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MAI SiNT DOUĂ LUNI Șl IUMĂTĂTE OIN ACEST AN

Astăzi: CONSTRUCȚIILE
DE MAȘINI

Mai sînt două luni și jumătate pină 
la sfîrșitul anului și eforturile colec
tivelor de muncitori, ingineri și teh
nicieni din fabrici și uzine, de pe șan
tiere de construcții sînt subordonate 
in aceste zile unui comandament li
nie : maximă concentrare în muncă 
pentru încheierea cu succes a planu
lui în acest ultim an al actualului 
cincinal. O privire sumară asu
pra rezultatelor economice de pină 
acum demonstrează că sarcinile 
de plan — realiste și mobiliza
toare — se înfăptuiesc cu succes. No
tăm, bunăoară, că planul pe nouă 
luni a fost realizat la principalii in
dicatori cantitativi și calitativi în 
marea majoritate a întreprinderilor, 
pe ansamblul industriei înregistrîn- 
du-se o depășire cu 0,6 la sută la 
producția globală, în condițiile unei 
creșteri cu 12,4 la sută față de peri
oada corespunzătoare anului trecut. 
Sint rezultate care atestă seriozitatea 
și răspunderea cu care s-a muncit în 
majoritatea covirșitoare a întreprin
derilor, inițiativelor privind valori
ficarea mai intensă a rezervelor in
terne ale prodacției.

Totuși, o analiză amănunțită a în
deplinirii sarcinilor de plan în uni
tăți fizice relevă îngrijorătoare ră- 
mîneri in urmă la unele produse de 
bază. De pildă, în ramura construc
țiilor de mașini se înregistrează res
tanțe serioase la aparataj electric de 
Înaltă tensiune, strunguri, vagoane 
de marfă, unele tipuri de motoare 
electrice, utilaje tehnologice pentru 
industria materialelor de construcții 
ș.a. — produse de mare însemnă
tate pentru economia națională, cu
prinse în balanțele materiale pe a- 
cest an.

Cum au apărut aceste restanțe — 
care ajung pină la 14 la sută din plan 
la strunguri, 9 la sută la aparataj e- 
lectric de înaltă tensiune și cum se 
acționează pentru ă fi recuperate 
integral rămînerile în urmă pină la 
sfirșitul anului 7 Am adresat. în a- 
ceastă privință, cîteva întrebări ing. 
Mihai Martinescu, adjunct, al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini.

— Cum se explică rămânerile in 
urmă din această ramură la unele 
sortimente de primă importanță 
pentru economia națională ?

utilaj de morărit din Topleț, pre
cum și a unor repere din fontă de 
la întreprinderea de industrie locală 
din Băilești.

— Ing. M. Martinescu : Doresc să 
precizez că pe ansamblul Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini, în nouă luni din acest an. planul 
a fost realizat și depășit la toți indica
torii, producția globală suplimentară 
ridicîndu-se la 449,5 milioane lei. De
sigur, aceasta nu poate să constituie 
un motiv de mulțumire pentru între
prinderile care au înregistrat restanțe 
in realizarea unor sortimente. Am în 
vedere, printre altele, Uzina de strun
guri și Uzina de vagoane din Arad, 
ca și uzina „Electroputere" din Cra
iova. în cea mai mare măsură, ră
mânerile în urmă la anumite sorti
mente au fost determinate de dife
rite deficiențe care s-au făcut sim
țite în aceste uzine — deficiențe în 
programarea producției, organizarea 
muncii, în calificarea muncitorilor și. 
adeseoti, în aprovizionarea tehnico- 
materială.

La uzina „ El ec trop utere" din Cra
iova, de pildă, producția de aparataj 
electric de înaltă tensiune nu s-a ri
dicat la nivelul planului datorită cali
tății rtecorespunzătoare a pieselor 
turnate, furnizării neritmice a acesr 
tora de către sectorul cald al uzinei, 
unor strangulări în atelierele de pre
lucrări mecanice ș.a. La o altă uni
tate, Uzina de strunguri din Arad, 
consemnăm printre cauze organizarea 
nesatisfăcătoare a pregătirii fabrica
ției strungului SNA-500 și calificarea 
scăzută a unor muncitori, la care se 
adaugă și utilizarea incompletă a 
timpului de lucru.

Totodată, anumite restanțe au fost 
determinate, in parte, de nerespec- 
tarea obligațiilor asumate prin con
tractele economice de unele între
prinderi colaboratoare. Bunăoară. 
Uzina de strunguri din Arad a în- 
tîmpinat greutăți datorită primirii cu 
întârziere și în cantități incomplete 
a subansamblurllor de Ia uzina „Gri- 
Vița roșie" din București și Uzina de

— Considerați că este posibilă recu
perarea pină la sfirșitul anului a res
tantelor semnalate ?

— Ing. M. Martinescu : Din anali
zele făcute'cu centralele industriale 
și uzinele producătoare, rezultă că se 
vor recupera parțial restanțele la a- 
parataj de înaltă tensiune, motoare 
electrice, vagoane de marfă și strun
guri.

— Concret, ce intenționează să în
treprindă in acest scop ministerul ? 
Care trebuie să fie poziția centralelor 
industriale ?

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a VH-a)
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La Porțile de Fier

A FOST LANSAT

TR. SEVERIN' (coresponden
tul „Scînteii"). — Ieri, la Por
țile de Fier a fost lansat ro
torul generatorului turbinei nr. 
3. Operația de transportare de 
pe platforma de montaj în u- 
riașul inel al statorului, a fost 
executată cu ajutorul a două 
poduri rulante cuplate, cu o 
capacitate utilă fiecare de cite 
400 tone, sub conducerea mai
strului principal Constantin 
Tarhon și a șefului de brigadă 
Ion Niță. Totul a durat doar 
cîteva minute, după care pie
sa, cîntărind circa 700 tone, a 
fost luată în primire de mais
trul Ilie Dobre, pentru a-i de- 
săvîrși asamblarea la hidro- 
agregat. De menționat că tim
pul de montaj pe platformă a 
rotorului generatorului a fost 
scurtat cu o lună de zile față 
de termenul planificat și cu 
15 zile față de cit a decurs 
montajul Ia rotorul generato
rului turbinei nr. 2.
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Insuficienta inițiativă si tutela măruntă

I AUTONOMIA
UNIVERSITARĂ

PAGINA A V-A

PANORAMIC JUDEȚEAN
CULTURA ÎN SUCEAVA

Cu doi ani in urmă, consiliul profe
soral al Institutului agronomic din 
Timișoara a fost solicitat de Ministe-, 
rul învățămîntului să elaboreze pro
iectul programelor universitare și cel 
al planului de învățămînt de la Fa
cultatea de zootehnie, proaspăt în
ființată. Rațiunea acestei solicitări 
era clară : organismele de conducere 
din fiecare institut și facultate, res
pectiv consiliile și senatele universi
tare, sînt cei dinții factori care, cu- 
noscind cerințele generale în forma-

■ ■■■■■ ■ a b ® s ■ ■ a a a a a a
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Mai, 1968.
— Pentru inventar 7
— Pentru.
Dialog scurt intre Dumi

tru Bălescu, revizor conta
bil la Uniunea județeană a 
cooperației de consum 
Vrancea, și Ion Vacea, ges
tionarul magazinului din 
Nereju. De față, Stan Lă- 
bunț, membru în conduce
rea cooperativei din Paltin 
(de care aparține magazi
nul amintit).

S-a început numărătoa
rea cu marfa din rafturi. 
Unitatea fiind mică, treaba 
a mers repede.

— Inventariem și mărfu
rile din beci ?

— Păi, cum altfel ? re
plicară sever cei doi.

— Eu v-am întrebat 
doar — se spuză Vacea. 
Știți, beciu-i cam strimt, 
aer puțin...

