul păsărilor cu o supra- 
doză de grăunțe special 
tratate, menita să le hiper- 
trofieze și să le frăgezească 
ficatul. Imobilizate in 
strînsura genunchilor, gure
șele palmipede deprind ra
pid gustul berei amestecată 
cu uruială și cad apoi ame
țite de beție, cu ochii bul-

condiționate. Rișnița-pîlnie 
a fost înlocuită prin forța 
convingerii stimulate. Fără 
nici o constrîngere, prin 
dresură, abia ieșite din ou, 
galinaceele se precipită că
tre o lăcomie dirijată, prin 
răsturnarea legilor alter
nanței dintre zi și noapte. 
Și pateul de ficat alsacian 
reușește să țină piept con
curenței caviarului pe scară 
industrială.

Dar Strasbourgu! berei și 
al ficatului de gîscă apar
ține fortărețelor medievale

din mentalitatea oameni
lor. Cel contemporan, ma
rele port fluvial cu vastele 
sale antrepozite, cu rafină
riile petrochimiei tinde să 
devină o nouă cetate a in
dustriei moderne. Expan
siunea industrială din es
tul Franței a pășit de mult 
pragul începutului. Concu
rența marilor orașe re
duce discrepanța de dez
voltare între diferite regi
uni, armonizînd asambla
rea teritorială a Franței 
conform potențialului eco
nomic al zonelor. în felul 
acesta. Franța încetează să 
mai fie o ființă hidroeefali- 
că — așa cum o numea 
Paul Valery — cu un cap 
imens, Parisul, care a cu
mulat pînă de curînd măi 
mult de o treime din pro
ducția tehnică și intelec
tuală a țării.

Esența celei de-a patra 
dominante a Strasbourgului 
mi s-a părut a fi oamenii 
lui, cei ce dau sens și con
ținut procesului de expan
siune economică a acestei 
regiuni din estul Franței. 
O generație nouă, plină de 
vigoare și de perspective. 
Dinamismul ei e generat de 
conștiința importanței pe 
care o are promovarea e- 
conomică a regiunii lor 
pentru evoluția întregii 
țări.

Centrul universitar stras- 
bourghez atestă prin con
figurația facultăților sale 
esența transformărilor de 
perspectivă. Disciplinele 
umaniste, dominante cîrid- 
va, au ajuns minoritare fa
ță de numărul catedrelor și 
facultăților politehnice. Dar

vocația umanistică a Stras
bourgului nu se dezminte. 
La numărul 10, pe strada 
Schiller, cetatea găzduiește 
un Institut internațional de 
învățămînt superior al dis
ciplinelor ziaristice, pus 
sub egida UNESCO.

Tot la Strasbourg, în ca
drul facultății de litere, 
funcționează de mai mulți 
ani un prestigios Institut 
de limbă șl literatură ro
mână. Lectorul cunoaște 
o frecvență asiduă, atrăgînd 
numeroși studenți și tineri 
doctoranzi care își aleg 
drept a doua limbă de stu
diu româna și literatura ță
rii noastre. A-i asculta vor
bind românește, recitind din 
Eminescu, din Arghezi, din 
Labiș și din Marin Sores- 
cu, înseamnă pentru un ro
mân trecător pe aici, o sur
să de emoții profunde. 
„Pentru anul universitar 
1970—71, ne spune șeful ca
tedrei, profesorul francez 
de origină română Octave 
Nandris, se așteaptă o im
portantă creștere a frecven
ței în lectoratul nostru. Nu
meroși studenți sînt de-a 
dreptul cuceriți de bogă
ția și diversitatea literatu
rii române, de frumusețea 
acestei limbi care tezauri
zează nealterate multe din 
comorile latinei. Veniți la 
noi în perioada susținerii 
examenelor și veți cunoaș
te o adevărată euforie spi
rituală".

Oare nu este această nouă 
generație, plină de entu
ziasm și de perspective, a 
patra adevărată dominantă 
a Strasbourgului contempo
ran 7

Petrolierul automat
Firma „Ishikawajima Harima 

Heavy Industries", cunoscută in 
lume pentru vasele gigant con
struite la șantierele ei navale 
din Yokohama, a livrat zilele 
trecute companiei de navigație 
japoneze „Sanko Steamship Co. 
ltd" petrolierul „Seiko Maru", cu 
o capacitate de 138 000 de tone. 
Toate operațiunile, atît in tim
pul. navigației, cit și în porturi, 
la încărcare si descărcare, sînt 
dirijate de un uriaș computer 
— „Tosbac 3000 S“. (Computerul 
este conectat la un aparat spe
cial, care prescrie chiar și diag
nosticul eventualelor boli ale e- 
chipajului). Principala caracte
ristică a sistemului de navigație 
este că vasul se dirijează auto
mat, potrivit diagramei itinera
rului și evită singur orice alte 
nave intilnite în cale sau stîn- 
cile ce s-ar putea ivi. Acest sis
tem este pentru prima oară ex
perimentat în marina comer
cială.

Alpinistul temerar
Austriacul Bruno W inter stel

lar, în virstă de 45 de ani, prac
tică cu pasiune alpinismul deși 
are un singur picior. In urma u- 
nui grav accident de schi, inter
venit la 21 de ani, i s-a ampu
tat un picior. înzestrat cu 
o voință deosebită, el și-a 
reluat antrenamentele. Cu aju
torul unui specialist, el și-a con
fecționat cîrje pliante și usten
sile speciale de ascensiune și a 
început să le folosească în expe
diții pe zăpadă și stinci. Perse
verența sa a fost răsplătită: pină 
în prezent a reușit să escaladeze 
de 12 ori cu schiurile masivul 
Montblanc (4807 m) și de 4 ori 
virful Matterhorn (4477 m).
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE DE CĂTRE 

AMBASADORUL REPUBLICII TURCIA

Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la crearea 

Partidului Muncii din Coreea

SEARĂ DE FILME ORGANIZATĂ
DE AMBASADORUL R. P. D. COREENE

înmînînd scrisorile de acredi
tare, ambasadorul Nazif Cuhruk a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, urări prietenești de să
nătate și fericire din partea pre
ședintelui Republicii Turcia, Cev- 
det Sunay.

Subliniind că politica externă a 
Turciei „este și rămîne o politică 
de pace, avînd drept scop de a în
treține bune relații cu toate țările 
lumii și îndeosebi cu țările vecine" 
ambasadorul turc a spus : „Această 
politică are la bază principiile in
dependenței, suveranității naționa
le și integrității teritoriale, nea
mestecului în treburile interne, e- 
galității suverane a tuturor state
lor și reglementării pașnice a con
flictelor internaționale. Aceste 
principii implică în mod necesar 
cooperarea internațională și dez
voltarea relațiilor de bună vecină
tate, îndeosebi în domeniile eco
nomic și comercial cu statele din 
regiunea noastră".

în continuare, ambasadorul Re
publicii Turcia a spus : „în înde
plinirea acestei politici, guvernul 
turc acordă o importanță deosebită 
relațiilor sale cu guvernul prieten 
al Republicii Socialiste România, 
relații care au cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare constantă în mai 
multe domenii. Guvernul turc a- 
preciază, de asemenea, că aceste 
relații, care nu cunosc nici un fel 
de opoziție de interese, se vor dez
volta și mai mult în viitor, căci ele 
corespund intereselor celor două 
țări ale noastre și contribuie, în 
același timp, la menținerea și con
solidarea păcii și stabilității în re
giunea noastră din sud-estul eu- 
rooean și în lume.

în acest context, doresc să sub
liniez importanța pe care o are 
dezvoltarea raporturilor economice 
și comerciale dintre cele două țări, 
ca factori capabili de a juca un rol 
promotor în progresul general al 
tuturor relațiilor noastre.

Vizita Excelenței Voastre în 
Turcia și aceea a președintelui Re
publicii Turcia în România au în
cununat rezultatele pozitive ale vi
zitelor pe care eminenții dumnea
voastră colaboratori și oamenii de 
stat turci le efectuează în țările 
respective.

Această dezvoltare remarcabilă, 
în care Excelența Voastră a avut 
un rol personal eminent, consti
tuind cel mai bun augur pentru 
începutul activității mele în cali
tate de nou ambasador al Turciei 
în România, mă obligă, în același 
timp, să depun toate eforturile — 
ceea ce voi face cu bucurie — pen
tru a menține și întări bunele re
lații existente între Republica 
Turcia și marea țară ale cărei des
tine Excelența Voastră le conduce 
atît de nobil.

în îndeplinirea misiunii mele 
sper că pot conta pe binevoitorul 
sprijin personal al Excelenței Voas
tre și pe concursul prețios al 
guvernului Republicii Socialiste 
România".

