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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA LUCRĂRILE SESIUNII
JUBILIARE A O.N.U.

Obiective de maximă importanță 

pe șantierele organizațiilor 

județene de construcții 

imSIFICAREA EXECUȚIEI, 
RESI'ECIAREA TERMENEEIIR, 
REDUCEREA COSTULUI

Ing. Ion GĂVOZDEA
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia

și Admini Locală

După cum este cunoscut, o dată cu 
îmbunătățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a țării a apărut 
necesitatea constituirii în fiecare ju
deț a întreprinderilor locale de con
strucții, avînd ca sarcină principală 
realizarea lucrărilor de construcții so- 
cial-culturale. de locuințe și a unor 
obiective industriale și agrozootehnice. 
O primă apreciere asupra modului 
în care organizațiile județene de 
construcții și-au desfășurat activita
tea în acest an ne-o oferă rezulta
tele concrete obținute în nouă luni. 
Volumul lucrărilor de construcții și 
montaje, efectuate în această perioa
dă, depășește cu 25 la sută pe cel 
realizat în perioada corespunzătoare 
a anului trecut, reprezentînd, tot
odată, 73,6 la sută din planul anual. 
In mod special se remarcă, pină a- 
cum, unitățile din județele Vrancea, 
Neamț, Teleorman, Galați, Constanța 
și Ilfov, care au realizat un volum 
de lucrări cu mult peste media a- 
mintită.

șl septembrie ritmul de execuție, pe 
ansamblu, a fost ridicat, totuși — 
dacă apreciem după stadiul realizării 
planului de dare in folosință a obiec
tivelor — situația dintr-un șir de ju
dețe nu poate fi considerată satisfă
cătoare. Astfel, ca să reținem nu
mai cîteva exemple, pe nouă luni, în
treprinderea de construcții din jude
țul Caraș-Severin a executat lucrări 
reprezentînd numai 65.9 la sută din 
planul anual de investiții, cea din 
județul Mehedinți — 50.9 la sută. 
Este greu de găsit o scuză accepta
bilă pentru asemenea stări de lucruri, 
în județul Mehedinți, de pildă, rămî- 
nerile în urmă la lucrările edilitare 
și la locuințele proprietate personală 
ce se construiesc în orașul Turnu-Se- 
verin sînt foarte mari. Lipsurile 
existente aici sint cronice : asigura
rea deficitară cu forță de muncă —

Lotru - Sibiu

Replici 
in oțel

cu 
ceea 

steril
ellp- 
mult

La 140 de metri sub 
pămînt, în centrala e- 
lectrică subterană a 
marelui șantier de la 
Lotru, se vorbește pu
țin... Ca pretutindeni 
unde se muncește, un
de se face ceva, și în
că „ceva" cît se poate 
de serios, discuțiile se 
reduc la esențial, co
municarea se stabileș
te clar și exact, în cîți- 
va termeni deciși, 
un refuz total a 
ce e superfluu, 
sau neînsemnat.

în acest limbaj 
tic, compus mai
din simboluri și semne, 
termenul nou, atunci 
cînd e adoptat, trebuie 
să aibă o încărcătură 
de sensuri mult prea 
puternică, să deseneze 
o realitate dintre cele 
mai importante.

I-am auzit deseori, 
în ultimul timp, pe oa
menii centralei 
trice subterane :

— Sînt foarte 
virolele astea...

„Virolele astea" sînt, 
în subteranele Lotru
lui, o noutate. Sînt 
niște uriașe tuburi din 
foi de oțel, cu un dia
metru de 4 metri, prin 
care poate trece ușor 
un camion. Ele se lea-

elec-
bune

piatra
gă. în acesite zile, tron
son cu tronson, inel cu 
inel, într-un gigan
tic „turn înclinat" în
castrat în golul de pia
tră al munților : o 
„galerie forțată" lungă 
de 1250 de metri și cu 
o înclinație de 32 de 
grade — lucrare uni
că în analele tehnicii 
noastre — care va 
conduce coloana lichi
dă a Lotrului, cap
tată și disciplinată de 
baraj, spre 
turbinelor 
dineuri, 
cădea prin 
tată de la 
de 816 m. 
bil torent, 
dezlănțuit care va izbi 
un blindaj de oțel. 
Blindajul de oțel al vi
rolelor.

— Sînt foarte 
virolele astea... 
oamenii.

Termenul nou 
astăzi pe toate buzele. 
Montori și sudori de 
înaltă calificare, meș
teri sobri și taciturni, 
circumspecți fată de 
laude, cînd discută 
despre „virole" 
în stare să-ți 
bească îndgl 
pre calitățile

paletele 
din a- 

Apele vor 
galeria for- 
o înălțime 
Un verita- 
un diluviu

bune 
spun

este

pre structura mate
rialului, despre trăi
nicia lui, despre fi
nețea execuției „la jni- 
cron“, despre... 
mul tronson, 
probă, a fost 
în golul de 
acum cîteva 
Primele sute 
tri de blindaj 
au devenit, de atunci, 
o realitate. între a- 
tunci și acum cuvîn- 
tul n-a obosit, lauda 
e la tel de vie.

Aprecierea 
buzele celor 
Lotru vizează 
„Independența" 
Sibiu, constructoarea 
virolelor, cu oamenii, 
cu eforturile, cu vic
toriile lor. Ca 
descifrezi tot < 
ce se concentrează 
aceste cuvinte iți tre
buie priceperea de a te 
orienta în planul stra
tegic al unei bătălii în
făptuite. Fiindcă e vor
ba, intr-adevăr, de o 
autentică bătălie. De- 
plasîndu-șe de la Lo
tru 1a- cetatea făurarilor

Pri- 
cel de 
„lansat" 

piatră 
luni, 

de me
de oțel

uzina 
din

I. OLTEANU

Premisa esențială care a asigurat 
atingerea acestor rezultate a fost 
preocuparea susținută pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de plan, 
atît sub aspect valoric, cît și fizic. 
Printr-o pregătire atentă și din vre
me a lucrărilor, prin menținerea în 
permanență a unul front de lucru 
bine dimensionat pe șantiere, prin 
operativitatea de care au dat dova
dă în lichidarea unor neajunsuri 
multe din organizațiile de construcții 
județene au respectat prevederile 
din_ graficele coordonatoare de exe
cuție, reușind să realizeze la ter
men un mare număr de obiective 
cuprinse în plan. Astfel, în acest an 
40 700 apartamente construite din 
fondurile statului și-au primit noii 
locatari, la care se mai adaugă 14 000 
de apartamente proprietate perso
nală ; în același timp, în județele 
Argeș, Brașov, Constanta. Cluj, Hu
nedoara ș.a. a fost încheiată con
strucția tuturor școlilor prevăzute 
pentru acest an și au fost date în 
folosință un număr important de 
lucrări din diferite domenii.

Ritmul Intens de lucru pe o serie 
de șantiere, înregistrat pînă în pre
zent, are la bază efortul multiplu de 
perfecționare a activității d’n fieca
re unitate. S-au urmărit cu perseve
rență dotarea în condiții corespunză
toare a șantierelor cu utilaje de 
execuție, promovarea unor soluții 
tehnice noi, eficiente, utilizarea su
perioară a fondurilor materiale și 
umane puse la dispoziție de stat. Evi
dent, toate aceste măsuri, ca și nu 
meroase altele nu puteau duce decît 
la realizarea și chiar depășirea pro
ductivității muncii de către multe 
dintre organizațiile locale de con
strucții. De o maximă importanță s-a 
dovedit a fi executarea pe scară lar
gă, în soluții industrializate, a blocu
rilor de locuințe, care, pe lingă fap
tul că a permis reducerea consumu
lui de manoperă cu aproape 25 la 
sută față de soluțiile tradiționale, a 
ușurat munca în proiectare, deschi- 
zînd o perspectivă nouă folosirii pro 
iectelor-tip și dezvoltării producției 
de elemente prefabricate.

Evident, șirul rezultatelor pozitive 
și al măsurilor luate ar putea fi 
continuat. Chiar dacă in lunile august

(Continuare în pag. a III-a)

Mărfurile la vedere, nu în depozite
condiție pentru ca

SA DECIDĂ CUMPĂRĂTORUL!
Diferite întreprinderi din in

dustria ușoară dețin, în prezent, în
semnate cantități de produse finite 
care, deși corespund utilităților viza
te, nu au un contractant asigurat. Nu 
vom insista asupra cauzelor care au 
determinat o atare situație, asu
pra implicațiilor sale economice, 
întrucît asemenea chestiuni au făcut

TELEGRAME
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre 

R. P. Bulgaria, unde va întreprinde o vizită de prietenie, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, Marian Spychalski, a transmis o 
telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat. „Vă transmit dumnea
voastră, stimate tovarășe președinte, și prin dumneavoastră întregului 
popor român — scrie în telegramă — cele mai cordiale felicitări, precum 
și urarea ca relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre 
să cunoască o continuă dezvoltare".

Excelenței Sale Domnului JOHANN HAFSTEIN
Prim-ministru al Republicii Islanda

REYKJAVIK
Cu prilejul numirii dumneavoastră in funcția de prim-ministru al 

Republicii Islanda, vă adresez felicitări cordiale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

obiectul altor articole, apărute re
cent în coloanele ziarului nostru. In 
rîndurile de față ne vom opri asupra 
necesității ca toate aceste produse să 
fie supuse aprecierii cumpărătorilor, 
să fie confruntate cu publicul și nu 
ținute, in mod nejustificat, împotriva 
oricăror rațiuni, în depozite și maga
zii. Pe baza unor consultări preala
bile s-a stabilit că una din modalită
țile de soluționare a situației create 
ar fi preluarea, de urgență, de către 
comerț a mărfurilor și expunerea lor 
în unitățile cu amănuntul, confrun
tarea cu publicul. Urma ca reprezen
tanții comerțului și ce; ai industriei 
ușoare să aleagă — de la caz la caz. 
de la produs la produs — procedeul 
optim care să ducă la desfacerea lor.

încercînd să căpătăm o apreciere 
asupra modului în care s-a desfășu
rat prima perioadă a acțiunii de re
punere în circuitul economic a pro
duselor stocate în magaziile diferi
telor Întreprinderi, ne-a fost dat 
să aflăm că la București și Bacău — 
primele două centre de contractări — 
nu s-a preluat decît cu puțin peste 
o treime din volumul total al acestor 
mărfuri. Situația creată pune pro
bleme deosebite. Există pericolul ca, 
înaintind în ritmul de pină acum, 
multe produse să rămînă în con
tinuare stocate în întreprinderi. 
Dar chiar și asupra menținerii ritmu
lui inițial există îndoieli, consem
nate de faptul că. față de primul cen
tru citat, la cel de-al doilea volumul 
contractărilor a scăzut aproape la 
jumătate.

Trecind peste neajunsurile de na
tură organizatorică — nu lipsite însă

de Importanță — trebuie să preci
zăm că principala explicație a evolu
ției puțin convingătoare a preluării 
stocurilor constă in nivelul seriozi
tății, al responsabilității cu care a 
fost ea abordată de reprezentanții 
comerțului și cei ai industriei respec
tive. O primă dovadă ne-a fost oferită 
de Ministerul Industriei Ușoare. Firesc 
era ca. inainte de a se declanșa dis
cuțiile, să se stabilească cu exactitate 
volumul real al imobilizărilor de pro
duse finite. Nu mică ne-a fost mira
rea atunci cînd am constatat că în
tre cifra cunoscută de Direcția gene
rală de desfacere din M.I.U. și cifre
le comunicate de combinate există 
o mare diferență. La tricotaje, de 
exemplu, diferența este de ia sim
plu la dublu.

Referindu-ne la desfășurarea pro- 
priu-zisâ a acțiunii, se impune să 
consemnăm că — în ciuda eforturi
lor de convingere depuse de repre
zentanții Ministerului Comerțului In
terior —poziția I.C.R.T.I.-urilor. a 
O.C.L.-urilor și a celorlalte organiza
ții comerciale contractante a fost 
departe de Imperativele situației 
date. Comercianții au procedat ca 
la o contractare obișnuită, ca si 
cum s-ar fi pus bazele unei produc
ții viitoare. Au ales, prin urmare, 
doar mărfurile care le-au plăcut (a 
se citi „care le-au plăcut merceolo
gilor și directorilor de întreprinderi 
sau organizații comerciale"). Este 
greu de presupus că unul sau doi re-

Mihai IONESCU

(Continuare In pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a 
plecat luni dimineața spre New 
York, pentru a participa la lucră
rile Sesiunii jubiliare a Organiza
ției Națiunilor Unite, prilejuită de 
aniversarea a 25 de ani de la crea
rea acestui înalt for internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
plecat împreună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu.

Cu același avion au plecat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculesju-Mizil, 
Glreorghe Pfuiă, Gheprghe Rădu- 
lescu, virgil Trofin, Iile Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre

Blajovici, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, precum și soțiile 
conducătorilor de partid și de stat, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
ziariști.

Erau prezențl Leonard C. Me
eker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noastră, Sa
yed Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al Organiza
ției Națiunilor Unite, și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Mii și roji de cetățeni al Ca
pitalei, vemți la aeroport, fac o 
entuziastă manifestare tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Răsună puter
nice aplauze, ovații. Ei își expri
mă sentimentele de dragoste și 
înaltă prețuire ce le nutresc față 
de conducătorul partidului și sta
tului nostru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căldură a- 
clamațiilor mulțimii.

Avionul oficial cu care călăto
rește spre New York tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a decolat la 
ora 9.

*
în drum spre New York, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretai 
general al Partidului Comunisl 
Român, președintele Consiliului d« 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a adresat, de la bordul avio
nului, telegrame primului secretai 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc-Socialist Ungar 
Jănos Kădâr, și președintelui Con
siliului Prezidențial al Republici: 
Populare Ungare, Pal Losonczi 
președintelui federal al Republici: 
Austria, Franz Jonas, președintelui 
Republicii Federale a Germaniei 
dr. Gustav Heinemann, Maiestății 
Sale Juliana, regina Olandei, și 
Maiestății Sale regina Elisabeta a 
Il-a a Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord, prin care 
transmite salutări cordiale și urări 
de pace și prosperitate popoareloi 
din aceste țări.

(Agerpres)

PRIMIREA LA KEFLAVIK

în tfinire cu

președintele Islandei
REYKJAVIK 12. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: In cursul după-amie- 
zii, aeronava prezidențială a făcut 
o primă escală în Islanda. Pe ae
roportul Keflavik, împodobit cu 
drapelele de stat ale României și 
Islandei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și celelalte persoane o- 
ficiale au fost întîmpinați de 
Kristjan Eldjarn, președintele Re
publicii Islanda, Einar Arnalds, 
președintele Curții Supreme, Petur 
Thorsteinsson, secretar general al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
și alte persoane oficiale. A fost 
prezent ambasadorul României în 
Islanda, Vasile Pungan.

După ce i-a salutat cu cordia
litate pe înalții oaspeți români, 
șeful statului islandez i-a invitat 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, la 
reședința prezidențială de la 
Bessastadir, unde a oferit o re
cepție în cinstea lor.

Au participat, din partea ro
mână, Dumitru Popescu și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne. Din partea islandeză au 
luat parte Johann Hafstein, pre
ședintele guvernului, Emil Jons
son, ministrul afacerilor externe, 
Gylfi Gislason, ministrul comer
țului și culturii, Assgeir Asgeirs-

son, fost președinte al republicii, 
Bigir Finnsson, președintele Par
lamentului, Olafur Johannesson, 
președintele Partidului Progresist, 
Ludvik Josefsson, liderul Grupu
lui parlamentar al Alianței popu
lare, Hannibal Valadimarson, pre
ședintele Alianței liberale și de 
stingă, și alte oficialități islandeze. 
Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Reykjavik.

In cadrul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost rostite toas
turi.

(Continuare in pag. aVI-a)

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
tul Keflavik

i s-a făcut o primire cordială pe aeropor- 
(Telefoto Agerpres)



>AGINA 2 SCINTEIA - marți 13 octombrie 1970

ISe împlinesc 30 de ani de la intra
ta trupelor hitleriste în România — 
:t de gravă încălcare a independenței 
suveranității națidpalo, care a mar-

lu- 
pămînt avea 

ce osta-

suveranității naționale, care a măr
it desăvîrșirea procsșstijui de aserVi- 
: a țării față de Gefpmia, hitleristă. 
ememorarea acestui moment reînvie
i conștiințe una din perioadele cele 
ai înțunecate din istoria patriei. 
Sînt cunoscute împrejurările — ele 

li fost de altfel recent evocate — in 
ire, ca urmare a politicii agresive, 
ipansioniste, a Germaniei hitleriste,
desfășurării situației internaționa- 
în favoarea acesteia, precum și 

cursului urmat de cercurile guver- 
mte românești de continuă cedare 

fața presiunilor Germaniei și a 
•upărilor legionaro-fasciste din ln- 
rior a fost instaurată, în septem- 
:ie 1940, dictatura fascistă.
Ajunși la putere, legionarii și-au 
;zvăluit pe de-a-ntregul, în pofida 
;magogiei naționaliste în care se 
rapau, adevăra- 
11 lor chip de 
•ădători ai Inte
nselor naționale, 
e agenți plătiți 
1 Germaniei hi- 
eriste. O dată 
u guvernarea Iov 
început un lung 

ir de acte anti- 
aționale care a- 
eau să lovească 
>t mai grav în 
iteresele funda- 
îentale ale po- 
orului nostru, 
iipingînd țara în 
ele din urmă la 
îarginea catas- 
rofei.
O mostră eloc- 

entă a politicii 
ntinaționale a 
lișcării legionare 

fost furnizată 
hiar in ajunul 
astituirii guver- 
lării fasciste, cînd 
iomâniei i-a fost 
upus Dictatul de 
1 Viena. In timp 
e toată suflarea 
omânească, fiecare cetățean 
itor al acestui 
aima cernită, in timp
ii fierbind de indignare trebuiau 
1 evacueze zonele răpite prin Dictat, 
«gionarii, ca slugi zeloase ale hitle- 
iștilor, n-au știut cum să-și asigure 
îai bine patronii de totalul acord 
iță de actul odios de ciuntire a te- 
itoriului național. Intr-un discurs ți- 
ut in zilele acelea, Horia Sima afir- 
îa : „Nu mă interesează unitatea 
eografică, ci unitatea spirituală a. 
lomânilor, sub auspiciile marelui 
■eich german". Tot el arăta că „miș- 
area legionară iși exprimă din nou 
tașnmentul profund pentru puterile 
ixei".

Avînd în mîinile lor — după 6 sep- 
;mbrie 1940 — cîrma țării, legionarii 
-au cufundat și mai adine în mlaști- 
ia trădării naționale. Unul din acte- 
î cele mai grave în acest sens a fost 
eschiderea frontierelor țării în fața 
■upelor Wehrmacht-ului hitlerist.
Chiar din ziua numirii lui Antonescu 

1 funcția de prim-ministru, locții- 
orul atașatului militar al Germaniei 
a București i-a pus acestuia probi 
na trimiterii în România a unei mi- 
iunl militare germane. La 7 septem- 
rie 1940 Antonescu i-a comunicat 
olonelulul A. Gerstenberg, atașatul 
îilitar de aviație la București, că ac- 
eptă și chiar dorește să se trimită 
u numai ofițeri germani ca profe- 
□ri la Școala Superioară de Război 
i la școlile militare, ci și trupe ger- 
îane motorizate și unități ale 
îi aeriene, precum și livrări de 
lament și tehnică de luptă.
La Intrarea trupelor germane 

ară s-a conjugat acțiunea a doi fac- 
ori determinant. Unul din acești 
actori l-au constituit planurile guver- 
îanților hitleriști de a-și asigura 
eplina dominație asupra României, 
:are prezenta un Interes deosebit 
entru ei, în vederea agresiunii anti- 
ovietice, datorită atît poziției sale 
trategice, cît și resurselor mate- 
iale și umane. Naziștii, care ocupa- 
eră cele mai multe dintre statele Eu- 
opei prin război, n-au văzut în in- 
taurarea în România a dictaturii 
asciste decît o treaptă spre aservirea 
cesteia, la fel ca a celorlalte țări 
cupate, desigur fără pierderile și 
iscurile pe care le implica o acțiu- 
e de forță. Grupările legionaro-fas- 
iste reprezentau pentru hitleriști oa- 
<ieni care, pentru a ne exprima plas- 
ic, „le-au deschLs dinăuntru porțile 
etății și le-au coborît puntea de 
ntrare". In același timp, la pătrunrle- 
ea în țara noastră a trupelor ger
mane a concurat însăși dorința gru
părilor legionaro-fasciste care, re- 
irezentind o minoritate străină de 
lopor, de aspirațiile sale, simțind 
ira și aversiunea acestuia, vedeau in 
laionetele germane principalul lor 
>unct de sprijin. Trupele hitleriste au 
ntrat in țară avind atit funcția de 
icupant, cît și cea de protector și 
andarm al regimului militaro-fascist.

încă la începutul lunii septem- 
irle 1940, Comandamentul german 
l elaborat și definitivat planurile cu 
irivire la misiunile trupelor ce 
irmau să fie trimise în Româ- 
îia. In ziua de 14 septembrie so- 
!ea la București șeful cartierului 
’eneral IV al Statului major general 
d Wehrmacht-ului. In timpul între
vederilor care au avut loc (15—17
septembrie) între reprezentantul co- 
nandamentului hitlerist și Ion An- 
onescu, s-a stabilit trimiterea unei 
misiuni militare germane, al cărei 
scop declarat era „organizarea și in
struirea armatei române". Sub aceas
tă formulă se ascundeau însă cu to
tul și cu totul alte scopuri decit acelea 
legate de tehnica militară. Ceea ce se 
urmărea în realitate era crearea unei 
stări de fapt în virtutea căreia Ro
mânia să devină efectiv o țară ocu
pată. Practic obiectivele avute in ve
dere erau : punerea armatei româ
ne în imposibilitate de a întreprinde 
vreo acțiune potrivnică 
transformarea ei intr-o 
să a armatei germane 
agresiunii antisovietice . .
timp, asigurarea în România, cu aju
torul armatei germane, a condițiilor 
pentru jefuirea nestingherită a bogă
țiilor țării. Este edificator in acest 
sens ordinul secret emis de Hitler la 
19 septembrie 1940. Armata de 
uscat și forțele aeriene — se arăta

flo-
ar-

în

hitleriștilor, 
anexă supu- 
în vederea 
și. în același

r
*

**

LOCURI LA ODIHNĂ 
Șl TRATAMENT LA PREȚ REDUS
Agențiile și filialele O.N.T. 

din întreaga țară asigură pînă 
la 20 decembrie a.c. locuri 
pentru odihnă și tratament, cu 
tarif redus la cazare și masă 
în următoarele stațiuni : Buș
teni, Borsec, Buziaș, Călimă- 
nești, Căciulata, Sinaia, So- 
vata, Predeal, Ocna-Sibiului, 
Tușnad și Slănic-Moldova. în 
plus, posesorii de bilete O.N.T. 
beneficiază de o reducere de

capabilă armata română de a
interesele germane, misiuni

textual tn acest ordin — vor trimit» 
misiuni militare in România. Sarci
na lor este, potrivit aparențelor, să 
conducă organizarea și instruirea ar
matei României. Adevăratele misiuni 
care nu trebuiesc cunoscute nici de 
români și nici de trupele proprii, 
sint : să apere ținutul petrolifer îm
potriva agresiunii unei terțe puteri ; 
să facă ■ ■■- ■ - -_
rezolva după un plan sever conceput 
pentru ' ' '
precise; să pregătească angajarea for
țelor germane și române din Româ
nia, pentru cazul unui război cu Ru
sia Sovietică".