Revizorul contabil și în
soțitorul său aruncară o 
privire prin deschizătura ce 
ducea în pivniță ; începură 
să se codească.

— Ce v-am spus 7 Intru 
eu, că-s de-al casei — se 
oferi grăbit gestionarul.

Treaba continuă strună. 
Vacea striga cu glas puter
nic de acolo, de jos, „ce 
vedea" : atîtea sticle de 
vin... atîtea de țuică... de 
spumos. își făcuse o listă 
a lui, iar acum o recita fru
mos și curgător, ca pe o 
poezie.

— Ai grijă, spui tot, așa 
cum e ! — îl dăscăleau cel 
doi. rămași „la suprafață". 
Să nu încurci ceva, că nu 
ne ies scriptele.

— Se poate 7 Nu fac eu 
chestii din astea...

„Revizia" mergea strună. 
„Uite domnule — și-or fi 
zis controlorii, mulțumiți 
că n-au mai trebuit să co
boare în beci — mare lucru 
cînd dai peste un gestionar 
care-și cunoaște meseria".

Apoi s-a socotit, s-a tras 
linie și situația a ieșit lacri
mă. „Să mai veniți și altă
dată 1“ le-a zis Vacea la 
plecare. Iar cînd ușa s-a în
chis în urma musafirilor, a 
răsuflat adine. Se știa cu o 
lipsă de 11 517 lei.

Ce se mai poate spune 
despre calitatea unui astfel 
de „inventar" 7 Nu este 
vorba doar de paguba ma

che Cosma, trimisul coope
rativei de consum din Pal- , 
tin.

— Și cum doriți să pro
cedăm 7 sondă terenul Va
cea.

— Să meargă cît mai re
pede, șnur ! Că doar n-o să 
fac revelionul printre raf
turi... Eu am venit pentru 
un inventar aproximativ.

„în regulă 1“ își zise ges

„VEZI CĂ MlINE

Anchetă socială

terială din acel moment, ci 
de „certificatul de cinste" 
eliberat hoțului. După ase
menea controale, acesta a- 
junge firesc la concluzia că 
„pot fl duși" și prinde aripi, 
devine mai îndrăzneț.

II.
31 decembrie 1968.
— Pentru inventar 7
— Pentru...
De astădată interlocuto

rul gestionarului era Ena-

tionarul. Numărătoarea asta 
aproximativă îi convenea 
de minune.

— Păi don’șef — prinse 
el deodată curaj — stai 
mata aici și scrie. Eu mă 
bag peste tot și spun cum 
e, ce văd. Cit ai bate din 
palme, sîntem gata.

Intr-adevăr, „revizia" s-a 
încheiat in timp record... 
Acum, Enache Cosma recu
noaște că astfel de „con
troale" nu fac nici cit o 
ceapă degerată. Păstrează

însă grijuliu o hîrtie prin 
care încearcă să ne con
vingă că mandatul conduce
rii cooperativei chiar așa 
suna : să efectueze un in
ventar aproximativ... Stra
nie formulă ! Cine o fi „in
ventat" inventarul aproxi
mativ 7 Prin însăși natura 
sa inventarul exclude apro
ximația. Altfel devine un 
simulacru, o absurditate 
care deschide poarta infrac
țiunii. I-am cerut lui 
Enache Cosma să ne „tra
ducă" această ciudățenie pe 
care o invocă întru apăra
rea sa. Evident, n-a fost în 
stare. îneît. „'aproximația" 
in valoare de 17 000 lei (la 
cît se ridica paguba în mo
mentul „inventarului" fă
cut de el) este pus s-o plă
tească împreună cu hoțul.

Și iar a prins Vacea 
aripi...
III.

31 ianuarie 1969.
— Pentru...
Ritual cu care gestiona

rul din Nereju se deprin
sese. Mai ales că îi venise 
în control același Dumitru 
Bălescu (vezi inventarul I).

— Cobor eu in beci, su
geră Vacea, stăpin pe „teh
nică".

i— Nu, întîi mergi la Va- 
sile Popa, hotărî revizorul, 
și-l rogi să vină și el aici. 
(Potrivit regulilor, la astfel 
de inventare sint solicitați 
să asiste unul sau doi coo
peratori desemnați prin 
sondaj).

Zis și făcut. Vacea se în
toarse însoțit.

— Dumneata ești Vasile 
Popa 7 întrebă revizorul 
contabil.

— Popa, da. dar nu Va
sile. îmi zice Gheorghe.

Ilie TANASACHE 
Ion NISTOR

(Continuare în pag. a Vil-a)

La studiourile „Universal" din marea citadela a filmului — Hollywood ; sute de oameni — reprezentanți ai stu
diourilor, artiști, alți cetățeni americani — îl înconjoară și salutâ cu căldură pe președintele Nicolae Ceaușescu

rea cadrelor cu studii superioare, 
cum și forțele de care dispun spre 
a le răspunde optim, pot decide a- 
supra celei mai potrivite structuri 
științifice și organizatorice specifice 
procesului de învățămînt dintr-o anu
me facultate sau institut. Tocmai de 
aceea, in întîmpinarea solicitării a- 
mintite au fost organizate ample dez
bateri, s-au formulat mai multe punc
te de vedere cu prilejul cărora parti
cipants și-au expus și confruntat pe 
larg concepțiile lor științifice și di
dactice. „N-am putea evalua exact 
orele și. adeseori, zilele in șir consa
crate acestor discuții — spunea prof, 
dr. ing. Iulian Drăcea, rectorul insti
tutului — cert este însă că, in final 
am convenit asupra formulei de pre
gătire a viitorului inginer zootehnist 
pe un profil larg. Adică noi căutasem 
să-i imprimăm viitorului specialist o 
pregătire mal apropiată de starea ac
tuală a disciplinelor științifice, mai 
potrivită cu cerințele multiple și com
plexe, de astăzi și de mîine, ale tere
nului. De aceea, pe lingă obiectele 
care se predau in genere la alte fa
cultăți, propusesem introducerea unor 
discipline noi ca toxicologia, bolile de 
creștere, imunologia și microbiologia 
ș.a. Dar acest punct de vedere pină 
la urmă n-a fost acceptat de mi
nister".

— Prin structura care se propunea 
ar fi slăbit cumva, în fond, unitatea 
organică a procesului-de pregătire a 
zootehniștilor 7

— Nicidecum — adaugă conf. dr. 
Octavian Popa, prorector al institu
tului. Nu • se depășea nici numărul 
săptămînal de ore, nici cel al exame
nelor anuale. Explicația este mai sim
plă. Propunerea noastră a fost supusă 
lă București aprobării unei comisii și 
cum noi aveam un singur reprezen
tant... Numai că în felul acesta nu se 
cheamă că s-a încurajat consiliul 
profesoral în efortul său de a aplica 
diferențiat principiile generale ale 
organizării învățămîntului. Dimpo
trivă.

Mihai IORDANESCU

LOS ANGELES 16 (Agerpres). — 
Trimișii speciali transmit : Joi, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, precum și persoanele o- 
ficiale care-1 însoțesc și-au conti
nuat vizita pe coasta californiană 
a Statelor Unite ale Americii. Răs- 
punzînd invitației oficialităților 
municipale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a vizitat în cursul du- 
pă-amiezii primăria din Los An
geles. Aici, șeful statului român a 
foul întîmpinat și salutat călduros 
de Samuel Yorty, primarul acestui 
important centru economic și cul
tural, cel mai întins oraș din 
S.U.A. în semn de omagiu, înaltu
lui oaspete român i-a fost înmînată 
cheia orașului.

Potrivit tradiției, pentru a păstra 
amintirea acestui moment, oaspeți 
și gazde s-au fotografiat împreună 
•într-o încăpere, pe fundalul căreia 
se aflau drapelele României și 
S.U.A. în dialogul care a urmat, 
primarul orașului Los Angeles și-a 
exprimat prețuirea pentru țara 
noastră și dorința de a cunoaște 
nemijlocit realizările poporului ro
mân. .