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, a spus :

„Doresc să exprim mulțumirile 
mele pentru cuvintele ce mi-au 
fost adresate de președintele Re
publicii Turcia, domnul Cevdet Su
nay, căruia, la rîndul meu, vă rog 
să-i transmiteți un mesaj priete
nesc de sănătate și fericire perso
nală, împreună cu cele mai bune 
urări pentru prosperitatea și pro
gresul poporului turc".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat al României a spus:

„îmi este deosebit de plăcut să 
remarc și cu această ocazie că, în 
ultimii ani, relațiile dintre țările 
noastre au cunoscut o dezvoltare

Cronica zilei
Directorul Pavilionului Uniunii 

Sovietice, Pavel A. Cerveakov, direc
torul general al Pavilionului R.D. 
Germane, Johannes Oehme, și di
rectorul Pavilionului R. P. Po
lone, Jan Fularșki, din cadrul 
Tirgului internațional București 
au organizat in zilele de joi 
si vineri conferințe de presă Ia 
care au participat reprezentanți ai 
presei centrale, ai Agenției Române 
de Presă „Agerpres". ai Radiotelevi- 
ziunii și ai unor publicații de spe
cialitate, precum și corespondenți ai 
presei străine.

★ •
Ion Iliescu, prim-secretar al Comi

tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru probleme
le tineretului, a primit vineri dele
gația Comitetului pentru relații inter
naționale al Asociației franceze pen
tru tineret și educație populară, care 
ne vizitează țara la invitația Uniunii 
Tineretului Comunist.

La întîlnire, care s-a desfășurat !n- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
asistat Mircea Angelescu, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C.

în aceeași zi, delegația a părăsit 
Capitala indreptîndu-se spre patrie.

★
Ion Iliescu, prim-secretar al Co

mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a primit in 
cursul zilei de vineri delegația 
Uniunii Tineretului Democrat din 
Irak, care, la invitația C.C. al U.T.C., 
face o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirilor s-a făcut o 
informare reciprocă asupra activității 
și preocupărilor actuale ale celor 
două organizații și un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale miș
cării internaționale de tineret.

Au fost, de asemenea, discutate 
posibilitățile de lărgire și dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
între cele două organizații.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a asistat 
Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. 

ascendentă. Consider că un rol im
portant în adîncirea raporturilor 
româno-turce l-au avut vizitele re
ciproce ale oamenilor de stat ro
mâni și turci, convorbirile ce le-am 
purtat la București și Ankara cu 
conducătorii țării dumneavoastră, 
într-o atmosferă de stimă și res
pect reciproc".

„Republica Socialistă România 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — consideră că în pre
zent, cînd în lume există state cu 
orînduiri social-politice diferite, 
singura soluție rațională de orga
nizare a vieții internaționale, co
respunzătoare aspirațiilor de pro
gres și prosperitate ale popoarelor, 
este colaborarea între toate țările, 
conviețuirea lor pașnică.

întreaga evoluție a vieții mon
diale demonstrează că promovarea 
în relațiile dintre state a respec
tului riguros față de comandamen
tele eticii și legalității internațio
nale — care își găsesc cea mai 
profundă expresie în principiile 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc — constituie 
condiția esențială pentru menține
rea și consolidarea păcii. înțele- 
gînd să-și unească eforturile cu 
celelalte state iubitoare de pace în 
lupta pentru afirmarea acestor 
principii în relațiile dintre toate 
statele, România își aduce contri
buția activă la dezvoltarea cola
borării și înțelegerii între po
poare".

Referindu-se la relațiile dintre 
cele două țări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

. „România și Turcia, țări situate 
în această regiune geografică, au 
puternice rațiuni care le îndeamnă 
să conlucreze în vederea statorni
cirii unor relații de bună vecină
tate și colaborare în Balcani. îm
părtășim întru totul dorința guver
nului turc — exprimată prin dum
neavoastră în acest cadru — ca 
raporturile prietenești dintre țările 
noastre, asupra cărora nu grevează 
nici o problemă litigioasă, să se 
dezvolte în viitor și mai mult în 
interesul ambelor popoare, al cola
borării, păcii și securității în re
giunea noastră geografică și în 
lume.

S intern convinși că între Româ
nia și Turcia există largi posibili
tăți de extindere a colaborării și 
cooperării economice și tehnico- 
științifice. Sînt necesare eforturi 
comune pentru a grăbi perfecțio
narea proiectelor de cooperare 
care au fost inițiate și, totodată, 
pentru identificarea unor noi do
menii și posibilități de colaborare 
economică și tehnico-științifică".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a spus :

„Am reținut cu satisfacție, dom
nule ambasador, dorința dumnea
voastră de a vă inaugura înalta 
misiune în România printr-o acti
vitate cît mai rodnică pe tărîmul 
dezvoltării bunelor relații dintre 
țările noastre. Asigurîndu-vă că 
în tot timpul șederii dumneavoas
tră în România vă veți bucura de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al 
meu personal, vă urez succes de
plin în activitatea dumneavoastră".

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Nazif 
Cuhruk.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au par
ticipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne. Au participat, de,asemenea, 
membri ai Ambasadei Republicii 
Turcia la București.

Președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, Dumitru 
Bejan, a primit vineri după-amiază 
delegația de cooperatori condusă de 
Alfred Lomas, secretar politic al so
cietății cooperatiste din Londra, care 
se află in vizită în țara noastră.

Au fost discutate probleme pri
vind posibilitățile de colaborare 
economică între cele două organizații 
cooperatiste.

în ultimele două zile, delegația de 
cooperatori din Anglia a vizitat uni
tăți cooperatiste și puncte turistice 
din județele Dîmbovița, Argeș, Bra
șov și Prahova.

★
Nikola Vujanovici, președintele 

Ligii iugoslave pentru pace, inde
pendență și egalitate între popoare, 
a făcut o vizită in țara noastră intre 
7 și 9 octombrie, la invitația prof, 
dr. docent Mihail Ghelmegeanu, pre
ședintele Comitetului român de cola
borare și înțelegere reciprocă intre 
popoarele din Balcani.

Oaspetele iugoslav a fost primit de 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor extern;, și a avut un 
schimb de păreri cu reprezentanții 
români, in legătură cu activitatea și 
colaborarea dintre cele două organis
me naționale, în sprijinul acțiunilor 
îndreptate spre întărirea și dezvolta
rea relațiilor dintre țările și popoare
le din Balcani.

★
In Aula Academiei a avut loc vi

neri dimineața- ședința comemorativă 
dedicată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea academicianului Nicolae Va- 
silescu-Karpen, organizată de Acade
mia Republicii Socialiste România, 
in colaborare cu Ministerul Invăță- 
mîntului și Comisia națională a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO.

★
La Casă de cultură a sindicate

lor din Piatra Neamț s-a deschis, 
vineri, consfătuirea pe țară a sil
vicultorilor, organizată de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii. 

Cu prilejul împlinirii unui sfert de 
veac de la crearea Vartidului Mun
cii din Coreea, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Kang Iăng 
Săp, a organizat, vineri, o seară de 
film.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R,, președintele Academiei de

SOSIREA IN CAPITALĂ A TOVARĂȘEI 
SAVKA DABCEVICI KUCEAR 

președintele C. C. al Uniunii Comuniștilor din Croaț'a

Vineri dupâ-amiază a sosit in Capi
tală tovarășa Savka Dabcevici Ku- 
cear, președintele C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Croația, membru al 
Prezidiului U.C. din Iugoslavia, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie în țara noastră.

In intim’pinare, la aeroportul Oto-

Sosirea în Capitală 
a dr. Kurt Fichtner, 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane

Vinerl dimineața a sosit în Capi
tală dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, președintele părții R. D. 
Germane în Comisia mixtă guver
namentală de colaborare economică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
care participă la întilnirea președin
ților în Comisie și conduce delegația 
guvernamentală a R. D. Germane la 
deschiderea Tirgului Internațional 
București — 1970.

La sosire, pe aeroportul București- 
Otopeni, oaspetele a fost salutat de

CONVORBIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
La Consiliul de Miniștri au început 

vineri după-amiază convorbirile intre 
Mihaj Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române in Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare econo
mică dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată Ger
mană, și dr. Kurt Fichtner, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, președintele părții 
R. D. Germane în Comisie.

La convorbiri participă din partea 
română Radu Constantinescu, vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, Sergiu Bulgakoff, 
șef de secție Ia Consiliul de Miniș
tri, Alexandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Gh. 
Caranfil, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, iar din partea Re
publicii Democrate Germane, Heine- 
rich Meyer, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, dr. 
Eduard Schwierz, adjunct al minis-

Poporul coreean sărbătorește astăzi 
împlinirea unui sfert de veac de la 
un eveniment istoric în viața social- 
politică a patriei sale — întemeierea 
Partidului Muncii din Coreea.