Cu asentimentul guvernanților 
fasciști, la 12 octombrie a sosit la 
București un prim grup de ofițeri 
germani în frunte cu generalul 
Erik Hansen, șeful misiunii militare, 
și Wilhelm Speidel, șeful misiunii 
aeriene. Orice om cu dragoste de țară 
nu putea să încerce, în fața acestei 
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UN ACT DE CINICĂ TRĂDARE
A INTERESELOR NAȚIONALE

La 30 de ani de la intrarea trupelor hitleriste in România

situații, decît indignare șl revoltă. 
Dar Ion Antonescu, la banchetul ofe
rit în onoarea șefilor misiunii mili
tare germane în seara zilei de 14 oc
tombrie, declara : „Sint mulțumit că 
pot saluta in capitala regatului pe 
reprezentanții strălucitei armate ger
mane".

în perioada următoare, numărul 
trupelor hitleriste trimise în Româ
nia a sporit rapid. După sosirea, pînă 
la mijlocul lunii noiembrie, a primei 
divizii blindate, însumînd peste 20 000 
trupă și aproape 900 ofițeri, în ia
nuarie 1941 a intrat în țară o nouă 
divizie blindată, cu un total de 25 000 
militari. Acestora li s-au adăugat noi 
și noi divizii, inclusiv cele aflate în 
tranzit prin România în anii agre
siunii antisovietice.

Fără nici o reticență și-au expri
mat sentimentele de satisfacție față 
de prezența trupelor hitleriste în 
țară căpeteniile legionare, presa lor. 
Ziarul fascist „Porunca Vremii" scria 
că prin intrarea trupelor hitleriste în 
țară, „punerii in valoare a resurselor 
economice i se suprapune, acum, in 
mod firesc, valorificarea politică și 
militară a României" și îndemna „sd 
legăm întreaga noastră viață econo
mică de Germania". Fițuica legionară 
„Buna vestire" scria : „Pe temeiul le
găturilor inaugurate de noul stat 
național legionar cu puterile Axei și 
ca urmare logică a garanției obținute 
la Viena, reprezentanții armatei ger
mane vin la noi, o dată cu materialul 
tehnic modern de război, pentru in
struirea oastei noastre. Prezența osta
șilor germani la noi este un semn 
de prietenie și înțelegere a nevoilor 
noului stat". Ce a însemnat această 
„prietenie" și „înțelegere a nevoilor" 
aveau s-o arate, în următorii ani, 
economia țării adusă la ruină, cimi
tirele nesfîrșite, în care a fost îngro
pată floarea tineretului român.

Acceptând intrarea în țară a tru
pelor hitleriste ocupante, marșul a- 
cestora peste frontierele țării, dic
tatura militaro-fascistă a săvîrșit 
una din cele mai odioase crime îm
potriva poporului român. Prin intra
rea trupelor germane în țară a fost 
desăvîrșită acțiunea de tnfeudare a 
României față de Germania hitleris
tă, independența și suveranitatea na
țională au fost grav mutilate și căl
cate în picioare. Trupele germane 
s-au instalat în principalele centre, 
practic în toate punctele strategice, 
avînd astfel posibilitatea să supra
vegheze orice mișcare în țară. Aceas
tă situație a fost pe de-a-ntregul ac
ceptată de guvernanții fasciști români. 
Dominația germană asupra Româ
niei se înăsprea tot mai mult, ne mă
sura prelungirii războiului. Un ra
port al unui trimis special german 
în România din aprilie 1944 arăta că 
„Gruparea 4 de armată nu mai ia în 
considerare nici un fel de raporturi 
politice sau economice cu România, 
ci ordonă în România ceea ce cort- 
sideră necesar".

Dictatura fascistă 
cerea autorității 
armatei române la 
transferarea conducerii acesteia 
mîinile comandamentului german. 
Marele cartier general german era 
cel care decidea și dădea ordine ar
matei române pe front ; pe lingă di
viziile române au fost atașați ofițeri 
germani de legătură care aveau de 
fapt misiunea de informatori ai co
mandamentelor germane, de a trans
mite ordine, de a veghea continuu ca 
toate acțiunile să se execute pe linia 
intereselor Reichului.

Aminteam, intre misiunile pe care 
le-au avut trupele germane în Româ
nia, pe aceea de jandarmi pentru 
desfășurarea nestingherită a jaflilui 
săvîrșit de naziști in avuția noastră 
națională. în decurs de 4 ani, intre 
1940 și 1944, au fost scoase din țară 
de hitleriști sub paza trupelor Wehr- 
macht-ului peste 10 300 000 tone de 
produse petroliere, circa 1 400 000 tone 
de cereale și semințe, peste 750 000 
tone de animale vii și produse ali
mentare — iar guvernanții fasciști au 
acceptat și chiar au patronat acest 
jaf sălbatic, ruinător pentru țară.

Trupele hitleriste au contribuit și 
direct la secătuirea economiei româ
nești prin achiziționarea, fie pentru 
consumul propriu, fie pentru expe
dierea în Germania, a unor mari 
cantități de mărfuri de pe piață. Mai

a acceptat redu- 
eomandameptului 
o pură ficțiune, 

în

50 la sută din costul transpor
tului pe C.F.R. Pentru copiii 
pînă la 7 ani, dacă nu se so
licită pat separat, cazarea este 
gratuită. Informații suplimen
tare și înscrieri în vederea ob
ținerii unor locuri în stațiu
nile amintite, cît și pentru 
excursii în țară și peste hota
re, se pot solicita de la agen
țiile și filialele O.N.T. 

mult decît atît, guvernul dictaturii 
fasciste a luat asupra sa întreținerea 
trupelor hitleriste de ocupație — 
ceea ce arată clar cît de departe a- 
junsese cu servilismul său față de 
cotropitori. In octombrie 1940 el se 
angajase să plătească pentru întreți
nerea trupelor germane o subvenție 
de 100 milioane lei lunar. Această 
sumă a crescut mereu, ajungînd în 
iunie 1944 la 3 miliarde lei pe lună, 
deci 100 de milioane lei pe zi. Adău
gind și bunurile materiale furnizate 
pe bază de bonuri, pentru trupele 
hitleriste s-au cheltuit peste 65 mi
liarde lei, storși de guvernul antones- 
cian de pe spinarea poporului român.

Ocupația militară hitleristă, cheltu
ielile enorme pe care aceasta le-a im
pus, ca și abuzurile la care s-au de
dat trupele germane au adîncit con
tradicțiile regimului fascist, au făcut 
ca împotrivirea față de dictatura fas
cistă și față de Germania hitleristă să 

capete un caracter tot mai larg.
Buletinul informativ al Mare

lui Stat Major pe luna aprilie 1941, 
referindu-se la starea de spirit din 
armată, arăta că ofițerii, subofițerii 
și trupa „nu văd cu ochi buni pre
zența trupelor germane în țară, că
rora Ie atribuie scumpirea vieții și 
lipsa a o mare cantitate din articolele 
de primă necesitate de pe piață. Nu 
văd cu ochi buni faptele de brutali
tate ale trupelor germane care atacă 
și distrug popoarele mici, popoare 
care caută să-și păstreze libertatea. 
Nu văd cu ochi buni hitlerismul și 
pentru faptul că din cauza lui, sub 
patronajul și aprobarea lui ni s-au 
ciuntit granițele". Față de această si
tuație, Marele Stat Major român a 
fost nevoit să emită un ordin specia] 
prin care ordona ofițerilor „să nu 
mai afișeze sentimente germanofobe 
sau de ostentativă indiferență". In- 
tr-un raport al biroului de contrain- 
formații prezentat ministrului de 
război, în martie 1941, se arăta : 
„Sosirea trupelor germane în Ro
mânia Ia sfirșitul anului 1940... a 
fost intimpinată de populația română 
cu durere, cu îngrijorare... Inciden
tele cu populația română devin tot 
mai numeroase și destul de serioase".

Forța care, dînd glas frămîntărilor 
și aspirațiilor uriașei majorități ■ 
populației tării, s-a ridicat de Ia în
ceput cu vigoare împotriva dictatu
rii militare-fașciste și a invaziei 
hitleriste în România, organizînd și 
conducînd mișcarea de rezistență 
antifascistă, a fost Partidul Comunist Colonel Dumitru TUTU

Foto : Gh. VințilăImagine din Călărași

(Urmare din pag. I)

prezentanți ai comerțului dintr-un 
județ sau oraș se pot erija tn cunos
cători in amănunt ai tuturor gusturi
lor, ai tuturor preferințelor populației, 
mai ales că eforturile care se* fac 
pentru studierea lor sînt încă mo
deste.

Pentru a caracteriza mal concret 
nivelul de preocupare, atmosfera ac
țiunii, vom da două exemple. Mal 
intîi, deși preluarea In consignație 
era mai favorabilă pentru comerci
ant!, aceștia nu au folosit-o decît 
într-o mică măsură. Din volumul 
contractărilor efectuate în primele 
două localități, doar 16,1 la sută re
prezintă preluări in consignație. Cel 
de-al doilea exemplu se sprijină pe 
relatările lui Virgil Cruțiu, șeful 
oficiului juridic și de arbitraj din 
Ministerul Industriei Ușoare : „La 
Timișoara, combinatul textil nr.l a 
Invitat, recent, organele comerciale 
locale pentru a le oferi produsele 
sale disponibile. Printre ele și artico
lul cu nr. 714 — șosete bărbătești.

— Ne-ar interesa șosetele mai ales 
că sint mercerizate — afirmă repre
zentantul I.C.R.T.I.-ului. Ce păcat că 
aveți numai numere mici...

— Nici vorbă — Intervine repre
zentantul combinatului — vă putem 
oferi și numere mari !

— S-a făcut, o să luăm atunci nu
mere mari. Cu o condiție : să nu fie 
mercerizate.

— Avem și nemercerizate, cum să 
nu !

— Ei, In cazul ăsta, dați-ne nemer
cerizate. dar numere... mici.
- Cite

16 000 de 
lei.

— Zece 
luăm nimic'

Credem că este Inutil să mai co
mentăm atitudinea manifestată de 
reprezentantul comerțului care. în 
mod vădit, urmărea un singur lucru : 
să se eschiveze de la sarcina de a 
prelua produsele.

Acțiunea de plasare a mărfurilor

doriți ? Dispunem de vreo 
perechi, la prețul de rece
lei 7 E cam ieftin... Nu mai

din tară a hitleriștilor 
independenței Româ-

chemărilor înflăcărate 
clasa muncitoare, for- 
ale tării s-au angajat

Român. în rezoluția sa asupra răz
boiului antisovietic din iulie 1941, în 
Platforma program din septembrie 
1941, în documentul „Pieirea sau sal
varea poporului român" din ianuarie 
1942 și în multe alte documente, par
tidul comunist a adresat întregului 
popor chemarea de a lupta pentru 
răsturnarea regimului fascist, pentru 
încetarea războiului antisovietic, pen
tru alungarea 
și recucerirea 
niei.

Răspunzînd 
ale partidului, 
tele patriotice ___ _ .. „ .
într-o luptă grea, eroică, împotriva 
regimului fascist și a trupelor de o- 
cupațle.

în plină teroare legionară, munci
tori, țărani, student! și alt! cetățeni 
mobilizați de organizația București a 
P.C.R. au demonstrat în Piața Obor, 
la 3 noiembrie 1940, sub lozincile „Jos 

fascismul", „Jos 
teroarea", „Afară 
cu armata de o- 
cupație".

Muncitorii, con
duși de partidul 
comunist, au sa
botat intens ma
șina de război 
germană. Acțiuni 
de incendiere a 
depozitelor de 
mărfuri și de mu
niții ale misiunii 
militare germane, 
de aruncare în 
aer a unor trenuri 
care transportau 
produse petroli
ere pentru fron
tul german, de 
tăiere a firelor 
telefonice ale u- 
nităților de anti
aeriană aveau loc 
frecvent. Alături 
de clasa munci
toare a luat par
te la lupta împo
triva ocupanților 
hitleriști țărăni
mea care sabota 

aprovizionarea trupelor germane, se 
împotrivea rechlzițiilor jefuitoare, 
desfășura acțiuni de masă împotriva 
exproprierii silite de terenuri pentru 
nevoile militare germane. La miș
carea de rezistență antifascistă au 
participat activ intelectualitatea le
gată de popor, toate forțele patriotice. 

Prezența trupelor hitleriste în țara 
noastră a înscris un capitol întune
cat în istoria României, dar, ca în 
atîtea alte rînduri în decursul zbu
ciumatului nostru trecut, cînd pămin- 
tul patriei a fost cotropit de oști 
străine, setea de libertate a poporu
lui român, voința sa de a trăi ne- 
atîrnat s-au dovedit pînă la urmă 
mai puternice.

Meritul istoric de a fi condus la 
victorie lupta de eliberare a poporu
lui român îi aparține partidului co
munist, care, coalizînd în jurul său 
toate forțele democratice și patrio
tice, a organizat și înfăptuit insurec
ția armată din august 1944, soldată 
cu răsturnarea dictaturii militare- 
fasciste, eliberarea țării de sub ju
gul hitlerist, alăturarea țării coaliției 
antifasciste. O nouă epocă a fost 
deschisă atunci in istoria poporului 
român — epoca in care el și-a re- 
dobîndit independența și suveranita
tea națională, a devenit singurul și 
adevăratul stăpîn al destinelor lui, a 
pășit la dezvoltarea sa de sine stătă
toare, la înfăptuirea celor mai înalte 
aspirații ale sale de libertate și pro
gres social, epoca socialismului bi
ruitor.

ar fi trebuit să preocupe, mai mult 
ca pe oricine, pe cei ce le dețin, 
adică pe producători. Aceștia aveau 
datoria de a depista și folosi toate 
acele modalități prin care să-și poată 
aduce produsele în directă confrun
tare cu cumpărătorii. Se poate afirma 
că numeroase întreprinderi au acțio
nat cu un înalt simț de răspundere. 
Avem în vedere, printre altele, iniția
tiva deschiderii de unități proprii de 
desfacere, în exclusivitate pentru pro
dusele finite disponibile. Din infor
mațiile ce ne-au fost furnizate de

So decidă
cumpărătorul!

conducerea M.I.U.. am reținut că se 
vor amenaja în continuare noi ochiuri 
de vînzare in incinta întreprinde
rilor — atît ale industriei ușoare cit 
și din alte sectoare economice. Apre
ciind ceea ce s-a făcut, vrem să sub
liniem că dezvoltarea rețelei proprii 
a unităților de desfacere ale produ
cătorilor nu trebuie nicidecum să se 
considere incbeiată o dată cu termina
rea acțiunii la care ne referim. Va 
fi necesar ca toate întreprinderile 
din ramura bunurilor de consum să 
apară direct pe piață cu mărfurile 
proprii, să ofere publicului noutățile 
lor, să urmărească nemijlocit evolu
ția cererii de consum, astfel ca fun
damentarea producției, structura sa

• RECLAMATII

• SESIZĂRI •T faptul;
• RĂSPUNSURI DIVERS

Se caută un gospodar
In preajma Liceului agricol din 

Brăila se află un mare depozit de 
materiale al întreprinderii județene 
de construcții-montaje. Este de-ajuns 
să-ți arunci privirea în acest depozit 
ca să-ți dai seama cît de prost sînt 
gospodărite materialele. Zilnic sosesc 
zeci de vagoane de materiale care sînt 
aruncate la voia îr.tîmplării. Cărămi
da se fărîmă și se preface in mor
mane de moloz. In plus, depozitul 
nu are gard. O parte din materiale 
sînt sustrase de indivizi fără ocupa
ție care locuiesc pe str. Rahovei și 
Grădinarilor din cartierul Lacul 
dulce. Pe lingă gardul cimitirului 
Sf. Constantin pot fi văzute diferite 
materiale degradate. Să nu se gă
sească oare un om gospodar care să 
pună ordine în manipularea și păs
trarea materialelor din acest depozit 7

Voicu TANASE
Brâila

Gestionarul „inventiv

în ziua de 2 ootombrîe, pe la prînz, 
la boxa nr. 41 de pe platoul din Ha
lele centrale Ploiești, gestionarul 
Călin Merișanu vindea cartofi. Cum
părătorii care așteptau să fie serviți, 
au rămas surprinși de inovația tn 
materie de comerț aplicată de acest 
gestionar : „Nu servesc: 5 kilograme 
de cartofi, decit aceluia care cumpără 
și doi știuleți de porumb. Cine nu 
ia porumb, îi vînd numai 3 kilograme 
de cartofi !“

Protestele cumpărătorilor au fost 
zadarnice. Gestionarul și-a aplicat cu 
consecvență „inovația" pînă cînd a 
terminat cantitatea de porumb ce-o 
avea de vînzare.

Ar trebui ca forurile de resort să 
pună capăt unor asemenea practici. 
Nu de alta, dar s-ar putea ca într-o 
bună zi asemeneg vinzători să intro
ducă „inovații" și mai stranii.

M. BEDRUSIAN
B-dul Republicii 130 — Ploiești

Nu-i unicul caz

care 
Un

Mă- 
putem

hai- 
Im-

In primăvară, la blocul In 
locuiesc s-a desprins un burlan, 
lucru mărunt, va zice oricine, 
runt, dar noi locatarii nu-1 
pune la loc pentru că n-avem scări, 
nu sîntem tinichigii. Și pentru că 
I.G.O., care a fost sesizat de mai 
multe ori, n-a trimis tinichigiii săi, să 
vedeți cu ce necazuri se pot alege 
locatarii și ce pagubă are statul. Apa 
din ploi s-a scurs direct pe. zid. pă- 
trunzînd tn interiorul uneia dintre 
camerele pe care Ie ocup. Igrasia 
s-a întins. Mobila s-a degradat, 
nele — la fel. Odaia a devenit 
proprie pentru locuit.

Astfel de cazuri sînt multe 
blocurile din centrul municipiului 
zău. Ele au fost reclamate I.G.O., dar 
sesizările locatarilor n-au avut nici 
un efect.

A venit toamna. Curînd vor Începe 
ploile. Mă gîndesc cu mîhnire nu 
numai la lucrurile noastre, care nu 
vor mai putea fi folosite, deși am 
muncit pentru ele, dar și la faptul 
că datorită nepăsării, neglijenței do
vedite de I.G.O.-Buzău se deteriorea
ză un bun obștesc.

Bogdan CONSTANTIN
str. Unirii 176, bloc A — Buzău

la 
Bu-

Măcar marțea și vinerea
Avem tn comuna noastră, Livezile, 

județul Bistrița-Năsăud, un dispensar 
uman. Toate ar fi bune dacă docto
rița ar respecta zilele de consultații 
— marțea și vinerea. Dar dînsa lo
cuiește la Bistrița și îi e greu, se vede, 
să vină de două ori pe săptămînă la 
program. Bolnavii Insă așteaptă de 
dimineață pînă seara la ușa dispen
sarului. Așa s-a întîmplat în zilele 
de 29 septembrie și 2 octombrie, 
cînd n-a dat deloc pe la dispensar.

Vosile ILVAN
comuna Livezile 
județul Bistrița-Năsăud

să nu mai fie — așa cum se întîm- 
plă acum — rezultatul unor comenzi 
unilaterale, făcute in cele mai dese 
cazuri în necunoștință de cauză.

într-o altă ordine de idei, consem
năm operativitatea cu care unele 
combinate — cum ar fi Combinatul 
de confecții și tricotaje București, 
Combinatul textil Botoșani, Combi
natul de confecții Craiova, Combi
natul textil Cluj, Combinatul textil 
nr. 1 Timișoara — au procedat la co
recții de prețuri, corecții datorită căro
ra surplusurile de produse s-au pla

sat mult mai repede. (Combinatul din 
Botoșani și cel din Craiova, de exem
plu, au obținut intr-o singură etapă 
contracte pentru mai bine de jumă
tate din cantitățile de confecții ofe
rite). Din păcate, alte combinate 
nu au înțeles să procedeze si
milar și ca atare au rămas cu mar
fa nevîndută. După prima contrac
tare, producătorii din Sighișoara iși 
plasaseră doar 2 la sută din 'dispo
nibilități. cei din Buhuși — 3 la sută, 
Iar cei din București — 8 la sută. 
Am urmărit mai îndeaproape situa
ția ultimului combinat citat, în- 
trucit imobilizările sale de produse 
finite sînt ceie mai mari pe ramura 
confecții — textile — încălțăminte

La Călan sînt baterii

• Elena Pusek din orașul Călan 
ne-a sesizat într-o scrisoare lipsa 
bateriilor din magazinele de speciali
tate din localitate. Direcția comercia
lă a județului Hunedoara ne-a comu
nicat că situația corespunde adevă
rului. Aceasta s-a datorat faptului că 
„necesarul județului formulat la acest 
articol nu s-a acoperit cu repartiții 
decît în procent de 65 la sută, fapt 
oe a creat anumite goluri în rețeaua 
de desfacere cu amănuntul. In scopul 
aprovizionării unităților de desface
re, am impulsionat furnizorul, cerînd 
livrarea în devansare a cantității a- 
fectate lunii octombrie. în prezent 
am luat măsuri pentru aprovizionarea 
magazinului de mărfuri metalo-chi- 
nrice din orașul Călan. De asemenea, 
am solicitat M.C.I. suplimentarea re
partiției pe trimestrul IV a.c., pînăla 
acoperirea necesarului cerut'1.

Una-n răspuns, alta-n 
bloc

• în luna ianuarie a.c., Simion 
Sas din Sibiu sesiza într-o scrisoare 
că blocul nr. 23 din cartierul Hipo
drom nu este încălzit, oamenii îndu- 
rind cu greu frigul.

Consiliul popular al municipiului 
Sibiu, sub semnătura tov. prim-vice- 
președinte Constantin Buzdughina, 
ne-a răspuns la vremea respectivă 
că „s-a verificat instalația de încălzi
re și racordul ia rețeaua de încălzire 
a cvartalului Hipodrom, remediindu- 
se defectele semnalate. Intrucît în 
prezent nu se pot executa alte lucrări 
din cauza timpului rece, în trimestrul 
II se va lega întregul sistem în cir
cuit".