în aceeași după-amiază, progra
mul președintelui Ceaușescu a cu
prins o vizită la Hollywood, unde a 
fost oaspetele studiourilor cinema
tografice „Universal".

La intrarea în marea citadelă a 
filmului, pe o placă de sticlă, erau 
înscrise cuvintele „Bun venit exce
lențelor lor demnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
și soției sale". în întîmpinarea oas
peților au venit Lew Wasserman, 
președintele societății „M.C.A. Inc.", 
și Jay Stein, vicepreședintele stu
diourilor „Universal". Doi tineri 
actori au rostit în limba română 
cuvinte de bun sosit și au oferit 
tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori. într-o mașină deschisă, 
oaspeții vizitează apoi platourile 
de filmare, unde se află numeroase

improvizații înfățișînd peisaje na
turale, așezări omenești din dife
rite epoci și diverse zone geogra
fice ale lumii. „Nu există cadru 
natural, etnografic, sau citadin pe 
care să nu-1 avem sau să nu-1 pu
tem reconstitui în studiourile 
noastre" — declară însoțitorii. Ma
șina înaintează de-a lungul unei 
rute bizare, străbătînd de la un 
minut la altul cînd un oraș euro
pean, cînd o așezare din vestul 
sălbatic al Americii secolului tre
cut, cînd un sat asiatic sau african. 
Totul este recoristituit cu o mare 
artă, cu mult respect pentru amă
nuntul definitoriu, dar și cu o evi
dentă grijă pentru economicitate. 
Filmele studiourilor sînt aproape 
în întregime realizate aici. Iată un 
mic loc despre care gazdele spun 
că a fost folosit la filmarea unor 
întîmplărl pasionante petrecute pe 
ocean. O mică cascadă, o rîpă ba
nală, cîteva stînci din plastic, re
constituie ..marele și impenetrabilul 
Canyon din vestul S.U.A. Pe cîteva 
platouri se filmează seriale ale te
leviziunii sau se turnează filme de 
lung metraj. Oaspeții asistă la rea
lizarea citorva secvențe fiind invi
tați să ia loc pe scaune special pre
gătite, plasate între alte scaune pe 
care se află înscrise numele unor 
personalități marcante ale vieții 
politice și culturale care au vizitat 
studiourile. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de organi
zarea activității, de metodele de 
realizare a filmelor, de economici
tatea procesului de producție a 
instalațiilor.

Asistînd la filmarea unor scene 
dintr-un serial de televiziune de 
mare popularitate, oaspeții români 
s-au întreținut cu realizatorii. In
terpretul principal al serialului, 
Raymond Burr, și-a exprimat sa
tisfacția că la filmarea cîtorva sce
ne a fast prezentă o personalitate 
atît de prestigioasă. „Sper, a spus 
actorul american, că în cursul anu

lui viitor să pot cunoaște personal 
frumoasa dv. țară despre care am 
auzit atîtea lucruri impresionante". 
f într-un amfiteatru special ame

najat, în incinta studiourilor, sînt 
filmate scene palpitante realizate 
de cîțiva cascadori.

La plecare, președintele 
Ceaușescu este salutat cu aplau
ze de cele cîteva sute de specta
tori și reprezentanți ai studiouri
lor. Mulți dintre aceștia se apro
pie de mașina președintelui, se 
grăbesc să fixeze pe peliculă mo
mentul memorabil al întîlnirii cu 
președintele statului român. Este 
o ambianță destinsă, prietenoasă.

Cîțiva ziariști solicită președin
telui declarații despre impresiile 
sale de la această întîlnire cu ce
tățenii americani, cu conducători 
și artiști ai studiourilor de filme. 
Președintele Ceaușescu le răspun
de cu solicitudine.

La despărțire, oaspeții sînt din 
nou salutați cu multă căldură.

La solicitarea noastră, Jay Stein, 
vicepreședintele studiourilor „Uni
versal" ne-a declarat: „Doresc 
să-mi exprim și prin intermediul 
presei române sentimentele de 
bucurie pentru onoarea deosebită 
făcută nouă și studiourilor „Uni
versal", de vizita președintelui 
României. Această vizită va rămî- 
ne adine întipărită în amintirea 
noastră, ea a fost pentru noi ex
cepțional de plăcută. Ne pare rău 
că aceste minunate momente au 
trecut atît de repede. Sperăm însă 
să-1 mai vedem pe președintele 
dumneavoastră. Cunosc multe lu
cruri despre frumoasa dv. țară, pe 
care aș dori s-o vizitez. V-aș ruga 
să-mi dați voie să menționez din 
nou și să vă cer dv. să consem
nați gratitudinea noastră pentru 
onoarea ce ni s-a făcut astăzi 
după-amiază prin prezența domnu
lui Ceaușescu în studiourile noas
tre".

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare in pag. a IV-a)
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I FAPTUL 
■DIVERS
I într-o noapte 
J pe Negoiul

S-a întîmplat, nu de mult, la I cabana Bîlea. Era ora 21, cînd 
pe ușa cabanei au apărut douS 
persoane epuizate de efort. Din 
spusele lor reieșea că, sus, spre 

Ivirful Negoiul, rămăseseră, în 
stare deosebit de gravă, doi tu
riști. Anunțarea salvamontului 

I cerea timp. Orice moment era 
prețios. Și, deși ploaia cu grindi
nă se întețise, imediat s-a for
mat o echipă de salvare dintre 

Icei aflați în seara respectivă la 
cabană. Trei studenți și patru 
militari, înarmați cu corzi, lan- 

I terne, termoee pline și medica
mente, au pornit în căutarea 
celor rătăciți. Timp de două ore 
— nici o veste ! O nouă echipă 
a pornit la drum. Noaptea, tîr- 
ziu, cei doi turiști au fost desco- 

■ periți pe vîrful Anița. Unul din
tre ei. Sandor Bekefi, a fost sal
vat. Pentru celălalt, echipa so
sise însă prea tirziu.

I Contralovi-
I tura

. într-o baracă a șantierului de 
îmbunătățiri funciare din comu- 

I na Moțăței (Dolj) a reușit să 
pătrundă, intr-una din serile 
trecute, un musafir ciudat. Um
bla numai in șosete și avea asu
pra sa un levier de metal, două 
pinze de bomfaier și alte instru- 

I mente de acest gen, care nu lasă 
i nici un dubiu asupra intențiilor 

sale. Ion Sirbu din Băilești (str. 
Victoriei, bloc 4, ap. 22) — pen
tru că el era misteriosul vizita
tor nocturn — căuta cu înfrigu
rare casieria în fișetul căreia se 
afla suma de 1 500 000 lei. După 
ce s-a încredințat că este țe 
drumul cel bun și că nimeni 
nu-i mai stă în cale, a început 
lovitura. Tocmai pe cînd era 
preocupat de forțarea unei uși, 
a venit însă... contralovitura 
paznicului Vasile Glavan, care, 
împreună cu cîțiva muncitori de 
pe șantier, l-a imobilizat și pre
dat organelor de miliție. In cu 
rînd, musafirul nepoftit va po
posi în fața instanței de jude
cată.