Vlăstar al clasei muncitoare și al 
forțelor revoluționare ale poporului 
coreean, crescut și călit în focul bătă
liilor grele și pline de sacrificii pur
tate de acest brav popor pentru țelu
rile eliberării naționale și sociale, 
Partidul Muncii din Coreea a străbă
tut o cale glorioasă, afirmindu-se de-a 
lungul întregii sale existențe ea in
spiratorul și organizatorul victoriilor 
dobindlte de oamenii muncii coreeni, 
în lupta pentru împlinirea idealuri
lor lor de independență, democrație, 
pace, socialism.

Partidul Muncii are rădăcini adinei 
in trecutul mișcării muncitorești șl 
revoluționare din Coreea. Această 
mișcare a început să se afirme în 
condițiile cînd lupta Împotriva asu
pririi feudale și a ocupației japoneze 
luase amploare și cînd pe arena a- 
cestei lupte apăruse clasa munci
toare coreeană. Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie din Rusia 
— eveniment epocal in istoria ome
nirii — a impulsionat puternic răspân
direa marxism-leninismului in rîn- 
durile forțelor patriotice, progresiste 
și din Coreea. în anii celui de-al 
treilea deceniu al secolului nostru, in 
diferite părți ale țării au în
ceput să acționeze grupuri marxist- 
leniniste, au apărut organizații ale 
clasei muncitoare, țărănimii și tinere
tului care se situau in fruntea gre
velor muncitorești și altor forme ale 
luptei de masă. In aprilie 1925 a luat 
ființă Partidul Comunist din Coreea. 
Totuși, în acea perioadă, datorită pre
siunilor considerabile exercitate de 
ocupanții japonezi și slăbiciunilor in
terne din partid — decurgind din 
faptul că posturile de conducere erau 
in cea mai mare parte acaparate de 
elemente mic-burgheze, șovăielnice — 
P.C. din Coreea a trebuit, la numai 
trei ani de la constituire, să-și înce
teze existența ca forță organizată.

Dar comuniștii, forțele revoluțio
nare ale poporului coreean și-au con
tinuat lupta din adîncă ilegalitate și 
cu prețul unor mari jertfe. în vara 
anului 1930, în localitatea Kalun a 
avut loc o adunare a cadrelor de con
ducere ale Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Tineretului Anti- 
imperialist, in cursul căreia tovară
șul Kim Ir Sen a relevat cu tărie 
necesitatea creării unui partid revo
luționar al comuniștilor coreeni. A 
urmat o perioadă de intens avînt 
revoluționar, in cursul căreia detașa
mentele de partizani, create în dife
rite regiuni ale țării sub conducere* 

Științe Sociale și Politice, Vasile 
Vlad și Ion Circei, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, ziariști.

După vizionarea filmului artistic 
„Fata din munții de diamant" a avut 
loc un cocteil care s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

peni au venit tovarășii Hie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan, amba
sadorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică, Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică. Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț, mem
bri ai conducerii unor ministere eco
nomice.

Au fosț prezenți Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

trului pentru probleme economice ex
terne, dr. Wolfgang Teichmann, ad
junct al ministrului industriei chimi
ce, precum și Hans Voss, ambasado
rul R. D. Germane la București.

Cu acest prilej au fost examinate 
modul de îndeplinire a prevederilor 
protocolului ultimei sesiuni a Comi
siei, precum și noi posibilități de 
colaborare și cooperare economică și 
tehnică intre cele două țări. Totodată, 
s-au stabilit măsuri corespunzătoare 
pentru concretizarea unor acțiuni de 
colaborare și cooperare.

De ambele părți a fost relevată 
dorința de a lărgi în continuare re
lațiile în aceste domenii intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Mihai Marinescu, a oferit, vi
neri, un dineu in saloanele restau
rantului Athenee Palace, în cinstea 
doctorului Kurt Fichtner.

(Agerpres)

comuniștilor, au dat grele lovituri 
ocupanților japonezi. S-au dezvoltat 
totodată formele de luptă antiimpe- 
rialistă și antifeudală desfășurate de 
masele populare. în aceeași perioadă 
a- fost desăvîrșită pregătirea organi
zatorică și ideologică a viitorului 
partid marxist-leninist. La scurt timp 
după victoria luptei de eliberare na
țională, în ziua de 10 octombrie 1945, 
a fost consemnată la Phenian consti
tuirea partidului comuniștilor — eve
niment care a- marcat o cotitură is
torică in dezvoltarea generală a revo
luției coreene.

In anii puterii populare, Partidul 
Muncii a devenit forța conducătoare 
in Republica Populară Democrată 
Coreeană. Unit în jurul avangardei

25 de ani de la crearea 
Partidului Muncii din Coreea

«ale marxist-leniniste, a Comitetului 
Central, în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, popordl coreean, făcind dova
da înaltelor sale însușiri creatoare, a 
Înfăptuit profunde transformări in 
toate domeniile vieții sociale, a obți
nut succese remarcabile în apărarea și 
consolidarea cuceririlor sale revolu
ționare, in construirea orinduirii so
cialiste și continua înflorire a patriei, 
întreruptă temporar. in perioada 
1950—1953, de agresiunea forțelor im
perialiste și a marionetelor lor de 
la Seul, activitatea constructivă a 
poporului coreean a fost reluată cu 
abnegație, rănile pricinuite de răz
boi fiind vindecate în scurtă vreme.

Pornind de la premisa că atît dez
voltarea construcției socialiste, cit și 
consolidarea suveranității și indepen
denței naționale impun o puternică 
bază tehnico-materială. Partidul 
muncii a acordat o deosebită atenție 
Înfăptuirii politicii de industrializare 
a țării. înfăptuirea operei de indus
trializare socialistă s-a materializat 
în crearea și dezvoltarea unor puter
nice centre industriale. în apariția 
unor mari combinate, hidrocentrale, 
șantiere, în progresele rapide ale in-

După vizita făcută

în Japonia și Australia

DELEGAȚIA P.C.R. 
s a Înapoiat 
IN CAPITALĂ

Vineri după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a fă
cut o vizită în Japonia și Australia 
la invitația partidelor comuniste din 
țările respective.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Co
legiului Central de Partid, și Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Bujor 
Sion, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
loan Gluvacov, membru al Colegiului 
Central de Partid, de activiști de 
partid.

★

La plecarea din Sydney, delegația 
P.C.R. a fost salutată de tovarășii 
L. Aarons, secretar național, și 
Claude Jones, membru al Comitetu
lui Național al P.C. din Australia.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă, mai ales în Banat și Tran
silvania, unde cerul a fost mai mult 
senin. In rest, cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în prima parte a zilei. 
Cu totul izolat s-a semnalat burniță 
în sudul Olteniei și Moldova. Vîntul 
a suflat .slab pînă la potrivit, predomi- 
nînd din sectorul sud-est. Temperatu
ra aerului Ia ora 14 oscila între 25 de 
grade la Arad și 12 grade la Tulnici, 
Suceava șl Rădăuți. în cursul dimine
ții, pe alocuri, ceața a persistat în Ol
tenia, Transilvania și Moldova. în 
Bucul ești : Vremea a fost relativ căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în prima parte a zilei. Tem
peratura maximă a fost de 20 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 octombrie. în țară : Vreme re
lativ călduroasă. Cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale în Oltenia, Banat 
și Maramureș. în rest, ploi izolate. 
Vîntul va sufla potrivit, cu unele inten
sificări în sud-est. Temperatura va scă- 
doa ușor, începînd din nord-vestul ță
rii. Minimele vor fi cuprinse între 4—12 
grade iar maximele între 14—20 de 
grade. Tn București : Vreme relativ 
călduroasă. Cer temporar noros. Ploaie 
slabă în a doua parte a intervalului. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera- 

, tura ușor variabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 9 OCTOMBRIE 1970
EXTRAGEREA I : 23 85 1 66 56 42 
40 87 30.
Fond de premii : 400 140 lei, la care 
se adaugă report cat. I : 157 360 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 90 48 37 74
47 55 60
Fond de premii : 330 469 Iei, la care 
se adaugă report cat. A : 51 226 lei

Plata premiilor pentru această tra
gere se va face astfel : în Capitală 
începînd de simbătă 17 octombrie 
pînă la 23 noiembrie 1970 inclusiv ; 
in tară începînd aproximativ de 
miercuri 21 octombrie pînă la 23 
noiembrie 1970 inclusiv.