La începutul acestei luni o nouă 
scrisoare din Sibiu, semnată de Octa
vian Visu, referindu-se la vechea 
scrisoare a vecinului de apartament 
și la răspunsul pe care redacția i l-a 
comunicat, ne sesizează că_ „proble
ma încălzirii blocului nr. 23 este 
exact în aceeași situație".

Așadar, lucrările despre care se 
spunea că vor fi efectuate în trimes
trul II a. c. nici n-au început măcar 
pînă în trimestrul IV, iar la Sibiu, 
după cum sîntem informați din 
aceeași scrisoare, temperatura a fost 
în unele nopți sub zero grade. Ce-am 
mai putea spune decît că tov. prim- 
vicepreședinte are obligația de a 
chema la ordine pe cei ce trebuiau să 
ducă la îndeplinire ceea ce dînsul a 
comunicat redacției încă cu 8 luni de 
zile in urmă.

Gospodarii la lucru

re- 
pe 
că 

lei,

• în urma unei sesizări a locui
torului Ion I. Tirpescu din satul So- 
domeni, orașul Pașcani, Comitetul 
executiv al Consiliului popular al 
județului Iași, căruia redacția i-a a- 
dresat scrisoarea, ne face cunoscut 
următoarele :

„Din verificările făcute pe teren 
s-a constatat că sesizarea este justă. 
Organele locale de partid și de stat 
au hotărît ca în trimestrul IV 1970 să 
se execute lucrări de extindere a 
țelei electrice în satul Sodomeni 
o porțiune de 3 km. Menționăm 
valoarea lucrării este de 240 000 
la care locuitorul Tirpescu Ion nu a 
contribuit cu nimic, debitul său de 
electrificare nefigurînd cu nici un 
ban. De asemenea, au fost luate mă
suri de organele locale și, prin mun
că patriotică și materiale din resurse 
locale, s-au refăcut în majoritate 
drumurile și podurile de pe acest te
ritoriu, A fost construită o punte 
pentru trecerea pietonilor, iar circu
lația autobuzelor pe traseul Pașcani— 
Sodomeni se asigură pe o altă rută 
pînă la construirea podului care, po
trivit hotărîrii organelor locale, va fi 
construit din beton. Valoarea acestei 
lucrări se ridică la circa 300 000 lei, 
sumă ce a fost solicitată prin planul 
de investiții pe anul 1971 de către 
Consiliul popular al orașului Pașcani".

din industria ușoară. Spre surprin
derea noastră, directorul comercial al 
combinatului, ing Gheorghe Badea, 
deși avea dezlegare să ofere la anu
mite produse și varianta unor pre
țuri corectate, acesta n-a vrut s-o 
aplice. Eram tentați să credem, pen
tru început, că situația financiară a 
combinatului este atît de solidă in
cit acesta iși poate permite să su
porte imobilizările respective. Aflăm 
insă că întreprinderea „Tricodava", 
principalul deținător al imobilizări
lor, a încheiat bilanțul semestrului I 
al anului în curs cu o nerealizare a 
planului de beneficii de 8 milioane 
lei, din care peste 4 milioane lei 
reprezintă dobinzile penalizatoa
re. întrebăm de aceea pe tovarășul 
director comercial : este oare mai 
rațional să plătești dobînzi, blocînd 
magaziile cu produse, decît să folo
sești pîrghiile economice adecvate 
pentru a impulsiona desfacerea măr
furilor ? îi oferim pentru meditații 
un caz concret : numai pentru trei 
articole combinatul suportă dobînzi 
anuale de peste o jumătate de milion 
de lei. Orice altă așteptare înseamnă 
încărcarea nejustificată a prețului de 
cost al producției cu dobinzile pena
lizatoare, ceea ce — în ultimă ins
tanță — afectează nivelul beneficiilor. 
Considerăm însă că reglarea meca
nismului prețurilor nu trebuie să fie 
rezultatul unor situații deosebite, ci 
o modalitate curentă. Prin el să se 
urmărească atît cointeresarea între
prinderilor producătoare pentru în
noirea continuă 
de fabricație, cît 
cheltuieli lipsite 
cazul mărfurilor Ia 
rii este în scădere.

Fără îndoială, problema confruntă
rii cu piața a tuturor mărfurilor aflate 
In depozitele producătorilor îmbra
că multe alte aspecte. Ar fi de dorit 
ca factorii interesați să o privească cu 
mai multă responsabilitate și să ac
ționeze de așa manieră incit mărfu
rile respective să ajungă în rafturile 
magazinelor, creîndu-se, in același 
timp, premisele comercializării lor.

a nomenclatorului 
și evitarea unor 
de eficiență, în 
care nivelul cere-

Peștera
9

caldă
Medicul Pompiliu Lie, de la 

circumscripția sanitară din Giul- 
văz (Timiș), este un pasionat 
speolog amator. Intr-o expedi
ție recentă, împreună cu doi 
prieteni, el a descoperit, în a- 
propiere de Băile Herculane, o 
peșteră necunoscută. Măsurînd 
citeva sute de metri și avînd 
intrarea foarte greu de depistat, 
peștera trezește interes și prin... 
căldura cu care își primește vi
zitatorii. Dată fiind existența în 
apropiere a unor izvoare terma
le. temperatura sa se menține în 
jurul a 35 de grade. Un motiv 
pentru care ea a intrat deja în a- 
tenția speologilor.

S-a stins
„furnalul4*

bine. Dumitru Ungur 
Mare (strada Podgo- 
nr. 109) miza însă pe

Era convins el însuși că trea
ba de care voia să se apuce nu 
miroase a 
din Baia 
ria Viilor ,
faptul că locuitorii cartierului 
Săsar n-au simțul olfactiv prea 
dezvoltat. în consecință, și-a fă
cut rost de un cazan de aramă 
și de un stoc de „materie primă" 
menit să asigure funcționarea, 
pentru un timp destul de înde
lungat, a „furnalului" pregătit 
de el doar pentru schimbul de 
noapte. Citva timp, elaborarea 
„șarjelor" de băutură a mers 
strună. Intr-o noapte insă, Du
mitru Ungur a fost prins cu o- 
caua mică. I-au fost confiscate 
atît instalația improvizată, cît și 
borhotul și țuica fabricată clan
destin. Cît despre ceea ce va 
urma, a fost înștiințat deja să 
nu se îmbete cu apă rece. Ac- 

otele întocmite nu-i lasă nici 
șansă in această privință.

Chei sub
cheie

Undeva, aproape de vestitele 
Chei ale Bicazului, se află alte 
chei, nu mai puțin frumoase de
cit acestea. Mai exact, la con
fluența Bicazului cu pirîul Șu- 
găului. Din păcate, acest impre
sionant monument al naturii, u- 
nic în tot lanțul carpatic al Mol
dovei, este inaccesibil turiștilor. 
Obstacolul care le închide dru
mul este un... pod de lemn, de 
multă vreme nefolositor. Nu se 
găsește oare nimeni in stare să-l 
ridice pentru a deschide Cheile 
Șugăului celor ce vor să le cu
noască ?

S-au
conformat

Duminică, 11 octombrie a.c., 
in urma unui control inopinat, 
in diferite localități din jude
țul Bacău au fost depistate, sta- 
ționind în locuri nepermise, 116 
autocamioane — multe din ele 
din localitățile Vaslui, Piatra 
Neamț, Focșani, Ploiești, Bucu
rești. In foile lor de parcurs 
toate figurau că sint la trans
portul culturilor de toamnă. 
Pentru punerea in acord a scrip- 
telor cu realitatea, mașinile res
pective au fost repartizate ime
diat in 22 de unități agricole din 
județ. Pină seara, au transportat 
vagoane întregi de porumb, sfe
clă de zahăr, cartofi și îngrășă
minte chimice. S-a făcut o trea
bă pe cinste. Dar transportul re
coltei nu s-a terminat. Controlul 
ar putea fi bine venit și dumi
nica viitoare.

Cine nu
usa...

I Relatam, acum citeva zile, In
tr-o notă publicată în cadrul a- 
eestei rubrici, că un vagon „a 

I semănat" pe linia Satu-Mare —
Oradea citeva mii de kilograme 
de grîu. Intr-una din nopțile 

I trecute, pe linia Suceava—Paș
cani s-a întîmplat un fapt si
milar. De data aceasta, vago
nul nr. 115019903703 din compo
nența trenului de marfă nr. 
55406, încărcat în stația Mili- 
șăuți, a împrăștiat printre tra- 

1 verse aproape 7 000 kg de car
tofi. în stația Dolhasca, unde a- 
junsese aproape gol, s-a consta- 

Itat că avea ușa laterală des
chisă. Ce se va întîmpla în 
continuare credem că este ușor 
de bănuit : cine n-a închis uși
le, va deschide buzunarele 1

Este căutat... 
reclamantul!

S-a întîmplat în noaptea de 8 
I octombrie, în fața hotelului „U- 

nion" din Capitală. Dintr-un au
toturism parcat în acest loc au 
dispărut mai multe obiecte, 
printre care și un magnetofon 
„Griindig". Imediat după aceea, 
obiectele respective au reapărut 

Ila... Inspectoratul miliției mu
nicipiului București (unde se a- 
flă și acum), care îl caută In 

I prezent pe cel ce ar fi trebuit să 
reclame dispariția lor I Acesta 
însă se pare că nu se grăbește 
(dacă nu cumva și-o fi zis să 

Ise lase... păgubaș !). II anunțăm 
că totuși nici acum nu-i prea 
tîrziu.

Rubricd redactata de s
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

*

*4
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pagina economică_____
Sîntem în faza finală a încheierii contractelor economice pentru anul 1971

ÎNTREPRINDERILE teritoriale
DE APROVIZIONARE-

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNĂ CALITATE!___ ______ i_ '
ÎN JUDEȚELE HARGHITA SI NEAMȚ

9 9 9

k CINCEA
Am mai avut prilejul să examinăm 

In ziarul nostru activitatea întreprin
derilor teritoriale de aprovizionare, 
să arătăm o serie de carențe de na
tură organizatorică în exercitarea ro
lului lor de mijlocitor în aprovizio
narea tehnico-materială a unităților 
industriale și în desfacerea pro
ducției. Ne oprim din nou asupra cî- 
torva aspecte din activitatea acestor 
unități. întrucît în momentul de față 
ne aflăm într-o perioadă deosebit de 
importantă pentru pregătirea produc
ției anului viitor — și anume, în faza 
finală a încheierii contractelor eco
nomice dintre întreprinderi.

Potrivit unor cifre existente la Di
recția întreprinderilor teritoriale de 
aprovizionare din Comitetul de Stat 
al Planificării, la începutul lunii oc
tombrie a.c. nu era contractat decît 
21 la sută din volumul planificat în 
anul viitor al desfacerii de mărfuri în 
unitățile subordonate. In structura 
producției contractate, ponderea o de
țin nu materiile prime pentru pro
ducție, ci materialele de întreținere 
sau auxiliare. Cel mal puțin recepti
ve la contractare s-au dovedit a fi 
unitățile furnizoare din industria 
constructoare de mașini, metalurgică 
și chimică. Or. aceasta înseamnă că 
acum, cu mai puțin de trei luni pînă 
la începerea unui nou an, întreprin
derile industriale nu au încă garan
tată integral aprovizionarea cu unele 
materiale, cu toate că au depus co
menzi din timp întreprinderilor teri
toriale de aprovizionare. Cum s-a a- 
juns la această situație ?

întreprinderea de aprovizionare a 
municipiului București și întreprin
derea teritorială de aprovizionare Plo
iești — la care ne vom referi mai pe 
larg în continuare — au centralizat 
toate comenzile beneficiarilor din raza 
lor de activitate. Apoi au fundamen
tat necesarul de materii prime și ma
teriale ce trebuie aprovizionat pen
tru buna desfășurare a activității tu
turor beneficiarilor. Cantitățile rezul
tate ca necesare au fost comandate 
furnizorilor coordonatori de balanțe.

Dec;, pînă aici totul a decurs nor
mal. Mai departe. însă, multe din u- 
nitățile coordonatoare au procedat 
cum au crezut de cuviință în satis
facerea comenzilor, fără a se consul
ta direct cu întreprinderile teritoriale 
de aprovizionare. în mod practic, a- 
ceste unități, anumite centrale in
dustriale. ca și Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul Industriei 
Chimice au restituit comenzile înso
țite de un „nivel" aprobat pentru 
contractarea fiecărui sortiment solici
tat. Ce înseamnă în fond acest ni
vel ? Este de fapt tot o repartiție. în 
funcție de care beneficiarul trebuie 
să-și... recalculeze necesarul. între
prinderile de aprovizionare din mu
nicipiul ' București si din Ploiești au 
fost nevoite să refacă documentația 
pentru a se încadra în „nivele" și au 
înaintat-o coordonatorilor. Dar con
tractarea nici acum nu este înche
ia! ă.

Un exemplu ; Ministerul Industriei 
Metalurgice, fată de un necesar soli
citat de I.T.A. Ploiești de 1 828 tone 
tablă zincată, a aprobat un nivel de 
1 225 tone (de ce 1 226 și nu 1 126 sau 
1 326 tone, conducerea întreprinderii 
ploieștene nu poate să-si explice, 
pentru că nu i s-a prezentat nici o 
justificare de către ministerul coor
donator). I s-a comunicat, de aseme
nea. că pentru încheierea contracte
lor trebuie să se adreseze Combina
tului siderurgic din Galați. Aici altă 
surpriză : combinatul a contractat 
numai 314 tone, pentru rest condu
cerea întreprinderii fiind... sfătuită 
să se adreseze din nou ministerului 
pentru a stabili alți furnizori. Și așa.

(Urmare din pag. I)
muncitori și personal tehnic — a șan
tierelor, cit și folosirea necorespun
zătoare a parcului de utilaje de exe
cuție și a mijloacelor de transport 
din dotare. O situație similară există 
și pe șantierele de locuințe din jude
țele Tulcea. Sălaj, Caraș-Severin, 
Arad, Maramureș și Suceava.

Se cuvine precizat că, în unele 
locuri, greutățile s-au accentuat și 
datorită nerespectării de către o se
rie de întreprinderi furnizoare de 
materiale și de ministere a sarcini
lor clare ce le reveneau. Astfel, pen
tru lucrările de alimentare cu apă 
a orașului Arad și cele de canalizare 
desfășurate în localitățile de pe Valea 
Jiului, unitățile Ministerului Indus
triei Materialelor de Construcții n-au 
livrat cantitatea de tuburi din azbo
ciment prevăzută în contractele în
cheiate. Pe multe șantiere ritmul de 
execuție a fost frinat datorită apro
vizionării neritmice cu fîșil prefa
bricate, ciment, cărămidă și unele 
materiale de instalații. Evident, o 
răspundere revine și comitetelor e- 
xecutive ale consiliilor populare din 
județele respective, care, dovedind, 
în unele cazuri, pasivitate, au 
lăsat să se acumuleze greutăți peste 
greutăți, fiind puse acum în fața unui 
număr considerabil de probleme ne
rezolvate.

în ultima vreme, factori de răspun
dere ai consiliilor populare din ju
dețele cu lucrări restante au Inițiat 
o serie de măsuri concrete, menițe 
să impulsioneze ritmul de execuție 
pe șantierele rămase în urmă. 
Fiecare dintre șantierele aflate în 
această situație a fost supus unei 
severe analize. Acolo unde s-a dove
dit necesar, graficele de execuție au 
fost revăzute, scurtîndu-se unele 
termene de execuție. In plus, unele 
comitete executive ale consiliilor 
populare au creat adevărate dispece
rate ale întregii activități de con
strucții, care au ca sarcină să ur
mărească și să soluționeze operativ 
asigurarea cu documentații tehnice

ROATA LA
plimbați de colo pînă colo, fără a fl 
admiși la o „masă rotundă" cu furni
zorii, prin încălcarea evidentă a legii 
contractelor economice, delegații în
treprinderii teritoriale de aprovizio
nare din Ploiești au realizat pînă a- 
cum o „recoltă" slabă de contracte. 

Mai mult decît atît. Modul în care 
a decurs întocmirea unor balanțe ma
teriale de către producători a creat 
convingerea în rîndul cadrelor de 
conducere din unele întreprinderi te
ritoriale de aprovizionare că unitățile 
pe care le conduc au fost considerate 
de furnizori drept a „cincea roată Ia 
căruță". Altfel nu se explică de ce li 
s-a acceptat furnizarea doar a unor 
mici cantități din cererile inițiale. E- 
locvent în acest sens este modul în 
care a procedat conducerea întreprin
derii „Electroaparataj" din Capitală.

— Am stabilit o ordine de priori
tate — ne-a spus ing. Andrei Costea, 
director adjunct la „Electroaparataj". 
Mai întii, am satisfăcut cererile pen
tru investiții, apoi cele ale întreprin
derilor care aparțin centralei indus
triale de electronică și automatizări 
din care facem parte, precum și ale 
altor uzine constructoare de mașini, 
pentru că au sarcini mari de export. 
A.u urmat beneficiarii din alte minis
tere și abia la urmă întreprinderile 
teritoriale de aprovizionare.

Din păcate, acest sistem contrain
dicat, de întocmire a balanțelor ma
teriale, a fost practicat și de alți co
ordonatori. Ministerul Industriei U- 
șoare, la contractarea stofei de mobi
lă, a acordat fără nici un fel de dis
cuții întreprinderii teritoriale de a- 
provizionare din Ploiești numai 60 la 
sută din cantitatea cerută. Din cele 
ce ne-a relatat directorul I.T.A. Plo
iești, Gheorghe Mihăi, rezultă că, în 
urma contractării stofei de mobilă, 
au rămas neasigurate sortimente im
portante ce concurau la realizarea 
mobilei de export în unitățile de in
dustrie locală. In plus. Combinatul de 
mătase din Capitală a comunicat în
treprinderii ploieștene că își rezervă 
dreptul de a modifica sortimentația 
în cadrul nivelului alocat.

Nu punem la îndoială faptul că este 
un lucru dificil pentru conducerea 
întreprinderii „Electroaparataj", a 
Combinatului de mătase din Bucu
rești să satisfacă toate solicitările 
clienților. Dar în situațiile în care 
producția unei unități nu poate aco
peri integral cererile, ordinea de pri
oritate nu trebuie stabilită în funcție 
de ministerul de care aparține o uni
tate sau alta, de mărimea uzinei sau 
fabricii beneficiare, chiar de relațiile 
cadrelor de conducere resnective — 
cum se intimplă pe alocuri — 
ci de utilitatea si eficienta nrodu- 
selor care urmează a se fabrica din 
materia primă respectivă. Acestea 
sînt adevăruri care nu trebuie să fie 
eludate de nici o întrenrindere.

în anumite cazuri, întirzierea înche
ierii contractelor se datorește și fap
tului că. in contradicție cu spiritul 
legii contractelor economice. între 
întreprinderile teritoriale de aprovi
zionare și furnizori se internun a- 
numite organisme. Așa s-a întîmplat, 
spre exemplu, cu materialele nece
sare Industriei locale. Direcția de a- 
provizionare și desfacere a Comitetu
lui de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală a centralizat nece
sarul de la consiliile populare jude
țene și întreprinderile de industrie 
locală, le-a înaintat coordonatorilor 
de balanțe și anol a defalcat nivele 
pe fiecare beneficiar. Totuși, cine era 
mai în măsură să susțină in fața fur
nizorilor necesitatea anumitor mate
riale ? Direcția de aprovizionare din 
comitetul amintit sau însuși titularul 
de plan, fie direct, fie prin reprezen- 

necesare, respectarea fermă a con
tractelor de către furnizorii de mate
riale de construcții și utilaje tehno
logice. dirijarea rațională a efective
lor de muncitori pe diverse șantiere. 
Mai ales în lunile octombrie și no
iembrie, cînd timpul este încă favo
rabil muncii pe șantiere, este nece
sar ca peste tot să se creeze condiții 
tehnice și organizatorice pentru ca 
ritmul de execuție să fie cit mai 
ridicat.

Declanșarea acestei acțiuni a creat 
premise pentru îmbunătățirea între
gului cadru de desfășurare a activi

Șantierele organizațiilor
județene de construcții

tății de construcții. Nu trebuie uitat 
că. in afară de recuperarea grabnică 
și ’ integrală a restanțelor acumulate, 
de respectarea cu rigurozitate a ter
menelor de dare în exploatare a tu
turor lucrărilor cuprinse în planul 
de stat pe acest an. se impune ea 
o sarcină esențială pentru unitățile 
de construcții din județele afectate 
de calamități, respectare^ prevederii 
de a se construi, în cel mai scurt 
timp cele 5 000 de apartamente pen
tru care statul nostru a alocat fon
duri de investiții suplimentare. Sînt 
condiții ca această sarcină să fie 
îndeplinită în întregime, dacă 
avem în vedere sprijinul acordat, 
în acest scop, în privința aprovizio
nării tehnico-materiale, făcută de re-

CĂRUȚĂ ?
tantul său, Întreprinderea teritorială 
de aprovizionare ?

Nu este însă mai puțin adevărat 
că dovedirea utilității acestor verigi în 
lanțul aprovizionării tehnico-materia
le stă în puterea și priceperea condu
cerilor întreprinderilor teritoriale de 
aprovizionare, în capacitatea lor de a 
satisface in condiții optime atît cerin
țele furnizorilor, cît și ale beneficia
rilor. în acest sens, tov. Gheorghe 
Ilie, ’ _
Stat

vicepreședinte al Comitetului de 
al Planificării, ne spunea :
In contextul legii contracte- 
economice, colaborarea unită- 

economice cu întreprinderile 
mai

lor 
ților 
teritoriale de aprovizionare nu __
este obligatorie, dar practica a dove
dit cît de necesară este funcționarea 
acestor întreprinderi. Este adevărat 
că în acest an, în aplicarea legii con
tractelor economice, care a stabilit 
un spirit nou în care trebuie abor
date problemele de aprovizionare și 
desfacere, au apărut șj unele dificul
tăți legate de interpretarea diferită, 
adeseori greșită, pe care unele mi
nistere, centrale industriale sau în
treprinderi au dat-o uneori noii legi. 
Acest fenomen era de prevăzut și, 
în urma concluziilor ce se desprind 
din actuala acțiune de încheiere a 
contractelor economice, se vor lua 
măsuri pentru evitarea neajunsurilor 
care au apărut în acest sens.

Desigur, pentru perioadele urmă
toare, măsurile trebuie orientate, cu 
predilecție, spre stabilirea unei con
lucrări mai strinse între Departamen
tul aprovizionării tehnico-materiale 
din C.S.P. cu ministerele și centra
lele industriale, pentru eliminarea 
tuturor carențelor care împiedică ac
tivitatea normală a întreprinderilor 
teritoriale de aprovizionare. Ur
gența rezolvării problemelor aprovi
zionării unităților din economie pen
tru anul 1971 impune insă, în pri
mul rînd, găsirea neintîrziată a unor 
căi eficiente de accelerare a Încheie
rii contractelor economice — inclu
siv de către întreprinderile teritoriale 
de aprovizionare — pentru a asigura 
astfel o bază solidă realizării sarci
nilor sporite de plan ce revin între
prinderilor industriale în primul an 
al viitorului cincinal.