Sensuri 
interzise

Timp de trei zile, Direcția cir
culației, împreună cu Inspecto
ratul republican de control din 
Ministerul Transporturilor, a or
ganizat o largă acțiune pe raza 
județelor Argeș, Dîmbovița, II- 

' tov și a municipiului București 
vizînd depistarea conducătorilor 
auto care parchează autovehicu
lele unităților socialiste in alte 
locuri decît cele indicate în foaia 
de parcurs sau le folosesc pen
tru interese personale. Cele 39 
de echipe formate din lucrători 
de miliție și controlori de trafic 
au întîlnit nu mai puțin de 2 275 
conducători auto pe aceste „sen
suri" interzise; 355 dintre cazuri 
se refereau la parcarea autove
hiculelor la domiciliu ; 143 la 
transport ilegal de mărfuri și 
persoane ; 152 la abateri de la 
traseul stabilit și curse clan
destine și altele. Toți șoferii gă- 

I siți pe drum greșit au fost 
„readuși" pe ruta normală. Un 

| argument pentru ca. și in viitor, 
astfel de acțiuni să capete... 
prioritate.

| Frigo- 
| centrale
I Anotimpul friguros bate la 

ușă. îl anunță și zăpada căzută 
zilele trecute. Numai construc
torii băcăoani nu sînt de acord 

Icu acest lucru. Dovadă : cen
trala termică din noul cartier 
Cremenea, prevăzută să intre in 

| funcțiune încă din luna august, 
nu a fost terminată nici acum. 
Cei ce suferă sînt însă locatarii 

I noilor blocuri ce urmau să fie 
deservite de această centrală, 
care va rămîne, se pare, înghe
țată multă vreme. în aceeași

I situație se află și locatarii 
blocurilor 22 și 23 din Parcul Li
bertății, care urmează să fie ra-

I cordate la o altă centrală de a- 
semenea... neterminată. La in
tervențiile cetățenilor, conduce
rea întreprinderii nr. 1 de oon- 

Istrucții răspunde cu... răceală.
Cine-1 încălzește 7

| Expediție... 
zootehnică
IPe lingă animalele sălbatice, 

pe terenurile din zonele de bal
tă și de pădure dintre Oltenița 
Iși Giurgiu cresc și numeroase 

animale domestice ale... nimă
nui 1 în urma unei expediții re
cente prin aceste locuri au fost 
descoperiți 72 porci, cîntărind în 
tre 80—120 kg, 27 purcei, 9 vaci 

1 și 19 viței. în apropiere s-au 
I găsit, ascunse sub stuf, 6 000 kg

de porumb din recolta acestui 
an (simplă coincidență ?). S-a 

Idat sfoară prin toate satele din 
jur, dar, cum nimeni n-a reven
dicat dreptul de stăpin, anima
lele au fost predate centrelor de 

I achiziții din Giurgiu și Oltenița.
Rămîne de văzut cu ce „recoltă" 
se va solda expediția următoare.

I Rubrică redactată de :

Dumitru TÎRCOB

I Gheorghe DAVID
cu snriiinul corespondenților 

l „Scînteii"

PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII
DE PARTID

să se reflecte In munca
și viața colectivului

Lucrările adunării de dare de sea
mă și alegeri a organizației de 
partid de la fabrica de polietilenă 
din cadrul Combinatului petrochimic 
din Ploiești s-au caracterizat — am 
spune — printr-o examinare apro
fundată a sarcinilor de viitor. Un 
viitor ale cărui temelii sînt consti
tuite din realizările prezentului, din 
succesele acestui colectiv fruntaș pe 
combinat : planul pe opt luni la pro
ducția globală și marfă a fost în
deplinit în proporție de 103,76 la 
sută ; peste 9 milioane de lei eco
nomii suplimentare s-au obținut la 
prețul de cost ; realizarea mult înain
te de vreme a angajamentului anual 
de a obține o 
producție supli
mentară de 400 
de tone polieti
lenă.

„Aceste rezul
tate — spunea in 
adunarea gene
rală ing. Mihai 
Tomescu — tre
buie să constituie 
un imbold pu
ternic pentru noi 
realizări. Cu a- 
tit mai mult, cu cit, după cum se 
știe, in anul viitor, producția de po
lietilenă va trebui să crească cu 
încă 8 000 tone, iar ștacheta calității 
se cere menținută la nivelul celor 
mai înalte exigențe".

Ce este deci de făcut în acest sens ? 
Iată terenul pe care s-au purtat dis
cuțiile, iată întrebarea la care a 
căutat să dea răspuns, în adunarea 
generală de alegeri, organizația de 
partid. „în primul rind — spunea 
operatorul Minalache Răduțâ — tre
buie să desfășurăm o mai bogată 
muncă politico-educativă pentru creș
terea exigentei și responsabilității fie
cărui comunist. în acest sens, deși 
s-au inițiat unele acțiuni, mai sînt 
multe de făcut pentru întărirea răs
punderii în exploatarea utilajelor ; e- 
xistă încă întreruperi in procesul de 
producție, care, după cum arăta și 
darea de seamă, au dus la pierderea 
a aproximativ 700 tone polietilenă", 
(în adunare, de altfel, s-a relatat un 
caz concludent în acest sens. Din 
cauză că operatorul Gheorghe Du
mitrescu n-a supravegheat tempera
tura la instalația de reacție s-a pro
dus un început de Incendiu, care a

„costat" o zi și jumătate de oprire a 
instalației).

Așadar, creșterea exigenței, întări
rea disciplinei, iată obiective spre 
care, în viitor, va trebui concentra
tă, în mult mai mare măsură, acti
vitatea organizației de partid. Obiec
tive care se referă, implicit, la îm
bunătățirea însăși a muncii de partid 
în fabrică, la perseverența cu care 
se îndeplinesc hotăririle adoptate, cu 
care sînt urmărite, în aplicarea lor, 
acțiunile inițiate. „Nu trebuie să aș
teptăm ca pagubele să se producă 
— arăta inginerul șef Tiberiu Bo- 
teanu — pentru a ne hotărî să luăm 
măsuri. Este o datorie a noastră, in

ADUNĂRI DE ALEGERI 
ÎN ORGANIZAȚIILE DE BAZĂ

primul rînd a comuniștilor, să ac
ționăm preventiv. Cum ? Să creăm 
o opinie de masă împotriva abate
rilor de la disciplina tehnologică, de 
la disciplina de producție, sub toate 
aspectele. Or, in acest sens, biroul 
organizației de bază a dat dovadă 
uneori de îngăduință față de comu
niștii care nu-și îndeplinesc respon
sabil îndatoririle ; în același timp, 
mijloacele variate ale muncii politi
ce, printre care aș aminti doar ga
zeta de perete, stația de radio-am- 
plificare, au fost prea puțin utili
zate spre a contribui la dezvolta
rea conștiinței maselor de salariați 
din întreprindere". „în mod greșit se 
mai crede la noi, completa această 
opinie maistrul Ion Foransbergher, 
că simpla sancționare administrativă 
ar fi suficientă pentru întărirea răs
punderii în muncă. Propun să dez
batem in colectiv neglijențele, aba
terile, să le supunem focului criticii, 
astfel Ta ele să nu se mai repete.

Spiritul combativ in care s-a des
fășurat adunarea generală a fost în
soțit de profunzimea analizei făcute 
de comuniști asupra diferitelor as
pecte ale muncii de partid din în
treprindere. Participanții la dezbateri,

printre care operatorul Mircea Gîr- 
bea, ing. Aurel Coțoagă, au criticat 
modul defectuos în care s-a desfă
șurat anul trecut învățămintul de 
partid, tributar încă formalismului, 
superficialității, după cum alți vor
bitori — ing. Marin Costea, operato
rul Mihai Păun — au subliniat fap
tul că organizația de partid n-a con
trolat îndeaproape procesul de ridi
care a nivelului profesional al tu
turor comuniștilor și al celorlalți sa
lariați, domeniu in care, de aseme
nea, s-au înregistrat neajunsuri.

„Perfecționarea muncii organizației 
de partid trebuie să-și afle reflec
tarea în perfecționarea activității în

tregului colectiv al 
fabricii, atît sub 
aspect cantitativ 
cit, mai ales, cali
tativ. spunea ingi
nerul Stelian Dru
gan. De aceea, 
sintem datori să 
muncim in așa fel 
încît să ne auto- 
depășim continuu, 
să realizăm pro
duse de o cît mai 

' înaltă calitate, 
ceea ce va trebui să constituie un o- 
biectiv central al activității organiza
ției de partid. Noul birou al organiza
ției de partid, conducerea secției tre
buie să acorde, totodată, mai multă 
atenție muncii de cercetare științifi
că în scopul îmbunătățirii calității, 
în acest domeniu, nu numai cerce
tătorii de la institutul „Petrochim" 

și de la laborator au un cuvînt de 
spus, ci și specialiștii cu experiență 
din secție. Nu se poate ca inginerii, 
maiștrii noștri să fie în afara aces
tei preocupări".