Ei B B B O ■ B
dustriei grele, construcțiilor de ma
șini, energeticii, chimiei și altor ra
muri esențiale ale economiei națio
nale. In decursul a două deeepii pro
ducția industrială a sporit de 22 de 
ori, R.P.D. Coreeană realizînd in pre
zent mașini și echipamente complexe, 
utilaje moderne și alte produse de 
înalt nivel tehnic. Succese de seamă 
au fost dobîndite in dezvoltarea agri
culturii socialiste, in realizarea unei 
vaste rețele de hidroameliorații, in 
înflorirea științei, învățămintului, cul
turii, în ridicarea nivelului de trai ai 
maselor Concomitent cu aceste reali
zări. s-a întărit capacitatea de apăra
re a țării.

In curînd va avea loc cel de-al 
V-lea congres al Partidului Muncii

din Coreea, care va deschide noi 
perspective in dezvoltarea economiei 
și culturii R.P.D. Coreene pe calea 
socialismului.

La temelia acestor succese stă fap
tul că, în decursul întregii sale exis
tențe, Partidul muncii și-a exercitat 
tn mod ferm rolul de conducător al 
poporului coreean, și-a demonstrat 
capacitatea de organizare și mobili
zare a maselor, a desfășurat și des
fășoară o activitate intensă de ridi
care a nivelului ideologic al oameni
lor muncii, întărind in permanență — 
pe această bază — legăturile sale cu 
masele populare. In întreaga sa acti
vitate, Partidul muncii afirmă cu 
tărie necesitatea aplicării creatoare 
a adevărurilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile specifice 
ale țării.

Partidul Muncii din Coreea joacă 
un rol activ și se bucură de prețuire 
și prestigiu in mișcarea comunistă 
internațională pentru contribuția sa 
la statornicirea in relațiile dintre par
tidele comuniste a principiilor ega
lității, independenței, neamestecului 
in treburile interne, precum și la

Comunicat comun cu privire 
la vizita delegației P. C R. 

in Japonia
La Invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Japonia, 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al Comitetului. Central al 
P.C.R., a vizitat Japonia între 19 
septembrie și 1 octombrie 1970.

Delegația a avut convorbiri la se
diul Comitetului Central al P.C.J. in 
zilele de 21, 25 și 28 septembrie cu 
o delegație a Partidului Comunist din 
Japonia.

Din partea Partidului Comunist 
Român au participat la convorbiri 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
șeful delegației, Simion Bughici, 
membru al C.C., vicepreședinte al 
Colegiului central de partid, și Ște
fan Andrei, membru supleant al 
C.C., prim-adjunct al șefului secției 
internaționale a C.C. al P.C.R.

Din partea P.C.J. au participat la 
convorbiri tovarășii Masayoshi Oka, 
vicepreședinte al Prezidiului C.C, al 
P.C.J., șeful delegației, Tomio Nishi- 
zawa, membru al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.J., Koichiro 
Ueda, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., redactor-șef al ziarului „Aka- 
hata" și șef al Comisiei politice, 
Akira Kudo, membru al C.C. și șef 
al Comisiei de politică economică, și 
Shunichi Nishizawa, adjunct al șe
fului secției internaționale.

Delegația P.C.R. s-a întîlnit la 25 
septembrie și a avut convorbiri cu 
tovarășul Kenji Miyamoto, preșe
dinte al Prezidiului C.C. al Partidu
lui Comunist din Japonia.

în timpul șederii în Japonia, de
legația P.C.R. a vizitat orașele. Tokio, 
Kyoto, Osaka, Nara și Hiroshima, 
unde a fost primită cu căldură de 
organizațiile respective locale ale 
partidului și a avut întîlniri și dis
cuții cu activul de partid din aceste 
localități.

In cursul convorbirilor delegațiile 
P.C.R. și P.C.J. s-au informat asu
pra activității celor două partide și 
au făcut un schimb de păreri asu
pra problemelor de interes comun.

Delegația P.C.R. a exprimat sen
timentele de solidaritate internațio- 
nalistă și de vie satisfacție pe care 
le nutresc comuniștii, intregul popor 
român față de succesele importante 
obținute de P.C. din Japonia in ac
tivitatea sa, față de creșterea in
fluenței sale in rîndurile clasei mun
citoare și ale altor categorii sociale 
ale poporului japonez.

Delegația P.C.R. a informat des
pre activitatea internă și externă a 
P.C.R., despre munca desfășurată de 
poporul român pentru înfăptuirea 
hotărî rilor Congresului al X-lea în 
vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, despre suc
cesele dobîndite in îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor planului cincinal 
(1966—1970) in dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii, in întărirea și dezvol
tarea democrației socialiste.

Delegația P.C.J. și-a exprimat res
pectul pentru Partidul Comunist Ro
mân, care prin elaborarea și aplica
rea politicii sale în construirea so
cialismului a obținut succese impor
tante. Delegația P.C.J. se bucură 
din toată inima că in fața distruge
rilor provocate de recentele inunda
ții, poporul român, acționînd strins 
unit in jurul P.C.R. și dind dovadă 
de eroism, a dobîndit succese remar
cabile în depășirea acestor greutăți.

Delegația P.C.J. a explicat conținu
tul hotărârilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, in special bazele 
politicii interne și externe, învăță
mintele trase din dezvoltarea luptei 
in diferite domenii, precum și în în
tărirea partidului în perioada care 
s-a scurs de la adoptarea programu
lui partidului, evoluția situației din 
Japonia și probleme ale mișcării de 
masă în perioada care a trecut de la 
congres, situația forțelor democratice 
și probleme ale frontului unit, activi- 

restabilirea, pe această bază, a uni
tății mișcării comuniste, a țărilor 
socialiste. Referindu-se la necesi
tatea respectării acestor principii, 
tovarășul Kim Ir Sen arăta : 
„Partidele comuniste și muncitorești 
și țările socialiste pot duce o politică 
justă în conformitate cu particulari
tățile țărilor lor și pot face să pro
greseze cu succes cauza revoluției și 
opera constructivă numai atunci cînd 
își mențin independența și autonomia 
în activitatea lor. In conducerea re
voluției și a construcției, comuniștii 
nu trebuie să se abată niciodată de 
la adevărul universal al marxism-le
ninismului și nici să copieze în mod 
dogmatic experiența țărilor frățești, 
ignorând particularitățile naționale".

Realizările obținute in edificarea 
noii orînduiri pe pămîntul Coreei 
populare constituie o puternică sursă 
de energie și un reazem de nădejde 
pentru forțele patriotice din Coreea 
de sud. care luptă împotriva ocupa
ției militare străine și a regimului 
Înfeudat de la Seul, au o mare în
semnătate pentru înfăptuirea idealu
lui național al întregului popor co
reean : unificarea patriei.

Animați de profunde sentimente de 
prietenie față de poporul coreean, 
oamenii muncii din țara noastră au 
urmărit întotdeauna, cu un inalt spi
rit de solidaritate, lupta desfășurată 
de acest popor viteaz pentru elibe
rare și independență, pentru împlini
rea aspirațiilor sale de dreptate so
cială și progres. In anii războiului 
din 1950—1953, poporul nostru a fost 
alături de eroicii apărători ai pămîn- 
tului coreean, acordîndu-le un spri
jin frățesc, activ. La O.N.U., cit și în 
cadrul altor organisme internaționale, 
România a susținut și susține neabă
tut cauza dreaptă a poporului co
reean, pronunțindu-se cu hotărâre 
pentru retragerea trupelor americane 
din Coreea do 6ud, pentru dreptul 

tatea Întregului partid, bazată pa 
hotărârile congresului etc.

Părțile au relevat că relațiile tovă
rășești și de prietenie dintre P.C.R. și 
P.C.J. s-au întărit și continuă să se 
dezvolte din ce in ce mai mult, prin 
stricta respectare reciprocă a prin
cipiilor independenței, deplinei ega
lități in drepturi, neamestecului in 
treburile interne ale altor partide și 
solidarității internaționale, ceea ca 
are o mare însemnătate pentru soli
daritatea dintre cele două partide și 
popoare, constituind o importantă 
contribuție Ia restabilirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la întărirea forțelor 
antiimperialiste in lupta pentru cau
za libertății și independenței popoa
relor, împotriva războaielor agresiva 
duse de imperialism, pentru pace și 
progres în întreaga lume.

Părțile au exprimat hotărârea P.C.R. 
și P.C.J. de a-și aduce contribuția ac
tivă la depășirea dificultăților actu
ale din mișcarea comunistă șl munci
torească internațională și la restau
rarea unității acesteia, la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările socialiste, la realizarea 
pe plan superior a unei puternice so
lidarități între partidele comuniste și 
muncitorești, pe baza marxism-leni
nismului și internaționalismului pro
letar, a principiilor independentei, e- 
galității în drepturi și neamestecului 
in treburile interne ale altor partide.