Corneliu CARLAN

Lorand DEAKI 
Ion PREDA 
corespondenții „Scîntei

FOCURI NESTINSE
LA BICAZ

Secfia tuburi precomprimate a întreprinderii de ptefabricate din Roman Foto: Gh. Vințilă

gulă in devans, asigurării cu forța 
de muncă necesară etț.

Strins legat de problema centra
lă a intensificării ritmului de execu
ție pe șantiere, un obiectiv de pri
mă însemnătate îl constituie îmbu
nătățirea calității lucrărilor, reduce
rea cheltuielilor materiale, ieftinirea 
construcțiilor și. în general, îmbună
tățirea acelor laturi care privesc 
direct creșterea eficienței economice 
a activității tuturor organizațiilor 
județene de construcții. Din situația 
principalilor indicatori economico- 
financiari rezultă că pe opt luni re

zultatele Înregistrate sînt In general 
satisfăcătoare. Un număr de 19 orga
nizații de construcții — dintre care 
desprindem pe cele din Județele Si
biu, Teleorman, Mureș și Vîlcea — 
au obținut economii apreciabile la 
cheltuielile de producție planificate.

Există însă un număr însem
nat de întreprinderi de construcții- 
montaj care s-au situat la polul opus, 
nereușind să-și ridice, în mod co
respunzător, gradul de rentabilitate 
în activitatea depusă. Organizația de 
construcții din județul Bistrița- 
Năsăud constituie un exemplu sem
nificativ în acest sens, depășind cos
turile de execuție planificate, în 
aceeași perioadă, cu 184 lei la mia de 
lei cheltuită. Aceste pierderi au

Recoltatul și transportul cartofilor
se desfășoară nesatisfăcător

Recoltarea cartofilor —■ una din cele mai valoroase plante alimentare — 
trebuie să se bucure, in aceste zile, de toată atenția, astfel ca, în timpul cel 
mai scurt, întreaga producție să fie pusă la adăpost. Pînă la 9 octombrie re
coltarea cartofilor de toamnă s-a făcut de pe 67 la sută din suprafețele culti
vate în întreprinderile agricole de stat și 65 la sută în cooperativele agricole. 
Cu prilejul unui raid anchetă am urmărit cum se desfășoară această lucrare 
în județele Harghita și Neamț.

Pe meleagurile Județului Harghita 
timpul a devenit rece prevestind a- 
propierea iernii. De aceea au fost in
tensificate lucrările de recoltare a 
cartofilor. Potrivit ultimei situații de 
la direcția agricolă, într-o perioadă 
relativ scurtă, cooperativele agricole 
au recoltat cartofii de pe o supra
față de peste 3 600 hectare. însă a- 
ceasta nu reprezintă decît 36 la sută 
din suprafața cultivată cu această 
plantă. Se putea realiza un ritm mai 
intens la recoltat ? Evident că da. O 
dovedesc rezultatele cooperativelor a- 
gricole din Joseni, Gheorghieni, 
Mujna, Dobeni, Sînmartin, 

care au terminat 
sînt avansate, 
raidului ne-am 
agricolă din Cozmeni. 

cooperativei relatează

Cozmeni 
această

oprit la
și altele 
lucrare sau

In cadrul 
cooperativa 
Președintele 
că, în ultimele zile, lucrează in me
die 100 de cooperatori. Cu ajutorul 
celor 7 mașini și al unei combine au 
recoltat 100 hectare, producția fiind 
transportată de pe cîmp în întregime 
în depozite și la bază. Aspecte ase
mănătoare se întîlnesc și la coopera
tiva agricolă din Tușnad unde toate 
forțele au fost concentrate la două 
lucrări de mare urgență : recoltarea 
cartofilor și însămînțarea griului de 
toamnă. Folosind din plin mijloa
cele mecanice pe care le au la dispo
ziție cooperatorii din Tușnad au re
coltat pînă acum cartofii de pe 300 
hectare din cele 420 hectare ocupate 
cu această cultură.

In multe alte cooperative agricole 
recoltarea cartofilor se desfășoară în 
ritm lent. La cea din Rugănești, a- 
ceste lucrări au stagnat timp de 5 
zile. „Au fost cîteva zile ploioase — au 
încercat să motiveze înt.îrzierile Ingi
nerul și președintele. Terenul umed 

pe 
utilizarea ne- 

muncă și 
de

fost generate de risipa șl proas
ta gospodărire a materialelor 
unele șantiere, de 
judicioasă a forței de 
a mecanismelor de execuție, 
slaba preocupare pentru îmbunătă
țirea calității, toate acestea ducînd, 
în final, la creșterea costului lucrări
lor. Depășiri1 importante ale cheltuie
lilor planificate au înregistrat și în
treprinderile din județele Dîmbovița, 
Suceava, Covasna. Botoșani, Harghi
ta, Dolj și altele

Intr-o mare măsură, pierderile au 
fost provocate și de carențele actua- 

lulu! sistem de aprovizionare cu ma
teriale. Importante cantități de ma
teriale vagonabile, care trebuie diri
jate de la furnizori direct pe șan
tierele întreprinderilor de construc
ții, sînt aduse, mai întii, în depozi
tele întreprinderilor teritoriale de a- 
provizionare și. pe urmă, transpor
tate pe șantiere. Lăsînd la o parte 
intirzierile inerente care apar, acest 
procedeu implică și o serie de chel
tuieli suplimentare : plata către ba
zele de aprovizionare a comisionu
lui de 5 la sută din valoarea mate
rialelor livrate. care se majorează, 
ulterior, la 15—20 la sută datorită 
cheltuielilor de încărcare și de trans
port cu mijloace auto. Toate aceste 
casturj suplimentare se transformă 

nu permitea reluarea treburilor În
cepute". Dar în ziua de 7 octombrie, 
o zi cu un soare care te îmbia să 
stai afară, nu s-a lucrat aproape de
loc. Aci nu s-au recoltat decît 2 hec
tare. în dimineața zilei de 9 oc
tombrie, în hotarul cooperativei agri
cole din Leliceni am intîlnit cîțiva 
oameni care au lucrat la alegerea 
cartofilor. Da sediul cooperativei însă, 
la ora 10, am dat de președinte șl 
inginer stînd de vorbă cu diferiți de-

©. 0 cauză esențială: nefolosirea mijloacelor 
mecanizate • Cadrele de conducere din cooperative 
nu dau, peste tot, un bun exemplu de urmat

legați pe lingă o sobă care emana o 
căldură plăcută. Locul cadrelor de 
conducere, în aceste zile hotărîtoare 
pentru soarta recoltei, ar trebui să 
fie la cîmp nu în birouri. în coope
rativa agricolă vecină — Misentea — 
cîmpul era împînzit de oameni care 
au lucrat în 4—5 locuri la recoltarea 
cartofilor însă fără să fie îndrumați 
de președinte sau alte cadre de con
ducere. Președintele a fost trimis în 
această zi cu diferite situații în oraș. 
Lipsa de la cîmp a conducătorilor a 
făcut ca in cele două cooperative a- 
gricole amintite lucrările agricole de 
toamnă să se desfășoare în ritm ne
satisfăcător.

îndeosebi în cooperativele agricole 
din zona Ciucului de jos aproape 
toate mașinile de recoltat cartofi nu 
sînt bine folosite. La Sîncrăieni, de e- 

automat în pierderi, contribuind la 
menținerea unei situații economico- 
financiare necoresp unzâtoare.

Comitetul de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală a indicat co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare să analizeze și să ia mă
suri urgente în vederea elimi
nării unor asemenea deficiențe. 
Specialiștii din cadrul direcțiilor 
de specialitate ajută consiliile popu
lare in efectuarea analizelor, în 
stabilirea soluțiilor optime pentru 
grăbirea ritmului de execuție și re
ducerea costului lucrărilor. In ace
lași timp, atenția noastră e îndrep
tată acum spre pregătirea cadrului 
optim de desfășurare a planului de 
investiții din anul viitor. Astfel, s-au 
inițiat o serie de măsuri privind 
impulsionarea elaborării documenta
ției tehnice, dimensionarea judicioa
să, în cadrul fiecărei organizații de 
construcții, a necesităților șantiere
lor pe anul 1971, asigurarea cu con
tracte, pentru ca din primele luni 
ale anului viitor activitatea pe aces
te șantiere să poată decurge cu 
maximum de eficiență. Recent s-a 
desfășurat o consfătuire de lucru 
cu participarea tuturor factorilor răs
punzători de activitatea de construcții 
și s-au stabilit o serie de măsuri su
plimentare.

In perioada care a mai rămas din 
acest an, comitetele executive ale 
consiliilor populare trebuie să acorde 
o atenție sporită îmbunătățirii activi
tății în sectorul de construcții. Co
mitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală va sprijini în 
continuare rezolvarea mai calificată 
a multiplelor probleme ce se ridică, 
aducînd o contribuție mai mare în 
realizarea sarcinilor de plan. Noul ca
dru legislativ care ordonează munca 
în sectorul de investiții-construc- 
ții, realizările obținute în primele 
nouă luni și îmbunătățirea in conti
nuare a activității sînt o garanție că 
organizațiile județene de construcții 
vor fi capabile să dea în folosință in
vestiții durabile, la termenele planifi
cate și în condiții de eficiență spo
rită.

xemplu, timp de cîteva zile mașinile 
de scos cartofi au fost defecte. După 
afirmațiile celor de aici combinele E 
649 nu pot fi folosite și de aceea sco
sul cartofilor se face cu plugul. Tot 
așa recoltează cartofii și cooperatorii 
din Bancu. Mașini inactive s-au în- 
tilnit la Sînsimion și la Sîntimbru. 
De fapt aceasta și este una din cau
zele care fac ca rampele bazei de re- 
cepționare a cartofilor din gara Sîn
simion să fie goale. Ani de-a rîndul 
cooperativele din județul Harghita au 
solicitat mijloace mecanice 
recoltarea cartofilor. Acum 
puse la dispoziție numai că 
nu sînt folosite rațional.

întrucît în județul Harghita mal 
sînt de recoltat circa 6 000 hectare cu 
cartofi, se impune mobilizarea tutu
ror forțelor și folosirea tuturor mij

pentru 
le sînt 
acestea

loacelor pentru ca această lucrare să 
se termine cit mai repede.

★
în județul Neamț, lucrările sînt 

destul de avansate. Din cele 5100 hec
tare cultivate cu cartofi au fost re
coltate 4400 hectare. Este o situație 
bună. Dar în unele unități, această 
lucrare a scăzut în intensitate. 
La cooperativele agricole din Dol- 
jești și Văleni cartofii nu se mai 
recoltează de cîteva zile. Coope
rativa agricolă din Timișești este cea 
mai mare unitate producătoare de 
cartofi din județ. însă și aci din 300 
de hectare se recoltaseră doar jumă
tate. O slabă mobilizare a coopera
torilor la strînsul acestei culturi a 
făcut ca pînă vineri, mai bine • de 
2 500 de tone de cartofi să se mai gă
sească încă sub brazdă. Singura com
bină de recoltat cartofi repartizată 
aici de I.M.A. Tîrgu-Neamț ba lu
crează, ba stă. Este nevoie ca toate 
forțele de care dispun cooperativele 
agricole să fie concentrate la scosul 
cartofilor, pentru ca producția să poa
tă. fi pusă la adăpost de intemperii.

Dacă în județul Neamț recoltarea 
este avansată, se întîmpină în schimb 
multe greutăți în ce privește trans
portul și livrarea cartofilor la ba
zele de primire. Cauzele sînt multi
ple. „Din lipsa de autocamioane în- 
tîmpinăm greutăți cu transpor
tul cartofilor Ia bazele de pre
dare — ne spune Eugen Cazacu, in-

Un sentiment de admirație te 
încearcă atunci cînd vizitezi Fa
brica de ciment din Bicaz, 
Făbricuța de ciment, înființa
tă în 1952 numai pentru stric
tele nevoi de betoane ale ma
relui baraj de la Izvorul Munte
lui, a devenit, între timp, una din 
marile unități producătoare de 
ciment din România. Mai precis 
pentru amatorii de statistici, în a- 
cest sector de activitate de la noi 
fabrica se situează acum pe locul 
patru. Inițial avea o producție de 
600 000 tone de ciment pe an (re
țineți : intr-un singur sortiment) ; 
in prezent se produc anual peste 
1 300 000 tone ciment, 3 200 000 mp 
plăci azbociment și 550 000 metri 
convenționali de tuburi din azboci
ment. S-ar mai putea scrie multe 
despre salturile cantitative și cali
tative ale producției înregistrate la 
această unitate din Bicaz, despre 
modernizările efectuate din „mers", 
despre rezultatele remarcabile ob
ținute de către cimentiști în vede
rea folosirii intensive a utilajelor, 
creșterii productivității muncii, re
ducerii prețului de cost și altele. 
Bunăoară, cuptoarele de la secția de 
klinker — secție-cheie a fabricii — 
au fost proiectate inițial pentru o 
încărcătură de 11,5 tone pe oră ; 
azi se coc cîte 14.1 tone klinker pe 
oră. Creșterea impresionantă a pro
ducției nu a diminuat cu nimic 
calitatea, imperativul nr. 1 din în
treaga activitate a colectivului de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la această fabrică. De ani de zile, 
la Bicaz nu s-au mai primit nici 
un fel de reclamații vizînd calita
tea cimentului, a plăcilor și tuburi
lor de azbociment livrate. Și să ne 
gîndim 
acestei 
sute de 
hotare.

L-am 
ghe Bulinschi, directorul __
tății, să ne vorbească despre struc
tura actuală a producției : „Reali
zăm 8 sortimente de ciment — ne-a 
răspuns el — dintre cele mai cău
tate și avînd următoarele mărci : 
R.I.M. — 200 și 250, folosite la ele
mentele de prefabricate. Se mai 
fabrică: cimenturi hidraulice. Port
land, metalurgic, de furnal, un ci
ment special pentru executarea tu
burilor și plăcilor de azbociment, și 

că produsele cu marca 
fabrici sînt cumpărate de 
dienți din țară și de peste
rugat pe inginerul Gheor- 

Bulinschi, directorul uni-

glnerul agronom al cooperativei t 
gricole Timișești. Cu toate că cert 
rile pentru autocamioanele necesai 
au fost făcute de mult, I.T.A nu le- 
satisfăcut. Am sesizat imediat org; 
nele județene care ne-au prom 
pentru azi (9 octombrie) 30 de aut< 
camioane de la școala de șoferi pr< 
fesioniști din Bicaz". Era ora 11 
ni se relata aceasta — tocmai a
sosiseră de la Bicaz autocamioane 
promise, dar numai în număr de 
„Vă facem doar un singur trans por 
explică delegatul școlii de șoferi di 
Bicaz celor de la Timișești, și ap 
plecăm acasă. Și mîine venim di 
nou, și tot așa în fiecare zi". De < 
așa ? De la Bicaz la Timișești și în: 
poi sînt aproape 200 km. Cam lur 
drum zilnic bătut cu „golul" penti 
un singur transport între Timișeș 
și Pașcani, cale doar de cîțiva kil< 
metri.

In gară la Pașcani rampele de îi 
cărcare în vagoane sînt supraagli 
merate. Autocamioanele cu carte 
care vin de la numeroase cooperat 
ve agricole de producție din nord 
județului Neamț întirzle aici cîte 3 
ore pînă sînt descărcate. Este 
proastă organizare a muncii atît 
privința încărcării vagoanelor, treat 
pentru care puteau ti folosite d 
plin benzile rulante, cît și la descă 
carea autocamioanelor, care se fa 
cu un număr cu totul Insuficient < 
oameni. La centrul de colectare 
C.L.F. Tg. Neamț de la Bălțătești, < 
asemenea se pierde mult timp. în pir 
aici, la ora 15 fix, toți muncitorii, ca 
culatorii, cantaragiii, în frunte < 
responsabilul centrului. Ion Munte! 
nu, imbrăcați „de oraș" închid po 
țile și așteaptă ,,o ocazie" să ple 
la Tg. Neamț. De ce se pleacă a 
devreme ? am pus o firească într< 
bare. „Așa avem fixat programul i 
la centrală" — a venit răspunsul.

Problema orelor de funcționare 
bazelor de recepție și a centrelor < 
preluare, ore stabilite în mod bir< 
cratic, a fost criticată și în anul tr 
cut. Dar iată că această anomal 
continuă să dăinuie. In această p 
rioadă, cînd produsele agricole tr 
bule să ajungă urgent din cîmp 
magazii, bazele de recepție trebuie : 
adopte programul de lucru al agr 
culturii, adică să funcționeze din zo 
și pînă seara, iar preluarea cartofii 
să se facă cu cea mai mare operi 
tivitate. Organele județene de r< 
sort sînt chemate să ia măsuri orgi 
nizatorice, ca și transportul și livri 
rea să se desfășoare în cele mai bui 
condiții.

un altul — numit BSS — după o 
rețetă englezească, solicitat peste 
hotare. In acest an a început și 
producția varului măcinat, necesar 
pentru betoanele celulare autocla- 
vizate. Este un sortiment foarte 
mult cerut pe șantiere. în curînd 
va fi gata o instalație la care ur
mează să se fabrice, pentru prima 
oară la noi în țară, mozaicul de 
calcar, un produs ideal și necesar 
în holurile, băile și bucătăriile noi
lor locuințe. Au mai fost puse în 
funcțiune alte două mori pentru 
ciment, cu separatoare, cu ajutorul 
cărora se vor obține cimenturi mai 
ieftine, dar cu o mare finețe de 
măcinare și cu o mare stabilitate 
în timp".

Un bilanț încheiat recent ne a- 
rată că de la începutul anului și 
pînă în prezent, la această între
prindere s-au produs peste plan 
12 500 tone ciment și 151 000 mp 
plăci azbociment.

— Ce sarcini noi de producție 
stau în fața colectivului de la a- 
ceastă fabrică ? L-am solicitat să ne 
răspundă pe inginerul-șef adjunct 
Vasile Deac.

— In anul care vine, unitatea va 
cunoaște o simțitoare creștere la 
producția globală, concomitent cu a- 
similarea în fabricație a unor noi 
sortimente de produse. Urmează să 
se realizeze, pentru prima dată în 
țară, plăci colorate de azbociment, 
necesare pentru acoperișuri și pla
cări de fațadă, apoi un nou sorti
ment de var stins, în pulbere, a că
rui utilizare pe șantierele de con
strucții oferă mari avantaje. De ase
menea, se vor asimila încă 3 mărci 
de ciment, de calitate superioară : 
Portland-500 și 600, și RIM-500. Va 
intra în funcțiune încă un cuptor 
de var, cu o capacitate anuală de 
35 000 tone, și vor continua din plin 
lucrările de investiții de la noua 
carieră de calcar de calitate supe
rioară.

...La Bicaz, unde focurile de 
fabrica de ciment nu se sting 
ciodată, peste 1 500 de oameni 
moși muncesc zi și noapte, 
pasiune și inteligență, pentru a 
gura cit mai mult și mai bun ci
ment.

la 
ni- 
ini- 

cu 
asi-

P. ION
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tatr

O practică a inechității,
derutării și speculei

Cara- 
frică

Cher

Bu

Școala 
atenție 
rsurile 
plin justificată, indeosebi, în con- 
iile actuale, cînd datorită unor 
noscute neajunsuri în orientarea 
ilară și profesională a elevilor, la 
mitere, alături de tineri temeinic 
îgătiți, cu o aspirație profesională 
ie conturată, se prezintă numeroși 
ididați care vor să frecventeze o fa- 
Itate sau alta, doar pentru că spe- 
lizarea pe care o conferă e la 
iodă“. Asemenea candidați reușesc 
eori să dobîndească un loc în am- 
eatre și datorită unor mentori 
i-hoc“, numai pentru a se trece 
pul admiterii : este vorba de medi- 
orii ocazionali, al căror număr a 
iscut rapid în ultimii ani. Sumele 
rasate șj modul de a le obține — 
cunosc cazuri în care meditatorul 

sține, ca la șah, „simultane" cu 
e trei grupe de cite 20 elevi — 
și calitatea serviciului prestat 

scriu fenomenul mai degrabă în 
:ra problemelor de etică sau chiar 
legalitate. O asemenea practică, 
ale cărei Implicații au fost ves- 
ite, pe bună dreptate, în cuvîn- 
•ea rostită de tovarășul Nicolae 
aușescu la inaugurarea noului an 
iversitar — este în implicațiile sale 
civă atît sub raport social, cît și 
1 punctul de vedere particular al 
zățămîntului superior. Nocivă sub 
x>rt social, pentru că ea atentează 
ținuta de înalt prestigiu a corpu- 
nostru profesoral și pentru că 

odată, generează inegalitatea în 
idurile tinerei generații. Dăunătoa- 
în același timp, criteriilor de dem- 
ate profesională, idealurilor de ac- 
itate pasionată și onestă, cu care 
place să identificăm instituțiile 

iversitare și pe slujitorii lor ; or, 
îditatorul este un om în postura 
grantă de participant, pentru bani, 
un act de inechitate. în plus, 

se răsfrînge și asupra conți- 
procesului

— și din păcate am con- 
de des — a da meditații 
obligațiilor universitare 

a neglija propria perfec

noastră superioară acordă 
deosebită selecției la con- 
de admitere. Atenție pe Prof. univ.

Constantin 
prorector al 

de arhitectură

arhitect
ENACHE

Institutului 
„Ion Mincu*

mulate In potențiale maxime, grefate 
pe cele mai inteligente și sensibile 
talente. Sînt candidați care reușesc, 
ca urmare a unei „dopări" timp de 
unul-doi ani, cu meditații. în acest 
fel, se produce, de fapt, o derutare : 
a factorilor de relație, dar și a în
suși candidatului. O dată depășită faza 
admiterii, meditatorul își încetează 
funcția, iar studentul se descoperă, 
cu timpul, că nu este în stare să 
facă față exigențelor sau că-1 aș
teaptă, cel mult, perspective de sub- 
mediocritate. Căci, în definitiv, nu-și 
poate lua nimeni meditator după 
anii studenției, în exercitarea propriu- 
zisă a profesiei...

Accentuarea rolului nefast al me
ditatorilor este și o consecință a unor 
deficiențe care există în concepția și 
desfășurarea concursurilor 
mitere și în primul rînd în 
trarea exclusivă 
unic de selecție.

Măsurile pe 
mea, institutul

pe acest
de ad- 
concen- 
moment

părerea
ar

că
de învățămînt.