Cum spuneam, unghiul sub care 
s-a desfășurat adunarea generală de 
alegeri a fost al viitorului, al per
fecționării, al găsirii unor cit mai 
eficiente căi de îmbunătățire a acti
vității organizației de partid, in ve
derea creșterii rolului acesteia in 
conducerea colectivului. Este ceea ce 
6-a reflectat, de altfel, în bogatul 
plan de măsuri adoptat cu acest pri
lej și care, după opinia noastră, con
stituie un eficient punct de plecare 
spre acest viitor deschis unor rezul
tate tot mai bune.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*
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DIALOG IN MAGAZINE

DE PE VALEA TROTUȘULUI

Un palton, vă rog!

Sosirea toamnei îi de
termină pe bunii gospo
dari să se îngrijească de 
îndestularea cămărilor, de 
procurarea îmbrăcămintei 
călduroase și a celorlalte 
articole de sezon. Pentru 
diriguitorii comerțului de 
pe Valea Trotușului se pa
re insă că filele calendaru- 
lu au rămas in urmă. Pen
tru că magazinele centre
lor muncitorești din aceas- ■ 
tă zonă a județului Bacău 
continuă să ofere cumpără
torilor aceleași articole ca 
și in toiul verii. La Comă
nești, bunăoară, în vitrine
le celui mai mare magazin

.4^

~

:•>,...

Foto : S. Cristian

de soare... I

te 
de

de produse industriale, 
lăfăiesc și acum pălării 
soare, articole de stambă și 
mătase, costume de baie, 
sandale de vară și alte 
asemenea mărfuri. Artico
lele specifice sezonului re
ce lipsesc nu numai din 
vitrină, dar șt din magazi
ne. Nu se găsesc țesături 
groase, tricotaje, pături, in
călțăminte de sezon etc.

— Comenzi 
destule — ne spune Elena 
Timofte, șefa magazinului 
din cartierul Zăvoi — dar 
mărfurile intîrzie să soseas
că. Așa se întimplă mai 
întotdeauna : din 18—20 ar-

am făcut

ticole solicitate pe nota de 
comandă, de-abia dacă ni 
se trimit 2—3.
^Nicăieri pe unde am tre
cut — la Comănești, Asău, 
Agăș, Dărmănești — ma
gazinele de îmbrăcăminte, 
de încălțăminte și articole 
casnice nu au fost încă 
aprovizionate cu mărfuri 
de sezon. Degeaba cauți la 
magazinul specializat din 
Agăș sobe de încălzit, go
dine, burlane și alte ase
menea articole mult solici
tate de forestierii din aceas
tă localitate Ele nu se gă
sesc de aproape un an.

Problema cea mai presan
tă insă, in această perioadă, 
o constituie aprovizionarea 
cu legume și fructe. Este 
vorba nu numai de aprovi
zionarea pentru consumul 
curent, ci și de crearea re
zervelor pentru perioada 
de iarnă. Deși ne aflăm in 
plin sezon al legumelor, 
din magazinele de specia
litate anumite sortimente 
lipsesc zile și chiar săptă
mâni de-a rindul. Aprovi
zionarea forestierilor din 
comuna Agăș ar trebui asi
gurată de două unități. Una 
aparține l.A.S. Traian, iar 
cealaltă — întreprinderii de 
legume și fructe. In nici 
una insă gospodinele nu 
găsesc legumele necesare.

O situație asemănătoare 
am întîlnit și la magazinul 
de legume și fructe care a- 
provizionează colonia mun
citorească a șantierului de 
la Poiana Uzului. Gestiona
ra de aici, l.ucreția Burli- 
ga, ne-a relatat că de zece 
zile n-a mai primit nici 
măcar o căpățînă de varză.

Nici la Comănești lucru-

LOCUINȚELE
LA VlLCEA

Intirzieri care nu
vor fi recuperate

doar prin optimism
Un raid întreprins recent pe 

șantierele întreprinderii județe
ne de construcții Vilcea ne-a 
dezvăluit unele deficiențe în 
organizarea corespunzătoare a 
procesului de producție și a 
muncii. Este vorba, in primul 
rind, de funcționarea necores
punzătoare a mecanismului a- 
provizionării cu materiale, In 
special cu cărămidă și ciment.

Nici colaborarea cu autobaza 
l.T.A Rimnicu-Vilcea in privin
ța mijloacelor de transport nu 
s-o desfășurat in condiții mai 
bune. De pildă, din totalul de 
56 autovehicule ce trebuie să 
stea zilnic la dispoziția construc
torilor, cutobaza nu asigură nici 
50 la sută. în zilele de 1 și 2 
octombrie a.c. au fost oferite 
șantierelor l.J.C. numai 22 de 
mașini. La aceasta se adaugi și 
faptul că nici parcul auto al în
treprinderii nu este folosit ta 
întreaga capacitate, invocindu-se 
invariabil lipsa pieselor de 
schimb. Pe data de 2 octombrie 
a.c., bunăoară, din 80 de mașini 
cit numără parcul, 25 stăteau, 
pentru te miri ce. în același 
timp, buldozerele, excavatoarele, 
macaralele, draglinele și alte u- 
tilaje funcționează neproductiv, 
pagubele înregistrate din această 
cauză ridieîndu-se la 2 milioane 
lei.

în privința forței de muncă, 
situația se aseamănă unui cerc 
vicios : in vreme ce fluctuația se 
atribuie faptului că întreprinde
rea nu poate asjgura construc
torilor locuințe, deficitul de 
circa 200 de zidari întîrzie ridi
carea de noi!., locuințe. Slaba or
ganizare a muncii pe șantiere 
face ca și meseriașii existenți — 
de diferite specialități, mo
zaicari, parchetari, electricieni, 
dulgheri, zidari etc — să-și des
fășoare activitatea anapoda, în- 
curcindu-se reciproc. Echipele 
repartizate la un punct de lucru 
sînt mutate în alte locuri, după 
bunul plac al maiștrilor și ingi
nerilor

Consecințele unei asemenea 
stări de lucruri se concretizează 
in compromiterea planului a- 
nual, care prevede ca în muni
cipiul Rimnicu-Vilcea să fie date 
în folosință l 314 apartamente ; 
din acestea, au fost recepționa
te în 9 luni doar 634 (dintre care 
384 reprezintă restanțe ale anu
lui trecut). Vor putea fi oare 
predate la cheie, in timpul care 
a mai rămas, încă 680 de apar
tamente ?

— Posibilități există, ne-a 
răspuns tovarășul Petre Arge- 
șanu, directorul întreprinderii. 
Avem de pe acum pregătite . 
blocurile B 1/2, cu 40 de aparta
mente. D 2 și D 1/7 cu 100 de 
apartamente. Urmează să inten
sificăm ritmul de lucru și la 
celelalte.

Optimismul tovarășului direc
tor eMe de bun augur. Dar, nu
mai cu optimism, blocurile nu 
pot fi date in folosință. Pentru 
că, din zi in zi, in loc să se pună 
capăt deficiențelor și neajunsu
rilor semnalate, acestora li se 
adaugă altele. Nici pină acum 
nu este rezolvată problema că
rămizii refractare pentru stațiile 
termice, lucrările de canalizare 
de abia au început să se execu
te, iar cele pentru rețeaua elec
trică se află in stare de proiect. 
Volumul mare de muncă — ne
cesar pentru' a se realiza in 3 
luni de zile ceea ce nu s-a făcut 
în 9 luni — Impune consiliului 
popular județean Vîlcea luarea 
unor asemenea măsuri, încît pla
nul construcțiilor de locuințe să 
fie îndeplinit. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit și anul trecut, 
și acum doi ani, județul Vîlcea 
a avut de înfruntat aceleași nea
junsuri ; oare gospodarii de aici 
să nu fi învățat nimic din expe
riența acestor doi ani ?