Ambele partide sînt profund soli
dare cu mișcările de eliberare națio
nală, cu toate popoarele angajate în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismului, 
pentru cucerirea independenței și 
suveranității naționale, pentru afir
marea și apărarea dreptului sacru de 
a-și hotărî singure soarta.

Cele două partide își reafirmă, in 
primul rînd, deplina solidaritate cu 
lupta eroică a poporului vietnamez 
pentru libertate și independență, îm
potriva agresiunii imperialismului a- 
merican, și cer încetarea agresiunii, 
retragerea trupelor americane și ale 
aliaților lor din Vietnam și din ce
lelalte țări din Indochina. Cele două 
partide sprijină lupta dreaptă a po
poarelor din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia pentru libertate, independență 
și apărarea ființei naționale, pentru 
dreptul de a-și hotărî singure desti
nele fără nici un amestec din afară. 
Ele au subliniat că este imperios ne
cesar dezvoltarea în continuare a 
luptei comune a forțelor antiimperia
liste din întreaga lume pentru a spri
jini popoarele din Indochina 
în înfăptuirea acestor țeluri.

Părțile au relevat că în actuala si
tuație internațională se impune ne
cesitatea intensificării luptei pentru 
pace, împotriva politicii agresive a 
imperialismului și au subliniat im
portanța depunerii unor eforturi sus
ținute pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și, în primul rînd, pentru 
interzicerea totală a armelor nuclea
re și a folosirii lor, pentru retragerea 
trupelor străine de pe alte teritorii, 
pentru desființarea tuturor bazelor 
militare străine și abolirea tuturor 
blocurilor militare, pentru stabilirea 
unor sisteme reale da securitate co
lectivă în lume.

Confirmînd că vizita delegației 
P.C.R. în Japonia, oonvorbirile cu de
legația P.C.J. și discuția cu tovarășul 
Kenji Miyamoto, președinte al Pre
zidiului C.C. al P.C.J., ca și recenta 
vizită la București a tovarășilor Sa- 
tomi Hakamada-, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., și Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului 
Permanent ai C.C. al P.C.J., și con
vorbirea avută cu acest prilej cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al P.C.R., au o mare însem
nătate pentru o mai bună înțelegere 
reciprocă a politicii interne și exter
ne, a bazelor acestei politici, dele
gația P.C.R. și delegația P.C.J. și-au 
exprimat dorința de a se dezvolta 
continuu relațiile tovărășești și de 
prietenie dintre ambele partide și au 
fost de acord cu privire la măsurile 
concrete ce trebuie luate pentru în
deplinirea acestui scop.

B B B B B B
inalienabil al întregului popor co
reean de a trăi într-o patrie unită, 
liberă, independentă și a-și făuri vii
torul potrivit propriei sale voințe.

In contextul politicii noastre ex
terne, care situează ferm in centrul 
ei prietenia, alianța și colaborarea 
cu toate țările socialiste, relațiile 
multilaterale frățești cu R. P. D. Co
reeană pe tărâm politic, economic, 
tehnico-ștlințific, cultural se bucură 
de înaltă prețuire in România socia
listă.

Așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „Partidul Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și guvernul 
țării noastre, poporul român acordă 
toată atenția dezvoltării și consoli
dării relațiilor de prietenie și colabo
rare frățească dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, care se 
întemeiază trainic pe principiile 
marxism-leninismului, egalității, res
pectului reciproc și neamestecului in 
treburile interne, pe comunitatea țe
lurilor construirii socialismului".

La dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre partidele și țările noastre au 
contribuit în mare măsură contactele 
și schimburile de păreri dintre re
prezentanții conducerilor celor două 
partide, vizitele reciproce pe linie de 
partid și de stat, la diferite niveluri 
dintre reprezentanții României si 
R.P.D. Coreene.

Baza trainică a tuturor acestor re
lații o constituie legăturile tovără
șești principiale, de stimă, prietenia 
și colaborare, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din 
Coreea — legături care au cunoscut 
o continuă dezvoltare in acești ani, 
in deplină concordanță cu interesele 
unității țărilor socialiste, * mișcării 
comuniste internaționale.

Relațiile bune, tovărășești, statorni
cite între cele două partide și țări, 
au largi posibilități de dezvoltare în 
toate domeniile și nu încape Îndoială 
că legăturile de solidaritate interna- 
ționalistă dintre România și R.P.D. 
Coreeană, dintre P.C. Român și Parti
dul Muncii din Coreea se vor con
solida continuu. în interesul ambelor 
popoare, al unității țărilor socialiste, 
al luptei comune pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii.

Cu ocazia gloriosului jubileu al 
Partidului Muncii din Coreea, comu
niștii. oamenii muncii din România 
socialistă adresează comuniștilor, po
porului coreean sincere felicitări și 
urări de a obține noi și mari izbtnzi 
în opera măreață de construcție so
cialistă și în împlinirea năzuinței na» 
ționale de unificare a patriei.



internațională
BOLIVIA

PUTERII DE CĂTRE 
GENERAWLTORRES
• NOUL PREȘEDINTE COLABOREA

ZĂ CU CENTRALA MUNCITO
REASCA BOLIVIANA

• REBELIUNEA REGIMENTULUI IN- 
GAVI — FACTOR DE NOUA TEN
SIUNE

RIO DE JANEIRO 9 — corespon
dentul Agerpres Vasile Oros trans
mite : în după-amiaza zilei de joi, 
calmul relativ observat după pre
luarea puterii de către generalul 
Juan Jose Torres a cedat locul unei 
noi stări de tensiune, o dată cu re
beliunea regimentului Ingavi — uni
tate de elită a forțelor armate boli
viene, înzestrată cu o considerabilă 
putere de foc. Comandantul acestui 
regiment, locotenent-colonelul Miguel 
Ayoroa Montano, unul dintre iniția
torii loviturii contra lui Ovando Can- 
dia, l-a avertizat pe generalul Tor
res că nu va depune armele „pînă 
cind statul nu va intra în spiritul 
legii, constituind un cabinet ministe
rial, care să nu includă partizani ai 
stîngii". Rebeliunea a survenit in 
momentul cînd la palatul „Quemado" 
se purtau negocieri între conducerea 
Centralei Muncitorești Boliviene, re
prezentată de Juan Lechin și gene
ralul Torres, privind includerea în 
guvern a opt miniștri din partea 
„Frontului Popular", alcătuit din 
sindicatele muncitorești și țărănești, 
studenți și organizații politice de 
stingă.

In ceea ce privește poziția noului 
președinte față de cererile Centralei 
Muncitorești Boliviene, în vederea 
cooperării, ele au fost acceptate a- 
proape în totalitate, excepție făcind 
■cea referitoare la revocarea decre
tului de indemnizare a firmei nord- 
americane Gulf Oil (78 milioane de 
dolari).

In cursul nopții, colonelul Samuel 
Gallardo a declarat că guvernul ac
tual deține controlul în intreaga țară, 
rămînind doar să fie soluționată, 
prin negocieri sau prin forță, situația 
din regimentul Ingavi, dislocat la 
cartierul general al forțelor armate, 
de unde a pornit rebeliunea genera
lului Rogelio Miranda.

Partidele politice se comportă în 
mod diferit. Cele de dreapta păstrea
ză tăcerea, iar liderii lor caută să se 
refugieze la ambasade străine. Cele
lalte partide l-au aclamat pe Torres 
și acum studiază posibilitatea parti
cipării la o coaliție guvernamentală.

CONFERINȚA UNIUNII INTERPARLAMENTARE
ȘI-A TERMINAT LUCRĂRILE

HAGA 9 — Trimisul special Ager
pres Mircea Moarcăș transmite : Vi
neri la Haga au luat sfirșit lucrările 
celei de-a 58-a conferințe a Uniunii 
interparlamentare.

LUînd cuvîntul pe marginea temei 
„Utilizarea pașnică a teritoriilor sub
marine și suboceanice și a subsolu
lui lor", deputatul Tudor Drăganu, 
vicepreședinte al grupului român al 
Uniunii interparlamentare, a arătat 
că utilizarea resurselor subacvatice 
impune o largă cooperare internațio
nală in care să fie cointeresate, deo
potrivă, atît țările mari cit și cele 
mici. Vorbitorul a relevat că în for
mularea principiilor privind utiliza-

rea în scopuri pașnice și, pe cale 
de consecință, interzicerea folosirii 
în scopuri militare a teritoriilor sub
marine să se țină seama de necesi
tatea de a nu se aduce nici o leza
re drepturilor suverane ale statelor 
riverane asupra platoului lor conti
nental.