îasta 
tulul 
ntru 
itat atît
afara

>eamnă
nare științifică, didactică și profe- 
>nală.
Să mai adăugăm și un alt efect ne- 
tiv, deloc neglijabil : viitorul can- 
iat este — din interesul material 
meditatorului — fals diagnosticat 
aptitudini și pompat cu speranțe 

re provoacă deseori celor nereușiți 
evărate drame Individuale. Afir- 
iția ar putea fl susținută cu exem- 
ficări din orice institut de învăță- 
nt superior din țară, dar voi re- 
rge la date referitoare la Institu- 

de arhitectură „Ion Mincu" din 
icurești, nu numai pentru că aces- 
i îmi sînt mai la îndemină, ci și 
ntru că în institutul nostru gra- 
1 relativ redus de dificultate al 
:ei de matematici ca și inexplica- 
a lntîrziere a Ministerului învăță- 
ntului în introducerea tezei de fi- 
ă (care să controleze deținerea 
nimului de cunoștințe necesare 
sușlrij fizicii construcțiilor) în locul 
ilului de matematici, au exagerat 
mai mult ponderea probelor eli- 
natorii de desen și au contribuit 
apariția unui adevărat corp de 

îeditatori" pe care nu-i pot califica 
cit ca speculanți. Aceasta, întrucît 
îdustria" meditațiilor și-a ales 
sntrala" în București, împiedică pă- 
mderea în institut a tinerilor din 
e localități și a celor care nu dis- 
n de sumele pe care le pretind me
ntorii. Și din această cauză, în anul 
iversitar 1969—1970, 65 la sută din- 
: studenții noștri erau din Bucu- 
?tl, 20 județe aveau 30 la sută, iar 
elalte 19 județe, numai 5 la sută 
ître studenți. Bucureștenii repre- 
îtă 72 la sută dintre cei 182 can- 
lați admiși în septembrie 1970, și 
mai 16 la sută provin 
e Munteniei. Olteniei 
>geî, restul de 12 la 
1 județele pentru care 
îțiile de Arhitectură

tare, după 
de arhitectură 

trebui să le ia grabnic pentru înlătu
rarea acestor deficiențe, sînt vala
bile. și pentru alte institute de învă- 
țămint superior. Ne revine în pri
mul rînd sarcina de a elabora și 
difuza, spre cele mai îndepărtate 
fruntarii și licee românești, un pros
pect care să înfățișeze elocvent tine
rilor structura școlii noastre, pers
pectivele de dezvoltare ale ei și ale 
îndeletnicirii noastre. Pentru detec
tarea în condiții egale a tuturor ta
lentelor existente în cele mai înde
părtate colțuri ale țării și din toate 
categoriile sociale propun să se des
fășoare anual, sub auspiciile Ministe
rului învățămintului și ale Consiliu
lui Asociațiilor Studențești din Ro
mânia. olimpiade de desen în care să 
fie cuprinse și probe de profilul ar
hitecturii, organizate în trei etape ; 
oraș-comună, județeană și națională. 
S-ar putea determina, de asemenea, 
în vederea stabilirii unor mai con
vingătoare probe de admitere — pla
fonul maxim de solicitare pe care 
pregătirea de desen liber și tehnic 
din liceu îi permite. •

Pentru a se pune capăt situației în 
care prezentarea la concursul de ad
mitere este adesea 
fără pregătirea în sistemul unic al

meditațiilor de speculă, biroul orga
nizației noastre de partid a inițiat 
și îndrumat nemijlocit organizarea 
de către Consiliul Asociației Studen
ților din Institutul de arhitectura a 
unor cursuri de pregătire conduse 
în exclusivitate de studenți. începînd 
de la 22 decembrie 1969 la București, 
de la 20 iulie 1970 la Cluj, Timișoara 
și Iași, pînă la 31 august 1970, un 
număr de 53 studenți-arhitecți frun
tași, cadre ale asociației au asigurat 
pentru peste 1 000 cursanți mai mult 
de 100 000 ore/cursant meditații ; me
ditațiile acordate la Cluj, Timișoara 
și Iași — la peste 500 participant! — 
au fost gratuite, tocmai pentru a 
stimula prezentarea candidaților în 
aceste centre nou înființate și a per
mite în special pregătirea copiilor 
provenind din familii cu venituri 
obișnuite. Permanent îmbunătățite, 
aceste cursuri de pregătire vor fi 
organizate pentru fiecare sesiune a 
examenului de admitere.

Consiliului profesoral îi revine, în 
cadrul prerogativelor sale, 
să dezbată și să decidă 
orientării în viitor a examenului de 
admitere ; să urmărească evoluția 
scării de valori stabilite la acest 
examen, în procesul de formare, în 
capacitatea de a trece „barajul" spre 
treapta a doua, ca și în momentul 
semnificativ ai susținerii diplomei. 
In această ordine de idei, studiul 
efectuat asupra promoțiilor 1963—1969 
și 1964—1970 ne arată că numai unul, 
respectiv 4. din grupul de 20 
candidați fruntași la examenul de 
admitere, s-au menținut între primii 
20 clasați după susținerea diplomei. 
Efectuarea sistematică a unor astfel 
de studii ne-ar da posibilitatea să 
verificăm perenitatea judecăților de 
valoare stabilite la startul selectării 
valorilor arhitecturii noastre. Con
sfătuiri periodice organizate cu fie
care serie de diplomați a institutu
lui nostru ne-ar furniza, de aseme
nea, bogate și semnificative conclu
zii asupra eficienței învățămintului 
superior.

Am stăruit pentru perfecționarea 
sistemului de selecționare a studen- 
țimii. Această perfecționare implică 
insă și adoptarea unor măsuri care 
să conducă la eliminarea fenomene
lor pe care le generează „moda" me
ditațiilor. înțelegerea acestei necesi
tăți este deopotrivă o dovadă de etică 
profesională și de angajare în acti
vitatea multilaterală ce se desfășoară 
pentru aplicarea consecventă a măsu
rilor de modernizare a învățămîntu- 
lui superior, potrivit necesităților 
pregătirii cadrelor de care au nevoie 
economia și cultura românească.

• Opera Română : Travlata — 
19,30.
• O.S.T.A. (la Sala mică a Pala
tului) : Recital Gisela May — 20.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Studio) : Cui 1-e 
de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : 
Antoine — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza
landra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahta) : Pu- 
ricele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30.
• Teatrul Giulești : Nunta iul Fi
garo — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Seară 
literară : 130 de ani de la naș
terea Iul Avram Goldfaden — 18.
• Teatrul „A. Davila" din Pitești 
(la sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caraglale") : Miorița
— 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

t V
18.00

sarcina 
asupra

Deschiderea emisiunii. Mlcro- 
avanpremiera.
Discuții lără catalog. Ce știți 
despre viitoarea profesiune ? 
Mircea Sîntimbreanu în dia
log cu elevii clasei a VIII-a 
de la Școala generală nr. 28 
din Capitală.
Cronica literară — • „Cică 
niște cronicari" de Cornel 
Regman • „Spiritul șl lite
ra" de Al. Paleologu. Prezin
tă Matei Căllnescu • Cores
pondența iul Tudor Vianu. 
Prezintă Al. Săndulescu 
• „Micomahos" de Mircea 
Berindei. Prezintă Constan
tin Călin.

18,55 Viața muzicală.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 „1 001 de seri" — emisiune 

pentru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru : „Schimbul" 

de Paul Claudel. Traducere : 
N. Argintescu-Amza. Adap
tare șl regie : Ion Barna. 
Distribuția : Dina Cocea. Va
leria Seclu, Ion Marinescu, 
Dan Nuțu. Scenografia : Va- 
sile Rotaru. Montajul : Elena 
Wald.

22,05 Reportaj TV: „27 000 de zile". 
75 de ani de la înființarea 
Liceului Internat din Iași. 
Realizator : Alexandru Stark.

22,25 Telejurnalul de noapte.
22,40 Ecouri. Al V-lea Festival in

ternațional „George Enescu". 
Actul al II-lea din baletul 
,,Giselle" de A. Adam (frag
ment). Interpretează ansam
blul de balet al teatrului 
„Kirov" din Leningrad. So
liști : Irina Kolpakova, Vla- 
dek Semionov, Gabriela Ko- 
ruleva. Regia șl coregrafia : 
I. Coralii, I. Perrdt, M. Pe
tipa. Conducerea muzicală : 
Viktor Pedotov.

23.15 închiderea emisiunii.

13.05

18.40

jude-
Do- 

fiind 
creat

din 
Și 

sută 
s-au
din cadrul 

■litehnicilor clujene, ieșene și timi- 
■ene. Restringerea ariilor geogra- 
e de recrutare a studenților a 
îat și neooncordanțe între harta 
ezenței absolvenților la locurile de 
partizare și harta nevoilor țării : în 
ervalul 1958—1968, dintre cei 1236 

absolvenți. 620 s-au prezentat la 
■urile unde au fost repartizați, 532 
. Se creează în acest fel și difi- 
Ltăți în realizarea 
ecifioe la nivelul 
:e școli naționale 
-cină de o mare
țională și socială, ce nu poate fi 
plinită decit în condițiile legării, 
in proveniență și activitate, de oa- 
mii și locul pentru care se fău- 
?te arhitectura.
Piatra unghiulară a probelor de 
sen de la arhitectură este de a 
tecta capacitățile formative acu-

unei arhitecturi 
celor mai repu- 

de arhitectură, 
responsabilitate

Cetatea
dacică de la
Mărgăritești
Recent s-au terminat săpătu

rile arheologice de la cetatea da
cică descoperită în anul acesta 
la Mărgăritești, comuna Voi- 
neasa. Cu acest prilej s-a scos 
la iveală un bogat inventar ce
ramic — peste 17 vase, precum 
și podoabe și unelte ce vor intra 
în patrimoniul muzeului de la 
Slatina. Mărturiile arheologice 
descoperite au mai îngăduit cer
cetătorilor studierea unui sis
tem de fortificații cu val de 
pămint întărit cu palisadă și 
șanț.

Marin Sorescu ră- 
mîne un scriitor sub
til. Tehnica pe care o 
folosește în literatura 
sa e veche de cind lu
mea dar are succes și 
astăzi. Marin Sorescu 
narează vorbind me
reu despre altceva de
cît povestea sa. El fo
losește o figurație
bine condusă pentru a 
sugera, de fapt, un
sens anume pe care 
vrea să-l transmită. 
Altfel spus micile șale 
improvizații au sub
text. Subtilitatea lui e 
a înțelepților popu
lari care folosesc întot
deauna pildele. Ascul
tătorului i se înfățișea
ză o Istorioară din 
trebuie trasă o 
concluzie mora
lă, un sfat de 
viață. Pilduito
rul niciodată 
nu-și deconspi- 
ră calea prin 
care ajunge Ia 
,,filozofiile" sa
le. El vorbește 
„în pilde" și 
parabole, rămî- 
ne impenetra
bil, nu-și dez
leagă întotdea- 

. una șaradele, 
ba chiar îm
pinge pe ascul
tător pe o pistă
pentru a spori impre
sia de Inaccesibil a u- 
nor parabole cu sensul 
destul de străveziu. 
Deosebirea stă în in
tenția poetică a auto
rului de astăzi. El vrea 
să sugereze stări, si
tuații mai complexe, 
idei.

Iată una din „impro
vizațiile" lui. Ea poate 
fi povestită, lucru care 
nu se poate face de o- 
bicei. în poezia 
„LADA" autorul stă la 
mal și „distribuie" co
răbii. La spartul tîrgu- 
lui sosesc și doi inși 
care voiesc și ei o co
rabie. Autorul nu mai 
are nici una, dar pen
tru că

\resc cu 
corabie 
rămas,
Și el pleacă cu 
aia", căci trebuie 
plece cu
De fapt, ne spune au
torul, nu le dădeam 
corăbii adevărate, ci 
corăbii ale închipuirii, 
bastimente ale aspira
ției și visării. Oa
menii au nevoie să 
călătorească, să viseze, 
să cunoască și 
rul e cel care 
te satisface o 
etern umană.
ția spune, sad
spună, mai mult decît

aparență, 
simbolul 

al 
omenesc,
cu „dis- 
și tntîr-

cate

spune în 
„Lada" e 
fragilității visului, 
destinului 
întimplarea 
tribuitorul" 
ziații lui, reia un mit 
sau o legendă a fol
clorului, după care oa
menilor 11 s-a „repar
tizat" (ca să vorbim 
în spiritul lui Sores
cu). destinul lor și ul
timii au luat ce mai 
rămăsese. (Legenda 
poate fi regăsită în 
primul capitol al Bal
tagului). Scriitorul e, 
deci, un demiurg, dar 
unul, în cazul lui So
rescu, fără oarba în
credere în facultățile 
sale divinatorii, de

Marin SORESCU

„ TUȘITI"
falsă

întîrziații do- 
orice preț o 

le dă ce a mai 
adică o ladă.

„lada 
să 

orice preț.

scriito- 
le poa- 
dorință 

Fabula- 
vrea să

vreme ce nu poate să 
aibă nici o certitudine 
asupra sorților pro- 
tejaților săi. Narato
rul e un înțelept, un 
relativist, care pune to
tul sub semnul între
bării, se îndoiește de 
orice. Tot ceea ce e 
nepipăibil e privit 
cu îndoială. Lucru
rile familiare, cas
nice sînt și elemente
le poeziei lui. Autorul 
are oroare de grandi
locvență și se refu
giază într-un univers 
domestic, cît mai te
restru cu putință. El 
nu vorbește de „de
miurg" ci de un „dis
tribuitor" de corăbii, 
în felul distribuitori
lor de butelii de ara
gaz, ori cine știe ce 
alte obiecte. Cheia 
poeziilor lui stă aici : 
autorul plonjează, a- 
tunci cînd vorbește de 
lucruri eterice, în cel 
mai concret concret, 
în concretul cel mai 
familiar, șl evadează 
în spații diafane cînd 
intenționează 
trezi atenția 
faptul cotidian, 
deul apare cu
nanță în Halebarda, 
poate cea mai bună 
piesă a volumului. Jo
cul asociațiilor naște 
jocul sugestiilor.

Meritul unor astfel 
de compuneri este foar
te mare. Ele captivea-

ză pe cititorul nededat 
cu poezia de o factură 
mai insondabilă făcîn- 
du-1 educația poetică, 
procurindu-i primele e- 
lemente de înțelegere a 
poeziei. Suprafața a- 
cestei poezii este însă 
tentantă și s-ar putea 
ca mulți să n-o depă
șească. Frapant e fap
tul că Marin Sorescu 
vorbește în limbaj zil
nic despre lucrurile 
cele mai depărtate de 
acest limbaj. Cine în
țelege doar atît, nu în
țelege pină la capăt 
mesajul versurilor lui 
Sorescu. Vina poate 
fi uneori și a autorului, 
care se lasă singur se
dus de propria manie

ră, ooborind 
pînă la o tereș
tri ta te pe care 
orice subtilitate 
n-o mai poate 
salva. Poziția • 
aleasă, în mod 
deliberat, e /pe 
muchie de cuțit 
între poezie șl 
proză, și a ține 
măsura justă e 
unul din cele 
mai dificile lu
cruri. In „poe
mele" sale e 
uneori mai mul
tă inteligență șl 
subtilitate decit 

lirism, fără ca acesta 
să fie absent.
Iată Pericolul orgelor: 

orgile seamănă cu o 
armată de înalte as
pirații, disciplinate de 
o forță incontrolabilă 
și muzicantul cu o 
mai măruntă șl mai 
modestă pricepere le 
va folosi ca podea 
pentru minuscula sa 
orchestră, ceea ce în
seamnă că autorul 
vrea să vorbească 
despre cei ce răscro- 
lesc pe propria lor 
dimensiune tot ceea 
ce-i depășește. Marin 
Sorescu 
ori, mai 
retician 
poetului.

Discursul său rămî- 
ne frapant și atrăgător: 
atitudinea autorului e 
concentrată către „pro
bleme" iar inteligența 
sa nu încetează a mi
nimaliza subtil ches
tiunile grave, ale exis
tenței individuale pen
tru a le putea aborda 
mai în voie. Marin 
Sorescu este, mai îna
inte de a fi oricum alt
fel, un scriitor osten
tativ „subtil" și actual, 
ceea ce 11 și explică 
popularitatea.

cinema

e de multe 
mult uri teo- 
in vesmîntul

a ne 
pentru 
Proce- 
preg-

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Hibernatus : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRĂDINA 
DOINA — 18,15.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,45; 10,45; 13,15; 16; 18,30' 21, la 
grădină — 19, FAVORIT — 10; 
12,30; 15 30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3392) ; 20,15 (seria de bll ‘
3395), BUCUREȘTI — 8; 10; 
14,30; 16,45; 19; — --------
— 8,30; 11; 13,30: 
LODIA — 9; 11,15 
20 45, MODERN 
16; 18,15; . 20,30, 
NAMO — 19, " 
VAL — 18,15, 
NE — 19,15.
• Oglinda cu 
RIA — 8,30;
20.45.
• Păsările : CENTRAL — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA
— 10,30; 15,45; 18,15; 20.30, FLO- 
BEASCA — 15,30; 18; 20,30. FLA
MURA — 11; 16; 18,15; 20,30.
• Frunza de viță : LUMINA — 
9 30—16 in continuare; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Blow-up : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Hatarl : TIMPURI NOI —
8,45—19,30 in continuare.
• Alfa-Romeo și Julieta : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.30.
• Tiffany memorandum : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
17,45; 20, CRÎNGAȘI —16; 18; 20.
• Clipa de libertate î BUZEȘTI
— 15,30.
• Jandarmul se Însoară: BU
ZEȘTI — 18; 20,30, la grădină —
20.30, MUNCA — 16; 18; 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse: 
DACIA — 8,45—20.30 în continua
re, MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 17,30; 
20.
• Inttlnlrea : BUCEGI — 10;
15,30; 18; 20,30, la grădină —
20.30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 
20, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
• Flacăra olimpică : UNIREA —
15.30.
• Petrecerea : UNIREA — 18, 
la grădină — 20,15, MOȘILOR — 
18; 20,15, la grădină — 19.
• Fantomele se grăbesc : MOȘI
LOR — 15,30.
• Degetul de fler : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• Hei, tu ! : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20.
• Canarul șl viscolul : VOLGA
— 18.
• Aurul : VOLGA — 18,15; 20,30,
PROGRESUL — 15,30; 18- 20,
GRĂDINA PROGRESUL-PARC —
19.45.
• Asterix 
RUL — 16;
• Patricia
— 9; 11,15; 
la grădină 
11,15; 13,30; 
dină — 19.
• My fair lady: POPULAR — 
15.30: 19.
• Mayerllng (ambele serii) : FLA
CĂRA — 15.30; 19. ARTA — 10; 
16, la grădină — 19,18.
a Clinele din Baskerville : VI- 
TAN — 15.30; 18, la grădină — 
20,15.
• Ultimul drum : RAHOVA — 
15,30.
• Dragoste și viteză: RAHOVA
— 18, la grădină

20,15 (seria de bilete — ------------ -- - ... 1215.
21,15, FEROVIAR 
16; 18,30; 21, ME-
- 13,30; 16; 18,30;
— 9; 11,15; 13,30; 

, STADIONUL DI- 
GRADINA FESTI- 
ARENELE ROMA-

două fețe : VICTO- 
11; 13,30; 18; 18,30;

șl Cleopatra t VIITO-
18; 20.
șl muzica : AURORA 
13,30; 15.45: 18; 20,30, 
— 19. TOMIS — 9: 

15,45; 18; 20,15, la gră-

de neconceput
M. UNGHEANU

Noi producții
de scurt-metraj

Noua casă de culturâ din Oradea aflatâ în construcție Foto : S. Cristian

de 
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î
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18 octombrie 
cinematogra- 
vor rula ur-

Pină la urt punct, desti
nul „tragicomediei" ~ lui 
Mircea Radu Iacoban a- 
mintește de acela al piesei 
lui D. “ ~ ’ ’
îngeri 
mină 
afara 
captat 
și al oamenilor de 
inaugurîndu-și, pe 
multe scene din țară, 
rieră ce mărturisește 
resul teatrelor pentru 
originale și de actualitate. 
Iat-o acum deschizînd sta
giunea, la același 1 
Giulești — un act cu 
mai semnificativ, cu 
alte teatre bucureștene au 
preferat, din motive de 
neînțeles, să încredințeze 
această funcție simbolică 
unor titluri din dramatur
gia străină, și nu întotdea
una alese cu discernămîntul 
necesar, dintre cele mai 
promițătoare. în acest con
text, interesul statornic al 
teatrului Giulești pentru 
varianta contemporană a 
scrisului 
nesc, și cu deosebire pentru 
dramaturgia tînără, iese 
din nou în evidență. Toată 
stima pentru această atitu
dine constantă și progra
matică.

Similitudinea cu piesa 
lui D.R. Popescu poate fi 
dusă, de altminteri, ceva 
mai departe. Ca și acolo, 
avem de-a face cu încerca
rea temerară de a scruta, 
din chiar interiorul lor, 
dramele de conștiință ale 
unor eroi contemporani — 
cu precădere tineri —, aspi
rația lor către o existență 
autentică, organizată în 
numele unui ideal concret 
de muncă, de adevăr, de 
dreptate. Ca și acolo, viața 
complică drumul de acces 
spre acest Ideal, provo- 
cînd confruntări dramatice

R. Popescu, Acești 
triști. Adusă Ia lu- 
într-un teatru din 
Bucureștiului, ea a 
interesul publicului 

teatru, 
mai 

o ca- 
inte- 
piese

revelatorii, pe parcursul 
cărora caracterele se aleg 
și se definesc. Mircea Radu 
Iacoban are ambiția să 
producă, într-o zonă tema
tică — cea a satului con
temporan — bîntuită nu o 
dată de vîntul uscat al pon- 
cifelor, o dramă sinceră și 
emoționantă, prin care ten

dramatice a vicepreședinte
lui, personaj traversat 
sentimentul bătrîneții, 
inutilității, al uitării, I se 
alătură — bucurîndu-se 
chiar de un anume trata
ment preferențial în țesă
tura piesei — frămîntări 
minor-sentimentale sau 
convenționale probleme de 
etică. O selecție mai

acumularea de observații 
realiste, menite să pună în 
valoare, în principal, nota 
de autenticitate a piesei. 
Sistemul de referință se 
schimbă însă uneori, con
venția inițială se rupe, și 
atunci asistăm la episoade 
de un simbolism oarecum 
naiv, opuse contextului, ca 
acea scenă-cheie a tangou-

teatru 
i atît 

cit
de

//

dramatic romă-

Cronica teatrală

plitate și patetism, fiind 
pe de-a-ntregul convingă
tor și emoționant. Pe Do
rina Lazăr limitele rolului 
au stînjenit-o întrucîtva ; 
această recunoscut bună in
terpretă de comedie a 
tradus drama personajului 
ei cu unele accente de a- 
gitație exterioară. Costel 
Gheorghiu a 
una din cele 
roase partituri 
sei, aceea 
dintelui, 
mediu, 
explozii retorice 

adîncimi

începînd din 12 
pînă la data de 
a.c., pe ecranele 
felor din Capitală 
mătoarele filme de scurt-metraj, 
producții ale studiourilor „Al. 
Sahia" și „Animafilm" :

Patria : Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele 
Mureș și Bistrița-Năsăud ; Lu
ceafărul : Componenta gama ; 
Capitol : Sărutul ; Festival : 
Arhitecțij din Poiana ; Lumina : 
Băutura blestemată ; Excelsior : 
Celula și cromozomii ; Buzești : 
Nicolae Adam ; Lira : Bună di
mineața. povești ; Drumul Să
rii : Per pedes ; Giulești : Ziua 
Marinei ; Cotroceni : Orizont 
științific nr. 8/1970 ; Gloria : 
Pe cimpul alb ; Aurora : 23 Au
gust 1970 ; Miorița : Marinari 
de cursă lungă ; Moșilor : Gră
dina ; Popular : Mi-a spus o 
vecină ; Munca : Film dedicat 
vizitei președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Franța ; Tomis : 
De 214 ori ; Flacăra : Copilul 
de la Modjokerto ; Arta : Mari 
interpreți ai lumii la București ; 
Progresul : Previziuni și jocuri ; 
Clubul Uzinelor „Republica" : 
Vîrsta opțiunilor ; Ferentari : 
Covorul (12—14 X), Băiatul și 
porumbelul (15—18 X) ; Pacea :

Elemente de ergonomie (12—14 
X) ; Africa, note de drum (15— 
18 X) ; Crîngași ; Africa, note 
de drum (12—14 X), Salutări 
din Ada-Kaleh (15—18 X) ; 
Cosmos : Salutări din Ada- 
Kaleh (12—14 X) ; Orizont știin
țific nr. 7/970 (15—18 X).