Petre DOBRESCU 
corespondentul „Scînteii*

Pilde de abnegație in lupta 
pentru cauza partidului, 

a poporului muncitor
Aniversarea semicentenarului Partidului Comunist Român prilejuiește 

evocarea eroicului drum de luptă pe care l-a străbătut partidul, de la 
Întemeierea sa, pentru a asigura lichidarea exploatării și asupririi, fău
rirea unei societăți mai drepte pe pămintui României, libertatea și 
bunăstarea poporului. Acest drum n-a fost întotdeauna neted și drept, 
el este presărat cu nenumărate jertfe. Multi au fost membrii partidu
lui nostru, ai Uniunii Tineretului Comunist, alți militanți revoluționari 
care, in anii ilegalității, au înfruntat închisorile și lagărele, au plătit cu 
prețul vieții devotamentul față de cauza socialismului și a libertății pa
triei. Acum 30 de ani. Ia 16 octombrie 1940, pierea, ucisă mișelește in 
beciurile siguranței legionare din Arad, luptătoarea comunistă Ocsko Te
reza. Regimului de exterminare din închisorile statului burghezo- 
moșieresc i-a căzut victimă și militanta comunistă Donca SI mo. de la a 
cărei naștere se împlinesc astăzi 60 de ani.

Cinstind glorioasele tradiții de luptă ale Partidului Comunist Ro
mân, poporul nostru omagiază memoria tuturor militanților comuniști 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități — care au luptat 
eroic in rîndurile Iui, și-au jertfit viața pentru triumful cauzei clasei 
muncitoare, pentru libertatea și fericirea poporului.

DONCA SIMO OCSKO TEREZA
Cine 'ar fi bănuit, In firava fată 

de la țară, ce a apărut în toamna 
anului 1927 intr-unui din cartierele 
mărginașe ale Capitalei, acea forță 
morală, acea capacitate de a se de
vota unui înalt ideal care aveau să 
facă din ea o vajnică militantă co
munistă, o eroină a mișcării noastre 
muncitorești !

• Născută într-o familie țărănească 
împovărată de nenumărate nevoi, 
Donca Simo a început de la vîrsta 
de 12 ani să muncească — mai întîi 
intr-un atelier de covoare și apoi 
intr-o țesătorie. Revolta împotriva 
exploatării crincene, a condițiilor mi
zere de trai ale lucrătoarelor, a a- 
propiat-o de mișcarea muncitorească. 
Devenind membră a Uniunii Tinere
tului Comunist, s-a avintat cu curaj 
in lupta revoluționară, îndeplinind 
numeroase și grele sarcini. Curînd a 
fost însă arestată șl condamnată la 
un an închisoare.

Abia eliberată» Donca Simo și-a 
reluat activitatea în mișcarea comu
nistă. Din însărcinarea partidului a 
organizat în Capitală, împreună cu 
alți comuniști, o tipografie ilegală. 
In acei ani în care pericolul fasci
zării țării devenea tot mai acut, ma- 

' nifestele și broșurile tipărite de 
Donca și de tovarășii săi răspindeau 
in masele largi cuvintul partidului, 
care chema la făurirea unui larg 
front antifascist al tuturor forțelor 
democratice și patriotice. „Orice clipă 
de zăbavă, glăsuia un asemenea ma
nifest tipărit în 1935, orice clipă de 
întirziere pe drumul făuririi frontu
lui unic împotriva exploatării, fas
cismului și pregătirilor de război va 
costa clasa muncitoare noi și nenu
mărate jertfe, o stare și mai gravă 
de infometare, noi și nenumărate 
victime ale bestialei terori fasciste. 
Partidul Comunist vi se adresează 
cu un călduros și frățesc apel, avind 
in vedere gravitatea excepțională a 
situației... infăpluiți FRONTUL UNIC 
de luptă împotriva exploatării, fas
cismului și a pregătirilor de război".

Dar activitatea tinerei comuniste 
este descoperită. La 14 iulie 1935. 
Donca Simo este arestată. Deși su
pusă unor sălbatice torturi, ea nu-și 
trădează tovarășii. La proces și-a ri
dicat acuzator glasul. demascînd 
teroarea și arbitrarul autorităților, 
politica antipopulară a guvernului 
burghezo-moșieresc. „M-am despărțit 
de copilul meu ca să arăt miilor de 
mame drumul pentru fericirea copii
lor lor. Am luptat ca să nu mai 
existe războiul care aduce moartea 
fiilor, fraților și soților noștri. Prin 
mine vorbesc azi toate mamele' 
căjite care vor binele copiilor 
Luați aminte. Vom lupta pină 
izbindă".

A fost condamnată la 10 ani
temniță grea și închisă la Văcărești 
și apoi la Dumbrăveni. Aici s-a îm
bolnăvit grav, dar intervenția chirur
gicală de care avea neapărată nevoie 
i-a fost refuzată. Cînd, in urma pro
testelor energice ale tovarășelor sale 
a fost transportată la un spital din 
București, era prea tirziu. La puțină 
vreme după internare, in iunie 1937, 
inima tinerei luptătoare a încetat să 
bată." A fost de fapt un 
lltlc.

Viața și activitatea 
Donca Simo, adevărate pilde de abne
gație revoluționară, jertfa sa i-au 
înscris pentru totdeauna numele In 
galeria eroilor clasei noastre munci
toare.

ne- 
lor.

la

de

asasinat po-
comunistel

Silviu ACHIM

iarnă. Din cele re- 
atunct de condu- 
unităților însărcina- 
această acțiune, re-

rile nu stau mai bine. Re- 
ferindu-se la aproviziona
rea minerilor de aici, pri
marul orașului, tovarășul 
Aurel Stoian. ne spunea că 
măsurile organizatorice 
luate în ultima vreme de 
conducerea I.L.F. Bacău 
n-au făcut decît să contri
buie la înrăutățirea situa
ției. In urma desființării 
depozitelor din Comănești, 
pe Valea Trotușului ajunge 
doar ceea ce scapă printre 
degetele celor din Moinești. 
Despre toate aceste defici
ențe am discutat cu tova
rășul Aurel Calimandric, 
vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular județean.

— Consider — ne-a de
clarat dinsul — că de sla
ba aprovizionare a centre
lor muncitorești de pe Va
lea Trotușului se fac vino- 
vați nu numai lucrătorii 
din întreprinderile de co
merț cu ridicata, ci și cei 
din rețeaua de desfacere cu 
amănuntul. Pentru că, dtn 
cite știu, I.C.R.T.I.-Bacău a 
făcut cunoscut, de mai mul
te zile, celor de la O.C.L. 
comerț-mixt Moinești că 
dispune de o serie de măr
furi specifice sezonului fri
guros. Se vede treaba Că 
aceștia din urmă au uitat 
că a venit toamna, că oa
menii au nevoie de îmbră
căminte și încălțăminte căl
duroase. Cit privește apro
vizionarea 
fructe, vina

Cu puțin 
Comitetul executiv al Con
siliului popular 
Bacău 
tr-una din ședințele sale.

problema aprovizionării 
populației pentru perioa
da de ‘ 
latate 
cătorli
te cu _____ , . _
zulta că situația ar fi buni. 
Realitatea nu 'îndreptățește 
cu nimic optimismul

nifestat de unii tovarăși dtn 
organele județene direct 
răspunzătoare. Considerăm 
că ar fi cazul ca nepotrivi
rea să fie soluționată in 
folosul bunei aprovizionări