în ședința de închidere, conferința 
a adoptat rezoluțiile înscrise pe or
dinea de zi. Intre altele, a fost apro
bată în unanimitate rezoluția „Par
lamentul și cooperarea economică re
gională", al cărui proiect a fost pre
zentat de grupul român al Uniunii 
interparlamentare în sesiunea de la 
Monaco din primăvara acestui an.

DIALOGUL INTEREUROPEAN

• Președintele
R.S.F. Iugoslavia și-a încheiat 

vizita in Belgia

ORIENTUL APROPIAT
0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL U.R.S.S.

CONTROVERSE BRITANICE

„Peste mări sau peste Canalul Mînecii?"
• CONGRESUL DE LA BLACKPOOL AL PARTIDULUI CONSER
VATOR A VOTAT O REZOLUȚIE ÎN FAVOAREA ADERĂRII LA 

PIAȚA COMUNA

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, și-a încheiat vineri vizita 
oficială în Belgia. In aceeași zi, el a 
sosit într-o vizită oficială în Lu
xemburg. Convorbirile ce au avut loc 
cu prilejul vizitei sale în Belgia, se 
arată într-un comunicat dat publici
tății la Bruxelles, s-au referit la pro
bleme internaționale, precum și la 
relațiile bilaterale. In cursul acestora, 
subliniază comunicatul, o deosebită a- 
tenție a fost consacrată problemelor 
europene, ca și eventualei convocări 
a unei conferințe europene pentru

securitate. S-a constatat că o astfel 
de conferință, pregătită cu grijă și 
ținută într-o atmosferă de înțelegere 
sporită, ar putea să contribuie la slă
birea încordării și să asigure o mai 
largă colaborare între țările in
teresate.

In legătură cu relațiile bilaterale, 
comunicatul relevă că vizita lui 
Iosip Broz Tito în Belgia a oferit 
posibilitatea evidențierii existenței 
unor relații deosebit de bune între 
cele două țări, precum și a unei co
laborări rodnice în toate domeniile.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a dat publicității o declarație care re
levă că Uniunea Sovietică, „acționînd 
consecvent pentru folosirea posibili
tăților create de misiunea Jarring, a 
contribuit activ la inițierea unor ac
țiuni practice în vederea stabilirii 
contactelor pentru începerea convor
birilor între părți prin intermediul 
reprezentantului special al secretaru
lui general al O.N.U. Guvernul so
vietic a declarat guvernului S.U.A. că 
partea sovietică este gata și pe viitor 
să-și aducă contribuția pentru ca con
vorbirile să înceapă în cel mai scurt 
timp și să contribuie la succesul lor.

Guvernul sovietic s-a referit, de ase
menea, în termeni favorabili la hotă- 
rîrea guvernelor R.A.U. și Iordaniei 
de a fi de acord cu încetarea focului, 
în cazul în .care și Israelul își va asu
ma aceste obligații".

Declarația apreciază drept „o mis
tificare premeditată" afirmațiile po
trivit cărora in zona Canalului de Suez 
ar fi apărut instalații de rachete anti
aeriene deservite de personal so
vietic. In încheiere, în document se 
spune : „Uniunea Sovietică a fost și 
rămîne adeptul ferm al reglementă
rii politice a problemelor Orientului 
Mijlociu pe baza îndeplinirii rezolu
ției Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967 în ansamblul său".

- REGELE HUSSEIN DESPRE PROBLEMA PALESTINENILOR

BLACKPOOL 9 (Agerpres). — Cea 
de-a treia zi a Congresului anual al 
Partidului conservator din Marea 
Britanie, desfășurat la Blackpool, a 
fost consacrată, între altele, exami
nării poziției guvernului englez față 
de Piața comună vest-europeană. Po
trivit agenției U.P.I., intențiile guver
nului Heath de a adera la C.E.E. au 
prilejuit dezbateri extrem de furtu
noase. Expunerea de motive în aceas
tă problemă a fost făcută de Geoffrey 
Rippon, ministru însărcinat cu pro
blemele europene, care a declarat că 
Marea Britanie este dispusă „să ac
cepte o parte rezonabilă" a poverii 
aderării la Piața comună și este ho- 
tărîtă să continue tratativele în ve
derea aderării la C.E.E. Numeroși 
vorbitori s-au pronunțat insă împotri
va aderării, subliniind că aceasta ar 
însemna „renunțarea la suveranitatea 
și independența țării". Pusă la vot, 
rezoluția în favoarea aderării a fost 
aprobată prin ridicare de mîini.

In ciuda hotărîrii adoptate în ca
drul congresului de la Blackpool cu
rentele anticomunitare continuă să se 
manifeste cu vigoare în rîndurile o- 
piniei publice din Marea Britanie. 
Revista „The Spectator", apropiată 
partidului conservator, s-a alăturat 
adversarilor aderării. „Tradițiile 
noastre arată că locuitorii acestor 
insule privesc peste mări și nu peste 
Canalul Mînecii", scrie revista, dînd 
preferință legăturilor Marii Britanii 
cu țările Commonwealth-ului. „Ade
rarea la uniunea vamală continentală 
s-ar face nu numai cu sacrificarea 
suveranității noastre, ci și cu renun-

țarea la libertățile care ne-au mai ră
mas. Nici un sistem continental nu va 
putea servi intereselor noastre", este 
de părere „The Spectator".

PATRU MILIOANE 
DE GREVIȘTI

In argentina
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 

Vineri a început in Argentina o gre
vă a aproximativ 4 milioane de lu
crători din diverse sectoare de acti
vitate. Trenurile, metrourile, trans
porturile auto, o serie de întreprin
deri industriale și bancare sint com
plet paralizate de grevă.

Această acțiune a fost declanșată 
la apelul Confederației Generale a 
Muncii în semn de protest față de 
politica economică și socială a guver
nului. Potrivit informațiilor transmise 
de agenția U.P.I., în eventualitatea 
că guvernul nu va ridica starea de 
urgență, Confederația Generală a 
Muncii va declanșa alte greve do 
mari proporții.

• încheierea vizitei 
președintelui R.S. Cehoslovace 

în Finlanda
PRAG A 9 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. anunță că președintele R.S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, și-a în
cheiat vizita oficială in Finlanda, îna- 
poindu-se vineri seara la Praga. în 
timpul vizitei el a purtat convorbiri 
cu președintele Finlandei, Urho Kek
konen, cu privire la relațiile bi
laterale și la unele 'probleme inter
naționale actuale. O atenție deose
bită a fost acordată problemelor le
gate de convocarea conferinței gene- 
ral-europene în problemele de secu
ritate.

înainte de a părăsi capitala Fin
landei președintele Svoboda și-a ex
primat satisfacția în legătură cu dez
voltarea favorabilă a relațiilor dintre 
Cehoslovacia și Finlanda, subliniind 
că există condiții pentru îmbunătă
țirea și lărgirea continuă a acestora. 
El a relevat, de asemenea, că asi
gurarea păcii și securității în Eu
ropa este una dintre cele mai Im
portante probleme care preocupă 
astăzi continentul.

• Călătoria președintelui 
Franței in

DIN IORDANIA
ANKARA 9 (Agerpres). — „Palesti- 

nenii constituie o comunitate cu ca
racter propriu, iar scopul meu a fost 
dintotdeauna, așa cum este și în pre
zent, de a le conferi un statut parti
cular în cadrul regatului Iordaniei, 
un statut care să le permită să dis
pună de propriii lor reprezentanți", a

declarat regele Hussein al Iordaniei 
într-un interviu acordat cotidianului 
turc „Milliyet", care apare la Is
tanbul. „Sint hotărit, a continuat Hu
ssein, mai mult ca niciodată, să reali
zez acest statut cu condiția ca pales- 
tinenli să-mi dea posibilitatea pen
tru aceasta".

În legătură cu situația din Indochina

Propunerile președintelui
S. IL A., Richard Nixon

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a rostit la posturile de radio 
și televiziune un discurs, în care a 
prezentat un program în cinci puncte 
pentru soluționarea conflictului din 
Indochina.

El a propus ca toate forțele ar
mate din întreaga Indochină să în
ceteze focul și să rămînă pe pozițiile 
pe care le ocupă în prezent. înceta
rea focului ar urma să aibă loc fără 
condiții prealabile și să fie suprave
gheată de observatori internaționali, 
precum și de părțile în cauză. Nixon 
a cerut ca această încetare a focului 
„să fie obiectul unor negocieri ime
diate". Din propunerea președintelui 
S.U.A. rezultă că o asemenea înce
tare a focului ar presupune îngheța
rea tuturor acțiunilor pe care le 
desfășoară forțele patriotice ale po
poarelor din Indochina.