Producții ale studiouri' 
lor din alte țâri

TANGO LA NISA"
de M. R. IACOBAN

la Teatrul Giulești

siunea adevărului să circu
le nestînjenită de scheme.

Piesa provoacă, în bună 
măsură, o reală senzație de 
autenticitate. Dar primej
dia demonstrației concep
tuale nu este ocolită cu 
destulă consecvență. Acu
mularea continuă de moti
ve dramatice independente 
(fiecare personaj are „dra
ma" lui), adunate într-un 
singur nod conflictual, în 
funcție de care se polari
zează, sfîrșește — parțial — 
în artificiu teatral, în sensul 
de exercițiu de meșteșug, 
în „argumentație". Apoi, a- 
ceste motive, luate fiecare 
în parte au o încărcătură 
inegală ; condiției autentic

riguroasă a ideilor, o o- 
rientare mai decisă că
tre zonele cu adevărat sem
nificative ale conștiinței 
umane, vor da înălțime și 
vigoare dramaturgiei lui 
Mircea Radu Iacoban, care, 
cu Tango la Nisa, începe 
mai mult decît promițător.

Montarea Getei Vlad mi
zează în principal pe „at
mosferă", pe evocarea mi
nuțioasă și pitorească a me
diului și a oamenilor. în 
acest spirit, decorurile și 
costumele Sandei Mușates- 
cu reconstituie, în detalii 
pline de culoare, ambianța 
satului moldovenesc în 
preajma Anului Nou. Sti
lul spectacolului derivă din

lui, în care personajele sînt 
scoase pe neașteptate din 
ambianță și izolate într-un 
cerc ireal, printr-un pro
cedeu absolut artificios.

Ezitările regiei se trans
mit uneori și actorilor, a 
căror interpretare caută în 
general nuanța exactă, mă
sura, adevărul diurn, umo
rul firesc, lirismul necesar, 
dar care nu sînt lipsiți de 
unele stridențe și de faci
lități. Foarte bun ni s-a 
părut, la debutul său 
bucureștean, tînărul actor 
Peter Paulhofer, care a iz
butit să găsească, într-un rol 
extrem de dificil, linia 
de echilibru dintre sim-

interpretat 
mai gene- 

ale pie- 
a vicepreșe- 

într-un registru 
în surdină, fără 

dar și 
fără adîncimi deosebite. 
Pe Corado Negreanu l-am 
regăsit în continuarea im
presionantei sale evoluții 
din ultima vreme : un ac
tor care-și 
parițiile cu migală, jus- 
tificîndu-și 
care reacție, acordînd greu
tate și semnificație fiecă
rui detaliu al rolului. Ion 
Vîlcu a știut să evite stri
dențele și facilitățile la 
care l-ar fi putut tenta pi
torescul său personaj, dar 
nu ne-a putut face să-l ui
tăm pe tînărul D. Vitcu, 
admirabilul interpret ie
șean al aceluiași rol. Cîteva 
apariții colorate, uneori 
chiar excesiv — Athena 
Demetriad, Luiza Derderian 
Marcoci, Mircea Dumitru — 
și alte cîteva mai puțin 
colorate — Paul Ioachim, 
Sergiu Demetriad — s-au 
alăturat protagoniștilor, în
tr-un ansamblu suficient 
de omogen.

Dincolo de neîmplinirl, 
căldura vizibilă cu care 
toți acești actori au înțeles 
să slujească un text origi
nal, cu certe calități lite
rare, merită să fie subli
niată cu o căldură cel pu
țin egală.

„PATRIUM

compune
răbdător

a-
fie-

Sebastian COSTIN

Un nou concurg artistic interjude- 
țean al artiștilor amatori a debutat 
pe micul ecran. Este vorba de „Pa- 
trium carmen", concurs coral organi
zat de Radiodifuziunea Română în 
colaborare cu Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Consiliul 
Central al U.G.S.R. și Uniunea Com
pozitorilor.

Manifestare de amploare — la 
care vor participa 120 de formații 
corale din toate județele țârii, de pe 
lingă casele de cultură, cluburile 
muncitorești și căminele culturale —

Vitan : Ilustrate din Praga — 
R.S.C. ; Rahova : Palatul Ar- 
hangelskoe — U.R.S.S. ; Doina : 
Varșovia în pictura lui Canalet
to — R.P.P. ; Viitorul : Clipe 
furate — R.P.B. ; înfrățirea în
tre popoare : 300 de ani de la 
moartea lui Rembrandt — R.P.B.; 
Dacia : Trei milenii — R.P.U. ; 
Unirea : Coloriștii polonezi — 
R.P.P. ; Volga : O zi cu Ghiau
rov la Salzburg — R.P.B. : Tim
puri Noi (după amiază) : In țara 
incașilor și Iamal, marginea 
pămîntului — U.R.S.S. ; Doina : 
(dimineața, program pentru co
pii) ; Răpirea — U.R.S.S. ; Prie
tenii elefantului Goso — R.P.B. ; 
Start — R.S.C. ; Omul care a 
plecat să cunoască groaza — 
R.D.G.

CARMEN11
este dedicată semicentenarului 
tidului Comunist Român. Ea își 
pune să stimuleze acest gen de __
vitate artistică cu vechi și valoroase 
tradiții în cultura muzicală româ
nească, să contribuie la educarea es
tetică a maselor, la cultivarea senti
mentului de dragoste față de patrie 
și partid, față de muncă, față de 
valorile spirituale ale poporului nos
tru.

în prima etapă a concursului s-au 
întrecut formații corale din județele 
Bihor, Botoșani și Vaslui.

Par- 
pro- 
acti-

Pe șantierul Teatrului Național din Capitală
Pe șantierul Teatru

lui Național din Capi
tală, a cărui construc
ție va continua intens 
în cursul anului viitor, 
se fac pregătiri pentru 
desfășurarea în condi
ții optime a lucrărilor 
pe timpul iernii. Ast
fel, a fost terminat 
montajul centralei și 
instalațiilor de încălzi
re ale viitorului teatru, 
urmînd ca, pină la 
sfirșitul lunii viitoare, 
să fie pus în funcțiune 
sistemul definitiv al

rețelei calorice a edifi
ciului. Echipe de con
structori efectuează a- 
cum cu prioritate, ope
rații de închidere a 
spațiilor construite, cu 
uși și ferestre definiti
ve, precum și cu pa
nouri provizorii. cre- 
indu-se astfel posibili
tatea executării, în a- 
notimpul rece, a unor 
masive lucrări de fini
saje interioare. Se pre
conizează ca, la înce
putul primăverii, lu
crările respective să fie 
realizate în proporție

de 90 la sută la corpul 
anexă și 80 la sută la 
scenă. Continuă totoda
tă și celelalte operații. 
Astfel, 
fațadele 
operație 
gata la sfîrșitul anului 
viitor, se execută dru
murile definitive și 
spațiile destinate gră
dinii teatrului etc. La 
sala studio, se toarnă 
structura de beton ar
mat, lucrare prevăzută 
a fi gata la sfîrșitul 
trimestrului viitor.

(Agerpres)

se plachează 
cu travertin, 
care va fi
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Primire ia
Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Janos Fâzekas, a primit 
luni dimineața pe Nagy Jozsefne, 
ministrul industriei ușoare al R.P. 
Ungare, conducătorul delegației 
guvernamentale a acestei țări, care 
a luat parte la deschiderea Tîrgu- 
lui internațional de la București.

La întrevedere, care s-a desfă

șurat într-o atmosferă prietenească, 
au luat parte Ion Crăciun, minis
trul industriei ușoare, Alexandru 
Sencovici, președintele Comisiei 
pentru industrie, construcții și 
transporturi a Marii Adunări Na
ționale, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului
Florian Dănălache la Moscova

Tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a plecat luni dimineața 
la Moscova pentru a participa la 
lucrările Sesiunii Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășul Con
stantin Drăgan, prlm-vicepreședin- 
te al Consiliului Central al U.G.S.R., 
secretari ai Consiliului Central, 
membri ai Comitetului Executiv și 
activiști ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bu
curești, și membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Șereme- 

tievo, tovarășul Florian Dănălache 
a fost întîmpinat de A. N. Șelepin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor Sovietice, 
de activiști ai C.C.S. din U.R.S.S.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României în 
Uniunea Sovietică, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

Cronica zilei
Luni dimineața a părăsit Capi

tala, plecînd spre R.P. Chineză, o 
delegație a Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, condusă 
de ministrul Ion Avram, pentru a 
face o vizită în această țară.

Printre persoanele oficiale, pe 
aeroportul Otopeni, se aflau ad- 
juncții ministrului, precum și Cian 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chine
ze la București, și alți membri ai 
ambasadei.

★
Luni după-amiază, Andrej 

Barcak, ministrul comerțului exte
rior i al R. S. Cehoslovace, care face 
o vizită în țara noastră, a avut o 
întrevedere cu ministrul cbmerțu- 
lui exterior, Cornel Burtică, în ca
drul căreia au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor economice din
tre cele două țări.

★
Atașatul militar aero și naval al 

R. P. Polone la București, colonel 
Jozef Pietczykowski, a oferit luni 
după-amiază un cocteil, cu prile
jul celei de-a 27-a aniversări a 
Zilei Armatei Populare Polone.

Au participat general-colonel 
Sterian Țîrcă, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, zia
riști.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București, șefi ai altor misiuni 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației guvernamenta
le a R. P. Polone, condusă de Eu- 
genlusz Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care face o 
vizită în țara noastră.

★
Ministrul transporturilor, poș

telor și telecomunicațiilor din R.F. 
a Germaniei, Georg Leber, a avut 
luni dimineața întrevederi cu Mi
hai Bălănescu, ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, și cu Pavel 
Ștefan, ministrul transporturilor.

La amiază, ministrul vest-ger- 
man a plecat în județele Prahova și 
Brașov, unde va vizita obiective 
industriale, sociale, culturale și 
turistice.

La 12 octombrie a avut loc la 
București semnarea Convenției ru
tiere încheiate între ministerele de 
resort ale României și R.F. a Ger
maniei.

Convenția a fost semnată din 
partea română de Pavel Ștefan, 
ministrul transporturilor, iar din 
partea R.F. a Germaniei, de Georg 
Leber, ministrul transporturilor, 
poștelor și telecomunicațiilor.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Transporturilor, ai 
altor ministere și instituții econo
mice centrale, precum și membrii 
celor două delegații participante la 
tratative.

Erau prezenți Erich Strâtling, 
ambasadorul R.F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasa
dei.

încheierea acestui document va 
facilita colaborarea și dezvoltarea 
în continuare a transporturilor re
ciproce de călători și mărfuri pe 
teritoriile statelor respective, pre
cum și în tranzit pe continentul 
european.

★
Luni după-amiază a părăsit Ca

pitala dr. John A. Hali, director 
general adjunct al Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică 
de Ia Viena, împreună cu soția, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost salutat de 
Emilian Rodean, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară.

★
Directorul pavilionului statului 

Israel, Dinari Israel, și directorul 
general al pavilionului japonez, 
Shinzo Totani, din cadrul Tîrgu- 
lui internațional — București au 
organizat luni dimineața conferin
țe de presă.

Cu acest prilej au fost prezenta
te principalele exponate din cadrul 
acestor pavilioane.

★
Luni seara a avut loc la Opera 

Română un spectacol de gală ofe
rit de Comitetul de organizare a 
Tîrgului internațional-București în 
cinstea participanților la această 
manifestare economică.

(Agerpres)

Jubileul unor scoliJ
Vechea așezare Buciumi, de pe Va

lea Trotușului, născută sub zodia ma
relui voievod Ștefan al Moldovei, a 
sărbătorit duminică 100 de ani de la 
înființarea școlii generale. La ora 8 
dimineața, clopoțelul a marcat, sim
bolic, deschiderea manifestărilor săr
bătorești, la care au participat, ală
turi de cadrele didactice și elevii șco
lii centenare, unii dintre veteranii în
vățători ai acestui lăcaș de învățâ- 
mînt, reprezentanți ai organelor ju
dețene și locale de partid și de stat, 
părinți ai elevilor, numeroși invi
tați. Profesoara Elena Manea, direc
toarea școlii, a vorbit despre condi
țiile grele în care a luat ființă pri
ma instituție de învățămînt din lo
calitate, a trecut în revistă tradițiile 
de ieri și preocupările de azi ale a 
cestei școli în educarea și instruirea 
tinerelor generații, arătînd că astăzi, 
de creșterea și educarea celor peste 
300 de elevi, se ocupă 16 cadre didac
tice cu înaltă calificare, față de un 
singur învățător cit a funcționat timp 
de aproape 70 de ani în această loca
litate. în încheierea adunării fes
tive a fost adoptat textul unei te
legrame, adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, în care se spune, printre altele: 
„Colectivul de cadre didactice și elevi 
se angajează să-și consacre cunoș
tințele și forțele de care dispun slu
jirii patriei și partidului. Vom căuta 
ca prin activitatea neobosită a școlii, 
organizației de partid, de tineret și 
pionieri și a părinților, să creștem și să 
educăm tînăra generație în spiritul 
dragostei față de patrie și partid, al 
Înaltelor Idealuri ale societății noas
tre socialiste".

★
Comuna Chilieni, din județul Co- 

vasna, a trăit duminică o mare săr
bătoare : 100 de ani de la înființa
rea școlii din localitate. Adunarea a 
fost salutată de Ioan Koos, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Sf. Gheorghe, Mihai Bartha, In 
vîrstă de 90 de ani, fost elev, Gaal Ana. 
fost profesor al acestei școli, și de 
alți invitați de la școlile din locali
tățile învecinate. După cuvîntul 
rostit de Imre Iosif, directorul școlii 
din Chilieni, care a subliniat succe
sele obținute în dezvoltarea școlii și 
In pregătirea noilor promoții de elevi,

a urmat un’ frumos program artistic 
prezentat de echipele artistice ale Școlii 
generale din Chilieni și ale Liceului 
nr. 1 din Sf. Gheorghe. într-o atmos
feră de puternic entuziasm, cei pre
zenți au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care își exprimă dragostea și 
atașamentul față de politica înțe
leaptă a partidului, închinată bună
stării materiale și spirituale a po
porului român, hotărîrea fermă a 
cadrelor didactice și elevilor de a 
continua și dezvolta frumoasele tra
diții de învățătură ale școlii sărbă
torite, spre a forma noi generații de 
cadre bine pregătite.

*
Liceul „Vlaicu Vodă" dîn Curtea 

de Argeș, a aniversat duminică 50 de 
ani de existență. La adunare au par
ticipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, foști profe
sori și absolvenți, cadre didactice și 
elevi. La adunarea festivă, care a a- 
vut loc in sala Casei de cultură din 
localitate, prof. Silviu Stoiculescu, di
rectorul liceului, a evocat principa
lele momente din activitatea acestui 
lăcaș de învățămint, subliniind condi
țiile optime create de partid și de 
stat învățămîntului de toate gradele 
din tara noastră.

Participanții la adunare au adresat 
o telegramă Comitetului Centra! 
ai P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune, prin
tre altele : „La semicentenarul 
liceului „Vlaicu Vodă", din ve
chea cetate voievodală de pe malurile 
Argeșului, cadrele didactice și elevii 
liceului își exprimă profunda recu
noștință și dragoste față de partid, 
față de dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Ceaușescu. Mulțumind 
pentru condițiile bune ce ne-au fost 
create, ne angajăm să fim la înălți
mea sarcinilor de mare răspundere pe 
care partidul și statul le pune în fața 
învățămîntului, pentru transpunerea 
în viață a directivelor Comitetului 
Central al partidului". în încheiere, 
formații artistice ale elevilor lice
ului sărbătorit au prezentat un fru
mos montaj muzical-coregrafic de
dicat evenimentului.

(Agerpres)

Luni, 12 octombrie a.c., 
deschis la București lucrările celei 
de-a Vl-a consfătuiri a conducăto
rilor organelor centrale care se o- 
cupă în țările socialiste cu pro
blemele rezervelor de stat.

Iau parte delegații din R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, Republica So-

cialistă România, U.R.S.S. și R.P. 
Ungară.

în cadrul ședinței de deschidere, 
delegațiile la consfătuire au fost 
salutate, din partea guvernului Re
publicii Socialiste România, de to
varășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

vremea

■

desfășu-Ca urmare a tratativelor 
rate în spiritul prieteniei și înțele
gerii reciproce, la. 12 octombrie 1970 
a fost semnat, la București, Acordul 
privind schimbul de mărfuri 
Republica Socialistă România 
publica Socialistă Federativă 
slavia, pe perioada 1971.—1975.

Conform acestui acord, Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia va 
livra în Republica Socialistă Româ
nia : cabluri electrice, minereu de 
fier, bauxită, celuloză, produse side
rurgice, produse din cupru și din 
alamă, materii prime și produse far
maceutice, o gamă largă de produse 
chimice, bunuri de larg consum și 
altele.

Republica Socialistă România va 
livra : produse petrolifere, anvelope, 
aluminiu blocuri, cauciuc sintetic, 
produse farmaceutice, produse ale 
industriei lemnului, bunuri de larg 
consum și altele.

Acordul prevede, de asemenea, 
efectuarea unui volum însemnat de 
livrări reciproce de mașini și utilaje, 
in mare parte bazate pe operațiile de 
cooperare perfectate între întreprin
derile și centralele industriale ale 
Republicii Socialiste România și or
ganizațiile economice din Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia. Ast
fel, se vor efectua livrări reciproce 
de locomotive electrice, mașini-unel- 
te, produse electrotehnice etc.

De asemenea, Republica Socialistă 
România va efectua livrări de insta
lații pentru ciment, șasiuri de auto
camioane, mașini agricole, iar Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia 
va efectua livrări de motoare Diesel 
navale și pentru autovehicule.

intre 
și Re- 
Iugo*

(Agerpres)

perioada 1971-1975
Acordul prevede creșterea de peste 

două ori a volumului schimbului die 
mărfuri în următorii cinci ani. față 
de cel realizat în perioada 1966— 
1970.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, iar din partea 
iugoslavă de Muhamed Hadzic, se
cretarul federal pentru comerțul ex
terior.

Cu ocazia semnării acordului, cei 
doi miniștri au exprimat satisfacția 
celor două părți în legătură cu creș
terea volumului de schimburi conve
nite, precum și cu noile îmbunătățiri 
calitative ale acestora, datorate In 
cea mai mare parte activității rodni
ce desfășurate de Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare eco
nomică.

La semnare au fost de față Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, președintele părții 
române în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, precum și mem
brii celor două delegații.

Erau, de asemenea, prezenți Dra- 
ghișa Djokovici, membru ai Vecei 
Executive a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, 
ambasadorul R.S.F.
București, și membri

*
In cursul după-amiezii, secretarul 

federal pentru comerț exterior. Mu
hamed Hadzic, a părăsit Capitala.

Iso Njegovan, 
Iugoslavia la 

ai ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol de 
colaborare economică și tehnică
intre România și

La Consiliul de Miniștri s-au în
cheiat luni convorbirile între Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române in Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, și 
dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții R.D Germane în comisie.

Cu acest prilej a fost încheiat un 
protocol, care cuprinde noi măsuri 
privind dezvoltarea și adîncirea co
laborării și cooperării economice și 
.tehnice între cele două țări in diferi
te domenii de interes reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat în spi-

PLECAREA DR
Luni seara a părăsit Capitala, ple

cînd spre Berlin, dr. Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, președintele 
părții Republicii Democrate Germane 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică între Republi
ca Socialistă România și 
mană.

Oaspetele a fost însoțit 
Meier, vicepreședinte al 
de Stat al Planificării. 
Schwierz, adjunct al ministrului eco
nomiei externe, și de alte persoane 
oficiale.

în cursul zilei de luni, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, dr. Kurt Fichtner.

R. D. Ger-
de Heinrich 
Comitetului 
dr. Eduard

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

Velodromul și-a închis porțile

R. D. Germană
rit de prietenie și înțelegere reci
procă

★
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, dr. Kurt 
Fichtner, ambasadorul acestei țări 
la București, Hans Voss, a oferit luni 
după-amiază un cocteil.

Au luat parte Mihai Marinescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mini
ștri, membri ai Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare economi
că între Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, alte persoane o- 
ficiale, (Agerpres)

KURT FICHTNER
care a condus delegația guvernamen
tală a țării sale la deschiderea Tîr
gului internațional — București, a 
vizitat pavilionul românesc al tîrgu- 
lui.

La plecare, pe aeroportul Bucu
rești—Otopeni, oaspetele a fost sa
lutat de Mihai Marinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri. Radu 
ConstantinescU. vicepreședinte al co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică. 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, de alte 
persoane oficiale.

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

Convorbiri economice româno-cehoslovace
La Comitetul de Stat al Planifică

rii au început, luni dimineața, con
vorbirile oficiale intre Maxim Ber- 
ghianu, președintele C.S.P., și Vaclav 
Hula, vicepreședinte al guvernului, 
ministrul planificării al R. S. Ceho
slovace, privind colaborarea econo
mică între România și Cehoslovacia 
și schimburile de mărfuri pe perioa
da 1971—1975.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, și Ion 
Bucur, vicepreședinte al C.S.P., iar 
din partea cehoslovacă, Andrej 
Barfak, ministrul comerțului exte
rior, și Morkus Frantișek, adjunct 
ai ministrului planificării.