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

o bună parte din 
care lipseau din 
marți dimineața 
in depozite. Era 

de înlocuirea

cu legume șt 
aparține l.L.F. 
timp in urmi.

nepăsarea

județean
'a analizat, In- Alexandru BRAD 

corespondentul „Scînteii

Muiți locuitori ai Alexan
driei — reședința județului 
Teleorman — au descins za
darnic marți /dimineața in 
magazinele alimentare din 
oraș. Spre stupefacția ge
nerală. în nici unul din a- 
cestea n-au putut găsi me
zeluri, brinză telemea șt 
cașcaval. Chestionați asupra 
cauzelor acestei situații, 
responsabilii comerțului și 
ai furnizorilor fac afirmații 
care se bat cap în cap 
C. Moșteanu, directorul co
mercial al O.C.L. Alexan
dria : „Nu ne-a dat indus
tria alimentară, care nu-șl 
respectă contractul". Ștefan 
Pleșa, inginer-șef al între
prinderii județene de Indus
trie alimentară : „In legă
tură cu mezelurile. între
prinderea iși respectă grafi
cele de livrare. între I șt 11 
octombrie am livrat comer
țului 3 din cele 8 tone pre
văzute pentru această lună. 
Despre brînzeturi — brinză 
telemea și cașcaval — este 
suficient să vă spunem cft.

in unele perioade, am pro
dus cantități care întreceau 
posibilitățile noastre de de
pozitare șl de desfacere. 
Avem astfel de produse nu 
numai pentru nevoile jude
țului, dar și pentru ale al
tora. Trebuie doar ca or
ganele comerciale să lan
seze comenzi și să ridice 
marfa".

Așadar, 
produsele 
magazine 
se găseau 
nevoie doar 
comodității care domină de 
mat multă vreme activitatea 
comercială a orașului cu 
responsabilitate, cu simțul 
răspunderii pentru buna a- 
provizionare a populației 
Spunem aceasta pentru că 
nu-i vorba de un accident 
oarecare. Cum altfel poate 
fi justificat faptul că, intre 
alte produse, de mai multe 
săptămlnt în magazinele o- 
rașului nu se găsește sare ? I

O viață de combatant revoluționar, 
temerară, dăruită luptei pentru îm
plinirea năzuințelor fierbinți de li
bertate și dreptate socială ale clasei 
muncitoare din România, ale în
tregului popor muncitor, martiriul de 
sînge înfruntat cu demnitate pină la 
suflarea ultimă — aceasta este, în 
esență, biografia Terezei Ocskd, nu
me gravat în letopisețul de aur al 
eroismului proletar.

A văzut lumina zilei In satul bă
nățean Dragșina (județul Timiș-To- 
rontal), la 23 septembrie 1917. intr-o 
familie numeroasă de țărani săraci.

La numai 15 ani se angajează la 
fabrica „Standard" din Timișoara, 
unde, sub influența 
uteciștilor, se formează 
revoluționară. în tocul 
ncmlce și politice ale 
In 1933 
U.T.C. ; In scurt 
vistă de bază a 
din fabrică.

în 1936, Ocsk6 
mai emoționant 
sa viață : primirea înaltului titlu de 
membru al Partidului Comunist Ro
mân. însușirile sale de luptătoare 
revoluționară se relevă cu putere în 
mobilizarea muncitorilor la puternica 
grevă desfășurată in același an la 
fabrica „Standard", sub conducerea 
comuniștilor.

Un an mal 
in Comitetul 
Timișoara. Eră 
viața politică a 
facă tot mai puternic simțită activi
tatea criminală a grupărilor fascisle, 
a Gărzii de Fler. Ridicîndu-se în apă
rarea intereselor vitale ale poporu
lui, partidul comunist milita activ 
pentru unirea maselor largi fără deo
sebire de naționalitate, a tuturor for
țelor democratice și patriotice. spre 
a bara calea fascismului, a asigura 
salvgardarea independenței națio
nale, a libertăților democratice. în 
aceste împrejurări, OcskO Tereza, 
îndeplinind cu curaj și pricepere sar
cinile încredințate în cadrul sectoru
lui tehnic al Comitetului județean 
P.C.R., iși aduce contribuția la tipă
rirea și difuzarea in mase a cuvîn- 
tului partidului. Concomitent, ea s-a 
aflat în conducerea organizației din 
Banat a Ajutorului Roșu, care orga
niza sprijinirea materială a militan- 
ților comuniști și antifasciști întem
nițați.

în 1938, Ocskd Tereza devine 
membră a Comitetului regional 
P.C.R. Banat, primind sarcina de in
structor în probleme organizatorice. 
Participă 
tinguri și 
Banat în 
Dictatului

Este știut că in septembrie 1940 
puterea de stat a fost acaparată în 
țara noastră de dictatura fascistă, 
politica odioasă, antinațională a legio
narilor fiind ridicată astfel la rangul 
de politică de stat. Unul din primela 
acte ale guvernării fasciste a fost des
chiderea frontierelor țării în fața tru
pelor hitleriste, ceea ce a însemnat o 
gravă încălcare a independenței și 
suveranității naționale, desăvîrșirea 
procesului de înfeudare a României 
față de Germania hitleristă. în ace
lași timp, în țară a fost dezlănțuită 
o prigoană sălbatică, îndreptată îm
potriva tuturor forțelor patriotice, în 
primul rînd a clasei muncitoare și 
a partidului comunist.

în pofida terorii, P.C.R. și-a con
tinuat și intensificat lupta antifas
cistă. Cu riscul libertății și al vieții, 
militanții comuniști mobilizau masele 
în curajoase acțiuni împotriva dicta
turii fasciste. între ei s-a aflat mereu 
și Ocskd Tereza, cu curajul și hotă- 
rîrea de luptă care o caracterizau. 
Comitetul regional P.C.R. Banat 11 
încredințează, la începutul lui octom
brie 1940, sarcina de a ridica mun
citorii de la l.T.A. și „Astra" din 
Arad la acțiuni coordonate împotriva 
dictaturii fasciste și a- încălcării 
pămintului țării de către trupele hi
tleriste. Este însă arestată de sigu
ranța legionară. Au urmat torturi de 
o atrocitate indescriptibilă. Tereza a 
rămas cu fruntea sus, nu s-a plecat 
în fața zbirilor, oferind o nepieritoa
re pildă de curaj și bărbăție comu
nistă.

Cu uciderea ei mișelească, la 19 
octombrie 1940 s-a adăugat o nouă 
crimă monstruoasă în lanțul asasi
natelor fără număr săvîrșlte de le
gionari, împotriva celor maj buni fii 
ai poporului — comuniști, antifas
ciști, luptători pentru libertate și 
mocrație, pentru independența 
suveranitatea patriei.

în inimile generației tinere de 
tăzi, ale tuturor oamenilor muncii, 
entuziaști constructori ai României 
socialiste, Independente și prospere, 
Ocskd Tereza rămîne un nobil exem
plu de devotament neclintit, de tena
citate și jertfă supremă pentru cauza 
partidului comunist, a poporului ro
mân.

din 
comuniștilor și 

ca luptătoare 
luptelor eco- 
muncitorilor. 
in rîndurileeste primită

timp devine o acti- 
organizațiel U.T.C.