Richard Nixon a propus, de aseme
nea, organizarea unei conferințe in
ternaționale de pace pentru întrea
ga Indochină, arătînd că elementele 
esențiale ale acordurilor de la Ge
neva din 1954 și 1962 rămin ca bază 
pentru reglementarea problemelor 
între statele din regiunea respectivă. 
După cum se știe însă, popoarele din 
Asia de sud-est au început lupta de 
eliberare națională tocmai în urma 
violării acestor acorduri prin inter
venția militară a S.U.A.

în continuare, președintele a sub
liniat că Statele Unite vor participa

concomiteht și la negocierile de la 
Paris. El a propus ca la aceste ne
gocieri să fie abordat și un program 
de retragere a trupelor americane, 
ca parte a unei reglementări gene
rale, fără să precizeze. însă, o dată 
limită a acestei retrageri.

în această problemă, delegația 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința de la Paris a subliniat, 
recent, că forțele armate populare de 
eliberare se vor abține de a ataca 
trupele intervenționiste, cu condiția 
ca acestea să fie retrase pînă la 30 
iunie 1971. Fără aceasta — a subli
niat delegația — o încetare a focului 
ar însemna perpetuarea ocupației ță
rii și o încercare de a stăvili lupta 
de eliberare a poporului vietnamez.

Președintele a propus apoi căuta
rea unei reglementări politice în 
Vietnamul de sud. El a afirmat că 
S.U.A. ar fi gata să respecte „rezul
tatul voinței poporului sud-vietna- 
mez“ și „rezultatul procesului politic 
asupra căruia se va cădea de acord", 
dar a exclus posibilitatea înlocuirii 
actualului regim de la Saigon, Din 
propunere rezultă că reglementarea 
acestei probleme ar urma să se facă 
în prezența trupelor americane.

Ultimul punct al propunerii lui 
Nixon se referă la eliberarea „ime
diată și necondiționată" a tuturor pri
zonierilor de război de către ambele 
părți.

ALGERIA

eforturi pentru 
VALORIFICAREA 

BOGĂȚIILOR NATI0NA1E
ALGER — Belaid Abdessa- 

lam, ministrul algerian al in
dustriei și energiei, a făcut o 
declarație presei in care s-a 
referit la probleme legate de 
îndeplinirea planului cvadrienal 
de dezvoltare a Algeriei. El a 
subliniat că îndeplinirea obiec
tivelor planului se bazează în 
principal pe mobilizarea pro
priilor resurse ale țării. Minis
trul algerian a relevat că statul 
dispune nu numai de resurse 
care permit realizarea proiecte
lor industriale stabilite, ci și de 
rezerve însemnate, în primul 
rînd hidrocarburi, care fac po
sibilă o creștere peste prevede
rile planului a producției pe
troliere.

Ministrul industriei a arătat 
că Algeria este hotărâtă, să-și 
recucerească toate drepturile pe 
care i le conferă calitatea de 
proprietară a bogățiilor solului 
și subsolului. „Reamintim tutu
ror acelora care încearcă să 
facă presiuni asupra noastră și 
să ne priveze de drepturile le
gitime, că bogățiile petroliere 
se află în Algeria și că ele 
constituie un patrimoniu națio
nal inalienabil" — a spus el.

MOSCOVA 9 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
Joi, președintele Georges Pompidou 
a vizitat cosmodromul Baikonur, unde 
a asistat, însoțit de Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi și Alexei Kosîghin, 
la lansarea satelitului artificial

U. R. S. S.
„Cosmos-368“ și i-au fost arătate di
ferite tipuri de tehnică cosmică. Vi
neri președintele Franței a fost oas
petele marelui oraș siberian Novosi
birsk, unde a depus o coroană la Mo
numentul Gloriei, ridicat în memoria 
luptătorilor siberieni căzuți în Mare
le război pentru apărarea patriei.

• Rezultatele vizitei 
premierului Turciei in Bulgaria

SOFIA 9 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că Suleyman Demirel 
primul ministru a) Turciei, și-a în
cheiat vineri vizita în R.P. Bulgaria.

înainte de a părăsi Sofia. Suleyman 
Demirel a declarat ziariștilor că dis
cuțiile pe care le-a purtat cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Bul
gariei, Todor Jivkov, au fost deose
bit de utile și au contribuit la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre Turcia și Bulgaria. El a arătat 
totodată că există foarte multe posi-

bilități pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării economice, co
merciale și culturale dintre cele două 
țări. De asemenea, primul ministru 
al Turciei s-a referit la unele măsuri 
Întreprinse de cele două state, cum 
ar fi, de pildă, stabilirea unor comu
nicații feroviare și rutiere regulate, 
conectarea sistemelor energetice na
ționale, semnarea convenției .. consu
lare etc, care reprezintă exemple con
cludente ale bunelor relații existente 
între Turcia și Bulgaria.

CONVORBIRI SOVIETO-IUGOSLAVE
BELGRAD 9 (Agerpres). — După 

cum informează agenția Taniug, Ia 
Belgrad au avut loc convorbiri între 
delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de P. M. Mașerov, 
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem, care întreprinde o vizită în 
Iugoslavia, și delegația Skupștinei 
Federale a R. S. F. Iugoslavia, con
dusă de Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Popoarelor.

în cursul convorbirilor, cele două 
delegații au procedat la un ^schimb 
de informații privind dezvoltarea sis
temului social-economic iugoslav și, 
respectiv, rezultatele dezvoltării eco
nomice a Uniunii Sovietice.

Luînd cuvîntul la un dineu oferit

în cinstea oaspeților sovietici, Milen- 
tie Popovici, președintele Skupștinei 
Federale, și P. M. Mașerov și-au ex
primat satisfacția pentru dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia, subliniind, 
totodată, că această vizită va contri
bui la o mai bună cunoaștere reci
procă, la consolidarea relațiilor de 
prietenie și a colaborării dintre cele 
două țări. Milentie Popovici și P. M. 
Mașerov au relevat că deosebirile de 
vederi în legătură cu unele probleme 
nu trebuie să constituie un obstacol 
in calea dezvoltării în continuare a 
colaborării prietenești dintre cele 
două țări.

harta lumiipe
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ani de domina-
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înfruntări în Bundestagul 
vest-german

® NOUA SITUAȚIE CREATĂ DE SCIZIUNEA PARTIDULUI 
LIBER-DEMOCRAT

Ce-a de-a 8-a întîlnire 
din cadrul schimbului de 
păreri dintre ambasadorii 
celor patru mari puteri în 
problema Berlinului occi
dental — 3 av',t l°c viner* *n 
clădirea fostului Comandament de 
control aliat din Berlinul occidental, 
anunță agenția TASS.

S-a stabilit ca următoarea intîl- 
nire să se țină la începutul lunii no
iembrie.
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agențiile de presă
Colaborarea economică 

dintre U.R.S.S. și R.D. Viet
nam* tineri au început la Mosco
va convorbirile dintre delegația eco
nomică guvernamentală sovietică, 
condusă de Nikolai Tihonov, vice-

nou stat
După 96 de 

ție colonială, insulele Fiji devin 
astăzi independente. Noul stat 
se găsește în sud-estul Ocea
nului Pacific și constă dintr-un 
arhipelag cuprinzind mai multe 
sute de insule, din care circa 100 
locuite. Suprafața totală este de 
ÎS 272 kmp, iar populația de a- 
proximativ 450 000 locuitori, din 
care 240 000 sint indieni și peste 
200 000 aborigeni. Cele mai 
mari insule sînt Viti Levu — pe 
teritoriul căreia se găsește și 
capitala arhipelagului — orașul 
Suva — și Vanua Levu.

Principala bogăție a insule
lor o constituie plantațiile de 
zahăr, precum și cele de aoco- 
tieri și bananieri. Industria este 
reprezentată de rafinării de za
hăr, de minele aurifere de la 
Vatukoula, precum și de fabrici 
de țigări și de bere. Arhipela
gul constituie totodată nodul 
aerian principal intre insule
le Hawaii și Australia.