(Agerpres)

(Urmare din pag. i)

de la Sibiu, reporterul con
semnează, pe aceeași pa
gină de carnet, fapte tot 
atît de spectaculoase — 
consumate la un mod 
tensiv, intr-un perimetru 
mult mai restrins — ca și 
cele care 
structorilor

...O hală 
sticlă colorată. Un 
de muncă. întins, ta lungi
me. pe o distanță nu mai 
mare de o sută de metri. 
O linie de mașini automate. 
Un colectiv de cîteva du
zini de oameni : 27 de elec
tricieni, 23 de lăcătuși, 2 
carusellști, cîțiva ingineri, 
cîțiva meșteri. Sîntem in 
șecția cazangerie a uzinei 
sibiene. printre autorii vi
rolelor de la Lotru, primele 
de telul acesta fabricate in 
tara noastră.

„Sînt foarte bune..." Ne 
amintim cuvintele, urmă
rind eforturile care le nașe. 
De. la trecerea foilor de 
oțel, groase de cîte 5—6 cm, 
printre dinții calandrelor 
care Ie „virolează" și. de 
aici, la sudură, la contro
lul cu ultrasunete, la „șan- 
frenarea" cilindrilor, la le
garea virolelor in tronsoane 
la fotografierea cu raze X, 
tehnica fabricației este ea 
însăși — în întregime — 
nouă, tot atît de nouă ca și 
produsul. Noi sînt și apa-

ta-

fac faima con- 
hidrocentralei. 
cu pereți de 

spațiu

ratele necesare confecțio
nării virolelor, realizate de 
ingineri ai uzinei. Nouă, 
in ambianța acestei hale, 
în golul luminos al pereți
lor policromi, pe această 
sută de metri în care se 
nasc 1 250 de metri de Con
ductă gigantică, turn de 
oțel sfredelind golul de pia-

Ieri in țară : Vremea s-a răcit 
ușor în toate regiunile țării, cu 
excepția Olteniei și Dobrogei. 
Cerul a fost variabil, mai mult 
acoperit în jumătatea de est a 
țârii, unde s-au semnalat preci
pitații slabe, sub formă de ploa
ie și burniță. Vîntul a suflat mo
derat din sectorul nord și nord- 
est. Temperatura aerului Ia o- 
rele 14 era cuprinsă intre 10 
grade la Rădăuți și Tîrgu 
Neamț și 23 grade la BăileștL 
In București : Vremea s-a ră
cit ușor. Cerul s-a înnorat. 
Vîntul a suflat moderat din 
sectorul nordic. Temperatura ma
ximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 octombrie a. c. în 
țară : în următoarele zile trans
portul de aer polar va continua 
să influențeze vremea din țara 
noastră, cu deosebire în jumăta
tea de nord-est, determinînd o 
vreme răcoroasă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi sla
be și burniță, mai ales în estul 
țării. Vînt potrivit, cu intensifi
cări trecătoare. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 1 grad și 
plus 9 grade, izolat mai coborî- 
te în depresiuni, iar maximele 

. vor oscila între 10 și 20 grade, 
local condiții de brumă în nor
dul țării. In București : Vreme 
în curs de răcire. Cerul va fi 
temporar noros. favorabil burni
ței slabe. Vînt potrivit.

SOLEMNITATE
UNIVERSITARA

Profesorului dr. Manoutchehr 
Eghbal, de la Universitatea din 
Teheran, președintele și direc
torul general al Societății iraniene 
de petrol, i-a fost conferit luni, în 
cadrul unei solemnități, titlul de 
„Docjtor Honoris Causa" al Uni
versității, din București, în științele 
social-economlce.

La solemnitate au participat 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
profesori și studenți.

Au fost de față Soltan H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului la 
București, și membri ai ambasadei.

Rostind un cuvînt de deschidere, 
prof. dr. docent Jean Livescu, rec
torul universității bucureștene, a 
salutat călduros prezența oaspete
lui. Prof. dr. docent Mircea Lepă- 
dătescu, decanul Facultății de drept, 
a relevat apoi personalitatea prof, 
dr. M. Eghbal, militant consecvent 
pentru modernizarea social-econo- 
mică și politică a țării sale și pro
pășirea multilaterală a poporului 
iranian, pentru dezvoltarea rela
țiilor economice și cultural-știin- 
țifice între toate țările lumii și a- 
sigurarea păcii.

în aplauzele asistenței, prof. dr. 
M. Eghbal i-a fost înmînată diplo
ma de „Doctor Honoris Causa".

Mulțumind pentru cinstirea acor
dată de cea mai mare universitate 
a țării noastre, oaspetele a arătat 
că aceasta constituie o expresie a 
legăturilor trainice existente între 
popoarele român și iranian, subli
niind în acest context tradiționalele 
relații de cooperare economică și 
cultural-științifică dintre cele două 
popoare.

în Editura politică 
au apărut:

A. Bolintineanu, M. 
Malița :

„Carta O.N.U. - docu
ment al erei noastre"

★

„Organizația Națiunilor 
Unite și instituțiile sale 
specializate (documen

te fundamentale)"

exact — și nimeni n-ar 
putea-o stabili cu precizie 
— dacă în compoziția celor 
peste 150 de tone metalice, 
a celor 150 de tone de vi- 
role fabricate, în zilele ur
mătoare peste prevederile 
planului, a intrat, ca un 
ferment, evenimentul con
sumat la Lotru, cu implici-

• Campioni la demifond cu antrenament mecanic 
C. Gonțea - I. Gociman (Steaua)

Velodromul Dinamo și-a închis por
țile : sezonul ciclist pe pista de beton 
a luat sfirșit cu proba cea mai spec
taculoasă, in care viteza medie este 
de 65 km/oră. Este vorba de demi- 
fondul cu antrenament mecanic. Ti
tlul de campion in acest an a revenit 
cuplului Const. Gonțca — Iulian 
Gociman (Steaua), un cuplu deosebit 
de omogen, în ciuda diferenței de 
vîrstă și de experiență dintre cei doi 
sportivi. C. Gonțea este un ciclist tî- 
năr, remarcat deopotrivă în cursele 
de șosea și de velodrom. Numele lui 
Iulian Gociman, legat de ani și ani 
de activitatea ciclistă de la noi, se 
menține permanent în actualitate atît

prin neobosita muncă ce o depune ca 
antrenor al loturilor de pistarzl, cît 
și ca participant activ la cursele ce 
le îndrăgește nespus de mult. Duelul 
noilor campioni cu colegii lor de club 
G. Negoescu — C. Voicu, principalii 
favorit! ai probei, a fost deosebit de 
interesant, numeroșii spectatori din 
tribunele velodromului răsplătindu-i 
pe concurenți cu îndelungi aplauze. 
Cea de-a patra și ultima manșă a de
finitivat de fapt ordinea primilor cla
sați : Gontea — Gociman au ocupat lo
cul I, C. Popescu — Dan Marin (Voin
ța) locul II, iar G. Negoescu — C. 
Voicu, locul III.

ÎNTINERIREA ECHIPELOR -
CALEA REDRESĂRII

BASCHETULUI NOSTRU
Convorbire cu prof. Octav DIMITRIU

secretarul general al federației de specialitate

Campionatul divizionar pe 1970—71 
la baschet masculin a început
în sala Floreasca, cu meciurile
Dinamo—I.C.H.F. și Steaua—I.E.F.S. 
Din păcate, această gală inaugurală 
nu s-a bucurat de o asistență prea 
numeroasă. Regretul, se poate spu
ne însă, este de partea celor ce au 
lipsit. Ambele partide s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic, lucru remar
cat de specialiști, iar evoluția scoru
lui, maj ales in meciul al doilea, 
a creat, cum se spune, momente de 
suspens. Tinerii baschetbaliști de la 
I.E.F.S., unii debutanți cu această 
ocazie în divizia A. au luat jocul pe 
cont propriu, egalindu-i, ba uneori 
întreeîndu-i, pe mult mai experi- 
mentații lor adversari. în final, 
Steaua a terminat învingătoare cu 
zece puncte diferență (75—65), exact 

• atit cît a rezultat dintr-o adevărată 
suită de coșuri bune, reușită de „ve
teranul" Gheorghe Valeriu. Dinamo- 
viștii n-au avut emoții. Scor final 
95—66. Să sperăm că verva lor va 
fi de bun augur pentru meciurile 
ce-i așteaptă, în curînd, în cadrul 
„Cupej campionilor europeni".

Pentru baschet, noul sezon în
seamnă, de fapt, începutul unui nou 
drum, de redresare. Prof. Octav Di- 
mitriu. secretarul general al forultîi 
de resort, sublinia tocmai că princi
palul lucru pe care îl urmărește ac
tualul sezon de baschet este spori
rea calității jocurilor, ridicarea șta
chetei valori) echipelor de club și. 
implicit, a echipelor reprezentative, 
cît mai aproape de cota internațio
nală. \

— Prin ce modalități sperați să se 
deziderate ?
primul rînd. toa

infăptuiască aceste
— Angrenind, in

A

te forțele specialiștilor — salariațl 
sau voluntari — ai federației, ai co
misiilor locale de baschet. Vom în
cerca să-i interesăm, să-j atragem 
mai serios și mai direct pe antrenori 
la pregătirea loturilor reprezentative. 
Antrenamentele la cluburi vor de
veni de acum incolo baza pregătirii 
tuturor selecționabililor.

— Elementelor tinere Ii se acordă 
aceeași atenție de pînă acum ?...

— Contăm mult, chiar foarte 
mult, pe ceea ce poate aduce gene
rația t.inără în jocul de baschet. Divi
ziei școlare, activității echipelor res
pective le vom acorda o foarte mare 
atenție. De altfel, toate echipele au 
trecut la întinerirea formațiilor, da
torită, între altele, și obligativității 
stipulate în regulamentul campiona
tului. Antrenorii federali — pină 
acum preocupați, cu buna știință a 
conducerii federației, doar de pregă
tirea directă a loturilor reprezentati
ve — își vor exercita adevăratele 
obligații de serviciu : controlul și 
îndrumarea echipelor de club, con
trolul și îndrumarea activității tutu
ror centrelor de baschet.

— Măsurile federației vizează și 
participarea echipelor noastre Ia com
petițiile internaționale ?

— Pentru un timp anume vom 
restrînge numărul meciurilor inter
naționale. Echipele de club vor pu
tea primi avizul nostru numai în mă
sura în care merită și fac dovada in 
campionat că au o anume valoare. 
Ierarhia din clasament va 
noi un indiciu obiectiv, de 
tine cont cu precădere.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. Echipa braziliană de fot

bal F.C. Bangu (Rio de Janeiro) și-a 
început turneul în Europa, jucînd in 
Iugoslavia, la Novisad, cu echipa 
Vojvodina. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate (0—0).

După cum s-a anunțat, echipa Ban
gu va juca la sfirșitul acestei luni cu 
formația Rapid.

HALTERE. — Cu prilejul unui con
curs de haltere, care a avut loc la 
Moscova, sovieticul Boris Pavlov a 
stabilit un nou record mondial la ca
tegoria mijlocie (82,5 kg). Pavlov a 
realizat la totalul celor trei stiluri 
performanta de 507.500 kg. Vechiul 
record mondial era de 505 kg și apar
ținea compatriotului său. Ghenadi 
Ivancenko.

ȘAH. — După 6 runde, în turneul 
internațional masculin de șah de la 
Vinkovci în fruntea clasamentului se 
află Hort (Cehoslovacia) cu 4 puncte, 
urmat de Taimanov (U.R.S.S.), Szabo 
(Ungaria) și Gligorici (Iugoslavia), cu 
cite 3,5 puncte și o partidă întreruptă. 
Rezultate mai importante înregistrate 
în runda a 6-a : Larsen — Bronstein 
remiză ; Bertok — Petrosian remiză ; 
Gligorici — Minici 1—0 ; Quinteros — 
Hort 1—0.

NATAȚIE. — Cu ocazia lucrărilor 
Uniunii Europene de natație. care 
au avut loc la Bratislava, s-a stabilit 
printre altele ca viitoarea ediție a 
„Cupei Europei" să se dispute în 1971 
în zilele de 28 și 29 august. întrecerile 
masculine vor avea loc la Stockholm, 
iar cele feminine la Bratislava. Cam
pionatele europene de natație pentru 
juniori se vor disputa între 12 si 15 
august la Budapesta.

lor Constantin Sava și Toa- 
der Gîtlan, numele montu
rilor și sudorilor de la Lo
tru îi vom nota, ca parte
neri ai redutabilei între
ceri, pe creatorii virolelor, 
meșterii sibienl loan Moga, 
loan Deppner, Nicolae Co- 
man. Nicolae Furdui, Au
rel Ramf, pe inginerii Mir-

Replici in oțel și piatra

tră al munților Lotrului, 
este epica faptelor, între
cerea pasionată care se des
fășoară aici.

La 27 mai a. c., oamenii 
Lotrului au instalat în ga
leria forțată primul tron
son, lung de 3 m, greu de 
27 de tone. Evenimentul 
s-a consumat cu 20 de zile 
înainte de termen, grație 
escaladării graficului de 
producție de către brigăzile 
de mineri conduse de Toa- 
der Gîtlan și Constantin 
Sava. Nu se știe exact prin 
ce mijloace, prin ce canale 
de Informații, vestea aceas
ta a ajuns — în aceeași zi 
— la Sibiu. Nu se știe

ta lui propunere de între
cere. La Lotru, azi, mon
tării și sudorii conductei 
sînt m avans față de gra
fic. La Sibiu, constructorii 
virolelor au dat peste plan 
— pînă acum — peste 300 
de tone.

Totul e nou aici, la Si
biu. in acest decor, cu a- 
ceastă tehnică, în această 
Întrecere. Singuri oamenii 
sint aceiași. Aceiași meșteri 
vechi, vechi fruntași ai în
trecerii, reputații de mult 
stabilite, cărora ultimele 
evenimente le adaugă un 
spor de prestigiu. Pe a- 
ceeași filă de carnet pe 
care notam numele mineri-

cea Breazu sau Nicolae 
Acly.

loan Moga. unul din au
torii virolelor, lucrează de 
două decenii in cazangeria 
uzinei. „Operațiunea Lo- 
tru“, cu examenul tehnic pe 
care-1 implică, i-a pretins, 
și lui, ca și celorlalți, un 
plus sensibil de cunoștințe. 
A fost trimis la speciali
zare într-o uzină austriacă; 
s-a pregătit și singur, cu 
cartea in mînă. Dar ceea ce 
impresionează în primul 
rînd la omul acesta, la co
munistul loan Moga — și 
faptul capătă valoare de 
simbol, extinzîndu-și ima
ginea asupra întregului co-

lectiv — sînt cunoștințele 
pe care le are, pe care le-a 
dobindit, cunoștințele sale a- 
supra „galeriei forțate" și a 
rolului ei în angrenajul de 
energii de la Lotru. Mi-a 
desenat, în cîteva minute, 
pe o foaie de caiet, harta 
sistemului hidrotehnic, cu 
siguranța și precizia unui 
vechi specialist în centrale. 
Nu știu ciți oameni ai Lo
trului cunosc atît de pro
fund. de detaliat, șantierul, 
ca acest om care nu l-a vă
zut niciodată. Dar care, în
suflețit de dimensiunile 
scopului căruia îi dedică e- 
forturile, s-a ostenit să-și 
reprezinte scopul acesta cit 
mai atent, cît mai exact, în 
însăși esența sa, în pano- 
ramele-i largi ca și în de
taliu. A tăcut-o dintr-un 
impuls, in egală măsură 
sentimental și lucid. A fă- 
cut-o fiindcă scopul îl 
pasiona și fiindcă, apro- 
piindu-și-1 mal intim. îl 
putea servi mai bine.

între Sibiu și Lotru în
trecerea continuă. Avansu
rile față de grafice se în
trec cu avansurile față de 
grafice. Fruntașii se întrec 
cu fruntașii. Un termen 
nou se întrece cu propriile 
lui elogii. Și izbînda — e 
necesar s-o mai spunem ? 
— e mal aproape ca nici
odată. .

CICLISM. — Cu toate că 
vins în Turul, Lombărdiei,

fi pentru 
care vom

I. D.

a fost tn- 
----  --------------, ciclistul 

belgian Eddy Merckx continuă să con
ducă detașat în clasamentul pentru 
trofeul ..Pernod", totalizînd 409 punc
te. îl urmează, Ocana (Spania) — 
158 puncte, Leman (Belgia) — 120 
puncte. Van Springel (Belgia) cu 112 
puncte.

ATLETISM. — în cadrul unui con
curs atletic desfășurat la Tașkent, 
sovieticul Aleksandr Spiridonov a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială pentru juniori în proba de 
aruncare a ciocanului : 67.78 m.

LA IAȘI

Un sortiment
diversificat

de materiale
plastice

Uzina ieșeană de prelucrarea ma
selor plastice oontinuă să își diver
sifice gama sortimentelor fabricate. 
In acest an, aici s-au asimilat 18 
noi produse, cum ar fi : tuburi de 
tip „Bergman", cu pereți subțiri, 
tuburi ondulate, profile de colț și 
de margine, jaluzele, sertare pentru 
fabricile de mobilă ș.a., iar pentru 
necesitățile comerțului au fost crea
te noi tipuri de ambalaje — butoaie 
de 100 și 200 1.

Produsele uzinei ieșene sînt fa
bricate din policlorură de vinii, po- 
listiren și polietilenă. Ele sînt soli
citate și peste hotare, permițînd 
largi întrebuințări la confecționarea 
articolelor sudate de marochinărie, 
papetărie, jucării, în construcții, 
pentru izolări hidrofuge etc. La ce
rerea beneficiarilor, unitatea din 
Iași livrează foi opace sau transpa
rente, sub formă de metraj în su
luri, sau în plăci tăiate la dimen
siunile indicate.

Practic,
economicos

întreprinderea de industrie lo
cală „Electrometal" din Timișoara 
produce aparate care, cu ajutorul 
curentului electric, servesc la în
călzirea apei din rezervoare. A- 
vantajul folosirii unui asemenea a- 
parat pentru nevoile casnice — 
deasupra chiuvetelor din bucătării 
sau băi. precum și în alte locuri 
unde este nevoie — constă în fap
tul că apa se poate menține la 
temperatura dorită, lucru realiza
bil prlntr-o simplă manipulare a 
unui buton gradat.

Soluțiile tehnice adoptate de în
treprinderea constructoare pentru 
realizarea încălzitorului electric de 
apă, de 5 litri — tip „EL-MET-5", 
fac din acesta un articol ușor de 
utilizat, deci practic pentru locuin
țele ce nu dispun de alte mijloace 
pentru apă caldă.



viața internațională
Intilnirea tovarășului Nicolae Ceausescu 
cu președintele îslandei, Kristjan Eldjarn

(Urmare din pag. I)

în cuvîntul său, președintele 
KRISTJAN ELDJARN, după ce a 
adresat președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România un călduros bun venit 
în Islanda, a spus: Poporul 
îslandei este bucuros și ono
rat de faptul că ați binevoit să 
vă opriți în această țară, chiar 
pentru un timp atît de scurt, în 
drumul spre Organizația ‘Națiuni
lor Unite, pentru sesiunea jubiliară 
a acesteia.

Există, tntr-adevăr, o foarte 
mare distanță între cele două țări 
ale noastre, între țărmul încîntă- 
tor al Mării Negre și coasta oare
cum rece a Atlanticului de Nord, 
aflată, ca să mă exprim plastic, în 
umbra enormei mase a Țării Ghe
țarilor, Groenlanda.

Cu toate acestea, cele două po
poare ale noastre se cunosc bine 
unul pe celălalt. întreținem relații 
diplomatice din 1956, ministrul 
nostru de afaceri externe a efec
tuat recent o vizită oficială în 
România, unde i s-a făcut o mi
nunată primire prietenească. Tot 
astfel a fost primită, în cursul a- 
cestui an, și o delegație de deputați 
ai Parlamentului islandez.

Aceste vizite au sporit în rîndul 
poporului islandez interesul ma
nifestat pentru România, pentru 
istoria sa îndelungată și bogată, 
pentru cultura sa veche și mul
tilaterală, precum și pentru remar
cabilele realizări de astăzi ale tării.

Poporul îslandei dorește să în

„Sînt foarte fericit să mă intîlnesc 
cu președintele României, Nicolae Ceaușescu, 

la Națiunile Unite"»
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U., EDVARD «AMBRO

NAȚIUNILE UNITE. — Președin
tele celei de-a 25-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, Edvard Hambro, a făcut o 
declarație trimișilor speciali ai Ager
pres, Adrian Ionescu și Constantin 
Alexandroaie, in care se spune :

„în primul rînd. doresc să-mi ex
prim satisfacția de a avea ocazia să 
mă adresez, prin intermediul dv., opi
niei publice din România, nu numai 
ca președinte al acestei sesiuni, dar 
și ca norvegian, avînd în vedere că 
între guvernele și popoarele noastre 
au existat dintotdeauna, iar în pre
zent există, mai mult ca oricind, re
lații extrem de bune și apropiate.

în calitate de președinte al actualei 
sesiuni, trebuie să subliniez de la bun 
început că lucrările se desfășoară în 
două etape. Am avut o primă parte, 
a sesiunii ordinare, ca în fiecare an, 
consacrată dezbaterilor generale. în 
afară de aceasta are loc o sesiune ju
biliară".

în legătură cu semnificația sesiunii 
Jubiliare în cadrul căreia vor fi fă
cute în fața Adunării Generale decla
rații de către șefii de state și gu
verne, Edvard Hambro a arătat că

agențiile de presă transmit:
întrevedere Norodom 

Sianuk-Couve de Murville. 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian și președintele Frontului Na
țional Unit al Cambodgiei, a avut o 
întrevedere luni la Pekin cu Maurice 
Couve de Murville, fostul prim-mi- 
nistru al Franței, care se află în vi
zită în R. P. Chineză.

Ștefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, a sosit într-o vizită în Ca
nada. într-o scurtă declarație făcută 
pe aeroport, ministrul polonez a pre
cizat că relațiile dintre Polonia și 
Canada se dezvoltă cu succes pe baza 
principiilor coexistenței pașnice între 
state cu sisteme social-politice dife
rite. Jedrychowski urmează să aibă 

Aceastâ medalie bâtutâ special în Uniunea Sovieticâ cu prilejul zborului 
navei automate „Luna—16" a parcurs distanța Pâmînt—Lunâ și retur

trețină relații bune cu toate na
țiunile. Sînt convins, domnule pre
ședinte, că popasul pe care îl fa
ceți în Islanda va reduce, ca să mă 
exprim simbolic, distanța care se
pară geografic cele două națiuni 
ale noastre, ne va apropia și mai 
mult și va întări legăturile de 
prietenie care, sînt bucuros să o 
spun, s-au stabilit deja în mod 
ferm între noi.

Președintele îslandei a toastat 
apoi în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a soției sale, 
Elena Ceaușescu, pentru prosperi
tatea poporului român.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a rostit 
apoi un toast de răspuns, în care 
a spus :

Doresc, în primul rînd, să vă 
mulțumesc pentru amabila invita
ție de a fi oaspeții dv. și pentru 
primirea deosebit de călduroasă pe 
care ne-ați făcut-o. De asemenea, 
mă folosesc de acest prilej pentru 
a vă adresa dv. și poporului islan
dez un salut prietenesc din partea 
mea și a poporului român.

într-adevăr, așa cum ați remar
cat, între țările noastre, deși si
tuate la mari distanțe, există rela
ții de prietenie. în ultimii ani ele 
au cunoscut a extindere continuă. 
Vizita în România, în primăvara 
acestui an, a ministrului de afa
ceri externe al îslandei a contri
buit la dezvoltarea acestor relații.

Cunoaștem rezultatele poporului 
islandez în dezvoltarea sa econo
mică și socială și ne bucură mult 
realizările obținute în aceste do

„se urmărește, astfel, o nouă consa
crare a tuturor principiilor Cartei. 
Sînt declarații ale oamenilor de stat 
cei mai autorizați, care vor da o nouă 
încredere popoarelor lumii, ce au pri
virile îndreptate spre organizația 
noastră și urmăresc cu speranță ac
tivitățile ei. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît aceste declarații, expuse în
tr-un asemenea cadru solemn de la 
înalta tribună a Națiunilor Unite, pre
zintă o importanță și un interes cu 
totul deosebite. Toate popoarele lu
mii așteaptă întărirea rolului și efica
cității Națiunilor Unite în viața in
ternațională".

Subliniind cadrul propice pe care 
îl oferă Națiunile Unite pentru efor
turile în direcția progresului și ooo- 
perării intre țări, în vederea asigură
rii păcii și încrederii între popoare, 
președintele actualei sesiuni a men
ționat că „în această misiune, un rol 
important revine tuturor țărilor 
membre, atît marilor puteri, cît și 
țărilor mici și mijlocii. Națiunile 
Unite constituie o organizație a tu
turor statelor, mari și mici, care tre
buie să-și aducă fiecare, în deplină 

convorbiri cu ministrul de externe 
canadian, Mitchell Sharp, șl cu alte 
oficialități canadiene.

Stare de urgență în 
InSUlele BermUde. Guvernato
rul Insulelor Bermude, lordul Marton- 
mere, a ordonat mobilizarea poliției 
și trupelor din capitală, unde dom
nește o situație Încordată ca urmare 
a incidentelor rasiale care au avut 
loc în cursul săptăinînii trecute. Tot- 
bdată. guvernul, întrunit In sesiune 
extraordinară, a hotârit să impună pe 
tot teritoriul insulei starea de ur
gență.

Ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei, Poul 
Hartling, aflat în vizită oficială In 

menii. La rîndul său, poporul ro
mân obține succese însemnate în 
construirea orinduirii noi, pe linia 
progresului economic și social. A- 
cestea creează condiții favorabile 
dezvoltării în continuare a legătu
rilor de colaborare economică, teh- 
nico-științifică și culturală dintre 
popoarele noastre.

Faptul că, deși țările noastre au 
orînduiri sociale diferite, relațiile 
dintre ele se dezvoltă în mod pozi
tiv, se datorește respectării princi
piilor independenței și suveranită
ții, deplinei egalități în drepturi, 
respectului reciproc — ceea ce des
chide o bună perspectivă evoluției 
viitoare a acestor relații.

Sper, domnule președinte, că veți 
avea plăcerea să vizitați într-un 
viitor nu prea îndepărtat Româ
nia și să cunoașteți munca și pre
ocupările poporului nostru, dorin
ța sa de pace, de colaborare cu 
Islanda, cu toate popoarele lumii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
toastat în sănătatea șefului statu
lui islandez și a soției sale, a pri
mului ministru, pentru prietenia 
dintre cele două popoare, pentru 
propășirea îslandei.

Luni seara, președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au fost conduse la 
aeroport de președintele Republicii 
Islanda, Kristjan Eldjarn, și de 
celelalte Oficialități islandeze.

Următoarea escală a aeronavei 
prezidențiale, în drum spre New 
York, este orașul Montreal din Ca
nada.

egalitate, în condiții democratice, a- 
portul lor în acest cadru la coope
rarea prietenească, strinsă, plină de 
încredere — factor care poate asigura 
viabilitatea Organizației Națiunilor 
Unite".

Referindu-se la o recentă declara
ție a președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
în legătură cu faptul că Organizației 
Națiunilor Unite ii revine un rol re
marcabil în adincirea cooperării in
tre toate națiunile, președintele celei 
de-a 25-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., Edvard Hambro, a 
subliniat : „Sînt foarte fericit de 
ocazia pe care o voi avea de a mă 
întîlni cu președintele țării dv., 
Nicolae Ceaușescu, aici, la Națiu
nile Unite. Nu numai pentru că 
îl admir foarte mult, dar și pentru 
că sînt profund convins că politica 
externă a României se bazează pe 
principiile Cartei Organizației Națiu
nilor Unite și pe voința fermă de a 
găsi noi posibilități pentru o și mai 
Strinsă cooperare cu toate statele 
lumii, în mod deosebit cu cele eu
ropene, Indiferent de sistemul lor 
politic, social și economic".

R.S.F. Iugoslavia, și-a început luni 
convorbirile oficiale cu omologul său 
iugoslav, Mirko Tepavaț. La Belgrad 
se află, de asemenea, o delegație e- 
conomică daneză care poartă, după 
cum precizează agenția Taniug, con
vorbiri cu oficialități iugoslave asu
pra căilor și posibilităților de extin
dere a colaborării economice și co
merciale dintre cele două țări.

Ministrul de externe ja
ponez, Aichi, a sosit în 
Okinawa. E1 va avea °°nvorbiri 
cu oficialitățile locale asupra terme
nilor concreți ai retrocedării insulei 
către Japonia. După cum se știe, re
trocedarea Okinawei, aflată în pre
zent sub administrație americană, a 
fost hotărită în principiu, in noiem
brie anul trecut, în timpul convorbi
rilor de la Washington dintre Eisaku 
Sato, primul ministru japonez, și pre
ședintele S.U.A.. Richard Nixon.

Inundațiile din Porto 
Rico, produse săptămîna trecută 
s-au soldat, potrivit unui bilanț in
complet, cu cel puțin 50 de morți și 
dispăruți. Pierderile materiale sînt e- 
valuate la peste 50 milioane dolari. In 
prezent, situația revine la normal.

Robert McNamara, președm- 
tele Băncii Internaționale pentru Re
construcție și Dezvoltare, a sosit in 
Iugoslavia. într-o vizită oficială. în- 
tr-o declarație făcută la aeroport, el 
și-a exprimat satisfacția de a vizita 
Iugoslavia, de a conferi cu președin
tele Tito și alte personalități iugo
slave și de a cunoaște dezvoltarea 
economică a tării. Referindu-se la ac
tivitatea băncii pe care o conduce,

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

MOSCOVA 12 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite: 
După călătoria întreprinsă prin Uni
unea Sovietică, în cadrul căreia a 
vizitat cosmodromul Baikonur, Novo- 
sibirskul, Tașkentul și Samarkandul, 
președintele Franței, Georges Pom
pidou, însoțit de Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., s-au înapoiat 
luni dimineața la Moscova. In ace
eași zi, președintele Pompidou a vi
zitat Academia de Științe a Uniunii 
Sovietice și a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor francezi care 
au făcut parte din escadrila aeriană 
„Normandie-Niemen".

După-amiază, Ia Ambasada fran
ceză din Moscova a avut loc o mare 
recepție cu prilejul vizitei în U.R.S.S. 
a șefului statului francez. Au parti
cipat N. V. Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
numeroși alți conducători sovietici, 
reprezentanți ai vieții științifice și 
cultural-artistice din Moscova.

Comentînd prima etapă a convorbi
rilor sovieto-franceze Ia nivel înalt, 
ziarul „Pravda" scrie, printre altele : 
„Acum există posibilități pentru a ri
dica colaborarea sovieto-franceză la 
un nou nivel, mai înalt, de a-i lărgi 
și mai mult perspectivele. Iar aceas
ta, la rîndul ei, va influența asupra 
evoluției evenimentelor din Europa, a- 
supra tendințelor politice care duc 
spre destindere". „Cu cît mai multe

UN DOCUMENT PREZENTAT
DE DELEGAȚIA R.D. VIETNAM

la convorbirile cvadripartite de la Paris

PARIS 12 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvînt al delegației guvernului 
Republicii Democrate Vietnam la 
Conferința cvadripartită de la Paris 
în problema vietnameză a dat publici
tății un document în legătură cu re
centele propuneri ale președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, privind In
dochina.

După ce se precizează că S.U.A. 
n-au avut niciodată intenția să re
tragă toate trupele lor din Vietnamul 
de sud decît în mod condiționat, în 
document se afirmă că delegația gu
vernului R.D. Vietnam la Conferința 
de la Paris respinge propunerile pre
ședintelui Nixon. „Considerăm că cele 
cinci puncte conținute în propuneri
le domnului Nixon nu urmăresc să 
pună capăt războiului și să reinstau- 
reze pacea pe baza respectării inde

Ieri s-a deschis sesiunea 
Conferinței generale a UNESCO

PARIS 12 (Agerpres). — Luni s-au 
deschis la Paris lucrările celei de-a 
16-a sesiuni a Conferinței generale 
a Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO), la care iau parte repre
zentanții celor 125 de state membre. 
Delegația română este condusă de 
ambasadorul Valentin Lipatti, dele
gatul permanent al Republicii Socia
liste România pe lingă UNESCO.

Lucrările au fost deschise de Wil
liam Eteki-Mboumoua (Camerun), 
președintele sesiunii precedente. Pe 
ordinea de zi a dezbaterilor se află

McNamara a relevat că Iugoslaviei 
i-au fost acordate în acest an credite 
în valoare de 108 milioane dolari. 
Pînă acum — a spus el — au fost 
finanțate proiecte în domeniile ener
geticii, căilor ferate, drumurilor, in
dustriei și agriculturii.

AI 5-lea Salon internațio
nal de securitate a muncii, 
in cadrul căruia a avut loc con
cursul celor mai bune invenții de 
tehnică a securității muncii, adapta
bile la mașini și utilaje, s-a încheiat 
la Nancy. România a luat premiul I 
pentru următoarele, invenții : dispo
zitiv de protecție la mașini de frezat 
cu ax vertical și dispozitiv de pro
tecție la ferăstrăul circular cu masă 
mobilă — autor ing. Minetos Nicolae. 
de la Institutul de cercetări științi
fice pentru protecția muncii.

„Comitetul basc împotri 
va represiunilor" »fost «eat u 
Paris. Intr-un comunicat dat pu
blicității, comitetul cere tuturor celor 
animați de idei democratice să acti
vizeze campania în favoarea eliberării 
deținuților politici din Spania.

In sala „Kunstfore- 
ningen" din Copenha
ga s-a deschis expozi
ția „Nicolae Grigo- 
rescu“.

In cuvîntul inaugu
ral, K. Helveg Peter
sen, ministrul danez al 
culturii, s-a referit la 
dezvoltarea multilate

rală a relațiilor cultu
rale româno-daneze, a 
evidențiat valoarea o- 
perei pictorului Grigo- 
rescu, importanța cu
noașterii reciproce a 
valorilor culturale ale 
popoarelor danez și ro
mân. La inaugurare au 
participat funcționari

state din Europa, aparținînd unor sis
teme sociale deosebite, vor păși pe ca
lea colaborării pașnice, cu atît mai 
trainice vor deveni bazele păcii euro
pene", subliniază Pravda.

★
în cadrul unei conferințe de presă, 

ținută cu prilejul vizitei făcute la 
Tașkent, șeful statului francez, Geor
ges Pompidou, a făcut unele preci
zări asupra convorbirilor purtate cu 
conducătorii sovietici. Referindu-se 
la situația din Orientul Mijlociu, șe
ful statului francez a relevat că deși 
„pozițiile sînt destul de apropiate 
una de alta nu există identitate de 
vederi între Franța și U.R.S.S. 
Avem împreună dorința realizării 
unei păci adevărate pe baze solide, 
a spus el, ceea ce presupune evacu
area teritoriilor ocupate, recunoaște
rea dreptului de existență pentru 
toate statele, inclusiv Israelul. Ceea 
ce trebuie în Orientul Mijlociu este 
îndepărtarea neînțelegerilor și a ne
cunoscutelor. Cel mai bun lucru este 
ca misiunea Jarring să-și reia activi
tatea cît mai curînd. Franța regretă 
hotărîrile părții americane de a nu 
mai participa la concertarea celor 
patru la nivel de supleanți, care 
executau lucrări pregătitoare și fur
nizau informații utile pentru Jar
ring"

Președintele Franței a arătat, de 
asemenea-, că dezvoltarea mișcării de 
rezistență palestineană și evenimen
tele din Iordania au adus elemente 
noi în această parte a lumii.

pendenței și libertății poporului viet
namez, ci, dimpotrivă, să continue 
vietnamizarea războiului pentru a 
obține o poziție de forță pe cîmpul 
de luptă și la masa de conferințe".

După ce se referă Ia fiecare punct 
In parte, documentul ajunge la ur
mătoarea concluzie : „dacă dl. Nixon 
dorește într-adevăr să pună capăt 
războiului și este într-adevăr preo
cupat de respectarea dreptului popu
lației sud-vietnameze la autodetermi
nare, el va trebui să răspundă cu se
riozitate inițiativei de pace în opt 
puncte prezentată de d-na Nguyen 
Thi Binh la 11 septembrie 1970, con- 
țlnînd noi precizări cu privire la 
soluția globală în zece puncte a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud".

programul și bugetul UNESCO pen
tru anii 1971—1972, precum si schi
ța planului de activitate pentru pe
rioada 1971—1976.

Programul pe cinci ani, care ur
mează să intre în vigoare în 1971, 
are în vedere în primul rînd proble
ma educației, eforturile UNESCO tin- 
zind spre continuarea luptei împo
triva analfabetismului și pentru de
mocratizarea invățămintului. Anul 
1972 va fi proclamat An internațio
nal al cărții, pentru a stimula pe 
plan regional producția și distribui
rea de material destinat lecturii.

Demonstrație pe strâzile capitalei 
britanice împotriva concedierilor

superiori din ministe
rele de externe, cultu
rii, educației, membri 
ai corpului diplomatic, 
oameni de artă, zia
riști. A fost prezent 
ambasadorul român G. 
Ploeșteanu și membri 
ai ambasadei .

Marian Spychalski 
a sosit la Sofia 

intr-o vizită oficială
SOFIA 12 (Agerpres). — Luni a 

sosit la Sofia, într-o vizită oficială, 
Marian Spychalski, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Polone. In 
aceeași zi, au început convorbirile 
oficiale dintre Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, și Marian Spy
chalski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone.

BOLIVIA

întărirea sprijinului popular — 

preocupare majoră a noului guvern
LA PAZ 12 (Agerpres). — Știrile 

sosite din Bolivia reliefează că noul 
șef al statului, generalul Juan Jose 
Torrez, este preocupat de întărirea 
sprijinului obținut pentru dejucarea 
încercării de forță a militarilor de 
dreapta. Faptul că în guvernul său 
au fost incluși 9 civili și 5 militari 
reflectă, după părerea agenției Asso
ciated Press, tocmai o asemenea 
preocupare. Atenția sa este îndrep
tată mai ales spre menținerea spri
jinului primit din partea puternicei 
centrale sindicale „Confederația lu
crătorilor bolivieni" condusă de Juan 
Lechin. Acesta din urmă a declarat 
că îl va susține pe Torrez, dar și-a 
retras propunerile ca reprezentanți 
ai „Confederației lucrătorilor bolivi
eni" să facă parte din guvern. Cu 
toate acestea se menționează că noul 
ministru al muncii, Abel Ayoroa, a 
avut strînse legături cu organizațiile

în Iordania situația 
continuă să se normalizeze

AMMAN 12 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că viața economică și politică 
din Iordania revine treptat la nor
mal. Un comunicat al guvernatorului 
militar general, mareșalul Habes Ma- 
jali, difuzat de postul de radio Am
man, anunță că începînd de luni, 
intre orele 4,00 și 19,00 GMT, se 
ridică restricțiile de circulație în toate 
cartierele capitalei iordaniene. Comu
nicatul precizează, de asemenea, că 
restricțiile de circulație se anulează 
între orele 4,00 și 15,00 GMT și în 
localitatea Zarea.

Pe- de altă parte, într-un Interviu 
acordat trimisului special la Amman 
al ziarului libanez „Le Jour", primul 
ministru iordanian, Ahmed Toukan,

Cum se înțelege 
„paranteza constituțională"

CORESPONDENȚA DIN ATENA DE LA AL. CÎMPEANU

în cursul unul turneu prin mal 
multe regiuni ale țării, primul minis
tru al Greciei a declarat că „în cu- 
rind" va invita populația să desem
neze membrii consiliului consultativ, 
organism a cărui creare a fost hotă
rită la 10 aprilie. „Micul parlament"
— cum l-a numit Gheorghios Papa
dopoulos — va fi alcătuit din 60 de 
persoane, din care 50 aleși la nive
lul conducerilor orășenești și județe
ne ale organismelor existente sub 
controlul regimului, iar zece numiți 
de șeful guvernului. Consiliului i se 
atribuie funcția de a ajuta guvernul 
în activitatea legislativă, fiind che
mat să-și spună, cu titlu consultativ, 
părerea asupra proiectelor de legi. 
După cum se arată, acest organism 
ar fi menit, de asemenea, să pregă
tească oameni pentru viitoarea etapă
— „marele parlament".

Cu același prilej, Papadopoulos a 
spus în esență că întrezărește de 
acum obiectivele guvernului pentru 
perioada ulterioară. In acest cadru, 
sînt publicate periodic legi constitu
ționale menite a definitiva osatura 
juridică a statului în conformitate 
cu concepțiile actualilor lideri, urmă- 
rindu-se, potrivit declarațiilor ofi
ciale, ca pînă Ia sfîrșitul anului să 
apară toate legile de aplicare a con
stituției.

Activitatea pe tărim legislativ e în
soțită și de unele măsuri despre care 
se afirmă că ar avea un caracter 
de „liberalizare". Astfel, printr-o ho- 
tărire guvernamentală, a fost ridicată 
interdicția pentru foștii deputați ai 
partidelor politice de a călători în 
străinătate — interdicția fiind însă 
menținută în continuare pentru foștii 
deputați E.D.A. Este semnificativ și că 
autoritățile nu au reacțimat cînd un 
grup de literați, în frunte cu cunoscu
tul poet Gheorghios Seferis, laureat 
al premiului Nobel, a publicat 
un volum intitulat „18 texte", cu- 
prinzînd lucrări scrise în ultimii 
ani și care reflectă stări de lucruri 
nefavorabile regimului.

In concluzie, el a precizat că ale
geri generale vor avea loc înainte de 
1973.

DUPĂ VIZITA IN UNELE ȚARI 
EUROPENE

PREȘEDINTELE 
R.S.E. IUGOSLAVIA 

A REVENIT EA BELGRAD
BELGRAD 12 (Agerpres). — Pre

ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a revenit duminică seara 
la Belgrad după turneul de cinci zile 
întreprins în Europa. Președintele 
Tito a făcut vizite oficiale în Belgia 
și Luxemburg și a conferit, în cursul 
unei scurte șederi la Bonn, cu can
celarul Republicii Federale a Germa
niei, Willy Brandt

sindicale, iar ministrul pentru pro
blemele sănătății și prevederilor so
ciale este lider al partidului „Acțiu
nea revoluționară a muncitorilor".

Torrez a reafirmat la ultima sa 
conferință de presă intenția guvernu
lui său de a proceda la „naționaliza
rea progresivă a companiilor străina 
care vor acționa contrar intereselor 
țării" și a promis întărirea rolului 
statului în exploatarea resurselor 
naturale boliviene.

Se anunță, pe de altă parte, că ini
țiatorul loviturii de stat, generalul 
Rogelio Miranda, a primit din par
tea autorităților argentinene azil po
litic și că el ar putea fi autorizat să 
părăsească Bolivia. Ceilalți lideri mi
litari ai,rebeliunii, care se baricada
seră in cazarma „Miraflores" refu- 
zînd să depună armele, par să se fi 
resemnat, recunoscînd autoritatea gu
vernului instalat de Torrez.

a declarat că se realizează aplicare» 
acordului încheiat între guvernul ior
danian și Comitetul Central al Re
zistenței Pălești nene. „Am trecut la 
retragerea forțelor armate din capi
tală și din alte orașe concomitent cu 
retragerea fedainilor", a subliniat pri
mul ministru. Aceasta a permis o 
revenire accelerată la normal.

La rîndul său, Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Central al Re
zistenței Palestinene, a subliniat, în 
cadrul unui interviu acordat trimiși
lor speciali ai agenției France Presse, 
referitor la acordul realizat la Cairo, 
că „forțele palestinene vor respecta 
înțelegerea încheiată în capitala e- 
gipteană dacă și autoritățile iorda
niene vor face același lucru".

Toate acestea au aocentuat curen
tul de opinie, ce și-a găsit oglindire 
și într-o parte a presei ateniene, po
trivit căruia regimul, dintr-un com
plex de motive, inclusiv externe, s-ar 
fi decis să accelereze aplicarea inte
grală a constituției, proces ce urmea
ză să fie încununat de „reabilitarea 
vieții parlamentare". Autoritățile s-au 
văzut nevoite să intervină cu preci
zări oficiale. Din însărcinarea guver
nului, subsecretarul de stat Gheor- 
galas a arătat în cadrul unei emisiuni 
la televiziune că problema alegeri
lor nu e o problemă de timp, ci „de 
acțiuni", în sensul că înaintea rein
tegrării parlamentului în viața de 
stat regimul intenționează să atingă o 
serie de obiective cu caracter econo- 
mico-social și politico-administrativ.

Concomitent, în presa guvernamen
tală, la radio și televiziune, expo
nent! ai guvernului caută zi de zi să 
convingă publicul că „realitatea se 
cere acceptată ca atare". Se caută 
să se clarifice și noțiunea de 
„paranteză", termen prin care 
primul ministru a caracterizat ordi
nea instaurată după 21 aprilie 1967. 
Unele cercuri au interpretat această 
noțiune ca exprimînd intenția regi
mului de a se retrage după ce va fî 
apreciat că „și-a atins obiectivele", 
în materiale oficiale difuzate de pre
ședinția guvernului se arată . însă că 
„paranteza" nu se referă la regim, 
ca atare, ci numai la perioada le 
guvernare în condițiile menținerii 
stării de urgență și a suspendării u- 
nor prevederi importante ale consti
tuției în vigoare. „închiderea paran
tezei" ar însemna aplicarea integra
lă a constituției, aplicare care — se 
arată — va trebui asigurată și pro
tejată, organismele viitoare, in
clusiv partidele și parlamentul, fiind 
subordonate acestui obiectiv al regi
mului pe care unii din liderii săi 
îl consideră „perpetuu". Această 
concepție insistent difuzată e de na
tură să reliefeze semnificația reală a 
activității ce se desfășoară atît pentru 
crearea „micului parlament", cît șl 
pentru întregirea aplicării în viitor a 
constituției.
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