Istoria insulelor este plină de 
trămintări. Descoperite pe la mij
locul secolului al XVII-lea, ele 
au intrat in stăplnirea imperiu
lui britanic in 1874, pe vremea 
reginei Victoria. O dată cu ve
nirea coloniștilor a început 
cultivarea masivă a bumbacu
lui (cultură astăzi abandonată) 
și a trestiei de zahăr. Băș
tinașii lucrau pe plantații în cele 
mai mizere condiții. Au izbucnit 
epidemii distrugătoare. Mulți fi- 
jieni și-au pierdut de asemenea 
viața in minele de aur de pe in
sule. Populația autohtonă s-a 
redus de la 200 000 locuitori

in 1874, la 83 000 locuitori In 
1919. Au fost aduși pentru 
completarea brațelor de mun
că muncitori indieni, care 
in prezent numără mai mult de 
jumătate din populația țării. 
Pentru a-și menține dominația, 
autoritățile coloniale au proce
dat la ațițarea celor două popu
lații una im^tăriva celeilalte, 
stare de lubruri care a în
greunat mult lupta pentru cu
cerirea independenței. In 1937 
insulele au obținut o oarecare 
autonomie. Lupta pentru in
dependență a intrat într-o fază 
nouă în clipa în care cele două 
populații și-au dat seama că 
succesul poate fi atins doar pe 
calea acțiunii comune. Nă
zuințelor populațiilor din insu
lele Fiji le-a venit in întimpina- 
re o rezoluție a Comitetului 
special al O.N.U. pentru deco
lonizare care, în 1966, a reco
mandat Marii Britanii să acor
de independență acestei colo
nii. A urmat un șir de tratative 
intre reprezentanții celor două 
populații din insulele Fiji și gu
vernul britanic. Voința de li
bertate a populației a învins di
feritele obstacole care s-au ivit 
in cursul acestor tratative. 
In fața tinărului stat se deschide 
drumul dezvoltării politice și e- 
conomice, de sine stătătoare, 
drum de mari sarcini și eforturi, 
pe care insă poporul este hotă
rit să se angajeze cu toată fer
mitatea.

transmit:

BONN 9 (Agerpres). — Bundesta- 
gul vest-german a cunoscut joj o zi 
agitată. Fracțiunea creștin-democrată 
a depus o moțiune de neîncredere 
împotriva ministrului finanțelor, 
Alex Moeller. Această acțiune a fost 
motivată de către opoziție prin fap
tul că Moeller ar fi adus unele afron
turi deputaților U.C.D.—U.C.S., cu pri
lejul expunerii liniilor principale ale 
bugetului pe anul 1971. Moțiunea a 
fost respinsă cu 260 de voturi contra 
251. Elementul care a polarizat aten
ția observatorilor politici a fost ges
tul a trei deputați liberali care s-au 
alăturat opoziției. După cum se știe, 
actualul guvern de Ia Bonn este con
stituit dintr-o coaliție a Partidului 
Social-Democrat și Partidului Liber- 
Democrat.

Deputății liberali care s-au abătut 
de la disciplina de vot a fracțiunii 
partidului lor sînt Siegfried Zogl- 
mann. Erich Mende (fost vicecance
lar în guvernul Ludwig Erhard și 
președinte al partidului), precum și 
Heinz Starke (fost ministru de fi
nanțe).

Atitudinea celor trei deputați li
berali consemnează astfel sciziunea 
P.L.D.-ului după o lungă perioadă 
de dispute interne.

în ajunul depunerii moțiunii de 
neîncredere împotriva ministrului 
Moeller, deputatul Zoglmann și-a 
anunțat demisia din P.L.D. într-o 
scrisoare adresată lui Wolfgang 
Mischnick, șeful fracțiunii parla
mentare liberale din Bundestag. De 
altfel, Zoglmann, împreună cu alți 
dizidenți liberali, a întemeiat o nouă 
grupare politică denumită „Acțiunea 
național-liberală". El a fost desemnat 
președinte al acestei grupări. Mende 
și Starke și-au prezentat vineri, la 
rindul lor, demisiile din P.L.D. și 
s-au alăturat partidului U.C.D.— 
U.C.S.

Potrivit observatorilor politici, 
noua situație creată în rîndurile Par
tidului Liber-Democrat ar fi de na
tură să creeze unele dificultăți coa
liției guvernamentale de Ia Bonn, 
care își vede redusă astfel majori
tatea în Bundestag cu trei locuri.

Ploile torențiale care s-au abătut miercuri și joi asupra Genovei și a locali
tăților din împrejurimi au provocat inundații catastrofale. Bilanțul provi
zoriu publicat vineri este de 36 de morți. In regiunea Alexan
dria, autoritățile intenționează să evacueze două sate amenințate de 
apele dezlănțuite ale rîurilor Isola și Guazzoila. în urma alunecărilor de 
teren, localitățile situate în valea Piemontului sînt izolate de Genova. în 

fotografie : O piață inundată din Genova
Telefoto : A.P.

președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și delegația economică 
guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Nguyen Con, vicepreșe
dinte al guvernului R. D. Vietnam. A 
avut loc un schimb de păreri în pro
bleme ale extinderii colaborării în 
domeniul dezvoltării economiei R. D. 
Vietnam și sporirii schimbului de 
mărfuri dintre cele două țări, preci
zează agenția TASS.

0 delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România condusă de Nicolae 
Gavrilescu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a făcut o vi
zită de șase zile in Olanda, la invi
tația Consiliului Consultativ al Cen
tralelor sindicale olandeze. în timpul 
vizitei. membrii delegației române 
au avut convorbiri cu membri ai 
conducerii Centralelor sindicale din 
Olanda, cu sediul la Utrecht și 
Amsterdam, cu membri ai conduce
rii Consiliului economic și social din 
Haga și au avut un schimb de pă
reri cu conducerea Sindicatului sa- 
lariaților marelui concern electro
tehnic „Phillips".

Potrioții mozambicani au 
lansat, în cursul ultimelor luni, 12 
atacuri asupra unor fortificații ale 
trupelor portugheze, dintre care una 
a fost complet distrusă — anunță re
prezentanța din Dar-Es-Salam a 
Frontului pentru eliberarea Mozambi- 
cului (FRELIMO). Peste 100 de 
soldați portughezi au fost uciși în 
timpul luptelor. Detașamentele Fre- 
limo au distrus, de asemenea, 28 de 
m'așini militare și o Însemnată canti
tate de material de război.

0 puternică manifestație 
de protest imP°triva discriminării 
rasiale și a legislației segregaționiste 
a avut loc în Republica Sud-Africană, 
la Johannesburg. Cei peste 3 000 de 
demonstranți, printre care se afla și 
Helen Suzman, deputată în Parla
ment din partea Partidului progresist, 
au cerut eliberarea a 14 africani re
ținuți de poliția din Johannesburg 
sub pretextul de a fi desfășurat .ac
tivități antiguvernamentale".

In Uniunea Sovietică au 
fost lansați sateliții artifi
ciali ai Pămîntului „Cos- 
mos-369" și „Cosmos-370", 
la bordul cărora este instalat apara- 
taj științific destinat continuării cer
cetărilor în spațiul cosmic. Agenția 
TASS menționează că aparatajul 
funcționează normal.

In cadrul mitingului or
ganizat la Lima cu prileiul ani- 
versării a doi ani de la instalarea ac
tualului regim, președintele Peruvian 
Juan Velasco Alvarado a anunțat 
hotărîrea guvernului de la Lima de 
a depune eforturi pentru reconstruc
ția țării și îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației. Alvarado a 
subliniat necesitatea schimbării ve
chiului sistem administrativ, a lup
tei împotriva pozițiilor ce mai sînt 
deținute în economie de oligarhie și 
a reliefat importanța pe care o are 
organizarea participării maselor la 
opera de reconstrucție.

Delegația Adunării de 
Stat a R.P. Ungare, °°ndusă de 
G. Kallai, președintele Adunării, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., care face o vizită ofi
cială în Polonia, a fost primită de 
M. Spychalski, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone. în a- 
ceeași zi, W. Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
pe Gyuila Kallai, cu care a avut o 
discuție prietenească.

Inundațiile catastrofale 
din Insula Porto Rico au pro- 
vocat moartea a 153 de persoane șl 
pagube de sute de milioane de do
lari. Ploile torențiale care au provo
cat aceste inundații s-au deplasat 
acum spre Republica Dominicană, 
unde au și fost semnalate primele 
inundații.

Adunarea Națională șl 
Senatul de la Pnom Penh 
au proclamat Cambodgia republică și 
au desemnat pe noul „președinte" al 
acesteia, pînă la organizarea de noi 
alegeri, în persoana lui Cheng Heng, 
președintele Adunării Naționale, a- 
nunță agenția France Presse.

în legătură cu hotărîrea autorită
ților de Ia Pnom Penh, prințul Noro
dom Sianuk. șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Unit Na
țional al Cairibodgiei, a dat publi
cității un mesaj, în care arată că a- 
cest act este absolut ilegal și că 
el nu se bucură de sprijinul popu
lației khmere.

Greva salariaților muni
cipali din Marea Britanie 
s-a extins joi, cînd alți lucrători din 
acest sector de activitate au încetat 
lucrul în sprijinul revendicărilor lor 
economice. Pînă în prezent, la aceas
tă acțiune revendicativă participă 
60 000 de salariați.
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