Tereza trăiește cel 
moment din scurta

tlrzlu este aleasă 
județean P.C.R. 

perioada în care în 
țării începuse să se

Ia organizarea marior mi- 
demonstrații desfășurate in 
septembrie 1940 împotriva 
fascist de la Viena.

de
și

as-

Nicolae RAUȘ 
cercetător științific
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Los Angeles și San Francisco

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ
k I I AW WA k

centru economic și cultural înmîneazâ președintelui Nicolae Ceaușescu, in 
semn de omagiu, cheia orașului

Los Angeles. Primarul importantului

(Urmare din pag. I)

După încheierea vizitei la Los 
Angeles, avionul prezidențial a so
sit pe aeroportul internațional din 
San Francisco. în întîmpinarea 
înalților oaspeți, se aflau pe aero
port Joseph Alioto, primarul orașu
lui, reprezentanți ai guvernatorului 
statului California, Vernon Kauf
man, președintele Comitetului de 
recepție, Claude Batault, consulul 
general al Franței la San Fran
cisco, decanul corpului consular, 
cu soția, precum și alte persoane 
oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primarul orașului San Francisco 
au urcat apoi pe podiumul tribu
nei oficiale din incinta aeroportu
lui. Aparatele de fotografiat și ca
merele de luat vederi ale stațiilor 
de televiziune și studiourilor ci
nematografice de actualități înre
gistrează începutul primei vizite 
pe care un șef de stat al Româ
niei o face în orașul San Fran
cisco, al doilea ca mărime din Ca
lifornia.

Adresînd un călduros salut 
președintelui României și soției 
sale, Joseph Alioto subliniază că 
România joacă astăzi un rol din 
ce în ce mai important pe arena 
internațională. „Sîntem fericiți — 
declară el — să avem în mijlocul 
nostru pe cel mai înalt reprezen
tant al acestui stat". Primarul 
orașului San Francisco arată în 
continuare că populația acestor 
meleaguri cuprinde și cetățeni de 
origine română stabiliți aici cu 
multe decenii în urmă.

Prezentînd apoi președintelui 
român cheia orașului, primarul 
precizează că nu este vorba de o 
cheie obișnuită, ci de replica fide
lă a aceleia făurite pentru prima 
clădire ridicată la San Francisco. 
Pe cheia oferită sînt gravate nu
mele conducătorului statului ro
mân și data sosirii sale în această 
metropolă a Californiei. „Vă ofe
rim această cheie, încheie vorbito
rul, în semn de profund omagiu 
din partea orașului San Francisco,

a statului California și a guvernu
lui american".

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește primarului 
orașului San Francisco pentru cu
vintele rostite la adresa României 
și a politicii sale. „Intr-adevăr, a 
spus președintele Ceaușescu, Ro
mânia — care are! aproape același 
număr de locuitori cu cel al Ca
liforniei — desfășoară o politică 
activă de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii. Doresc să 
mulțumesc pentru faptul că ni s-a 
oferit cheia orașului. Consider 
aceasta un simbol al prieteniei 
dintre poporul român și poporul 
american.

îmi este plăcut să adresez cu a- 
cest prilej populației din California 
și din orașul San Francisco un sa
lut călduros și să-mi exprim satis
facția de a putea să cunosc astfel 
nemijlocit — deși într-un timp des
tul de scurt — munca și viața 
dumneavoastră, a cetățenilor din 
acest oraș. Sînt convins că schim
burile dintre noi, faptul că ameri
canii și românii — ca și celelalte 
popoare — se vizitează reciproc, pot 
contribui la realizarea unei lumi a 
înțelegerii, colaborării și păcii. Cu 
aceste gînduri am folosit prilejul o- 
ferit de prezența la Organizația 
Națiunilor Unite pentru a cunoaște 
unele centre și localități ale ță
rii dv.

Consider că popoarele noastre — 
deși aparțin unor state cu orîn- 
duiri sociale diferite — cunoscîn- 
du-se mai bine pot și trebuie să 
colaboreze, să conlucreze pentru 
a-și aduce contribuția la asigurarea 
păcii și prosperității omenirii. In 
acest spirit dorim să dezvoltăm re
lațiile cu Statele Unite ale Ameri- 
cii, să colaborăm cu dv. cei din Ca
lifornia, din San Francisco, cu toate 
popoarele lumii".

Convoiul de mașini oficiale, es
cortat de motocicliști, se îndreaptă 
apoi spre reședința rezervată pre
ședintelui României.

Seara, oaspeții români sînt. in
vitați la un dineu oferit în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și

a soției, Elena Ceaușescu,. de A. W. 
Clausen, președintele societății 
„Bank of America", cea mai mare 
instituție bancară din S.U.A.

în saloanele de la etajul 51 al 
impozantului edificiu unde are loc 
dineul, președintele Nicola.e 
Ceaușescu se întreține cu președin
tele băncii, ,cu alți oameni de afa
ceri prezențî, asupra posibilităților 
de extindere a colaborării și coo
perării economice dintre cele două 
țări, pe baza egalității în drepturi 
și avantajului reciproc.

O parte din personalitățile aflate 
de- față reprezintă, de altfel, firme 
care au legături de afaceri cu țara 
noastră. în această ordine de idei, 
directorul uneia din aceste firme, 
Edward Ginzton, președintele Con
siliului de administrație al compa
niei „Varian Associates", speciali
zată în echipament electronic, a- 
rată într-o declarație făcută reprer 
zentanților presei române că aceste 
legături se desfășoară în mod sa
tisfăcător pentru ambele părți. „Aș 
dori, spune el, să relev în mod deo
sebit înalta calificare a oamenilor 
de știință români cu care avem 
contacte. Consider, ca și președin
tele dv., că există condiții și este 
de dorit ca aceste relații să se am
plifice".

La dineu au participat Dumitru 
Popescu, precum și ambasadorul 
Corneliu Bogdan, împreună cu alte 
persoane oficiale române.

Au luat parte Samuel Stewart, 
C. M. van Vlierden, C. H. Baum- 
hefner și Scudder Mersman, vice
președinți ai societății „Bank of 
America", Jack Rathjens, vicepre
ședinte al firmei „Food Machinery 
Corporation", Gene Trefethen, pre
ședintele companiei „Kaiser Indus
tries", George Burgess, președintele 
companiei „Fibreboard", H. Wel
don Gibson, președintele Institutu
lui de cercetări din Stanford, 
Eliot Swan, președintele Băncii fe
derale de rezerve din San Fran
cisco, Charles Gray, președintele 
companiei „American Forest Pro
ducts", Louis Niggeman, președin
tele companiei „Fireman’s Fund 
Insurance".

Ce măsuri urgente
se impun

un
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Primele semne ale Iernii, lapovița și ninsoarea, constituie 
motiv in plus pentru urgentarea lucrărilor agricole. Dar chiar 
și fără acest sgmnal de atenție, oamenii muncii de pe ogoare 
știu că, la această dată, nu se mai poate intirzia, sub nici un mo
tiv, stringerea și depozitarea recoltei și insântințarea griului, lu
crări care sînt de maximă urgență și însemnătate. Din datele 
centralizate la Ministerul Agriculturii și Silviculturii rezultă că. 
pînă în ziua de 16 octombrie, RECOLTATUL PORUMBULUI 
S-A EFECTUAT PE 70 LA SUTA DIN SUPRAFAȚA CULTIVA
TA ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT ȘI PE 60 LA 
SUTA ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE. Pînă la aceeași dată. 
COOPERATIVELE AGRICOLE AU STRÎNS SFECLA DE ZA
HĂR DE PE 61 LA SUTA DIN SUPRAFAȚA CU ACEASTA 
CULTURA, IAR CARTOFII DE PE 83 LA SUTA. Din analiza 
acestor date, rezultă că mai este de efectuat un foarte mare vo
lum de muncă, ceea ce necesită amplificarea eforturilor pentru 
ca întreaga recoltă de porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, furaje etc. 
să fie strinsă, transportată și depozitată fără pierderi.

TIMPUL FRIGUROS, BRUMELE SAU NINSOAREA POT 
PROVOCA MARI PAGUBE DACA NU SE IAU MASURI IME
DIATE PENTRU URGENTAREA CULESULUI STRUGURILOR. 
FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR CARE SE MAI GĂSESC PE 
CÎMP. In unitățile cultivatoare de cartofi trebuie să se acorde 
maximum de atenție pentru PROTEJAREA TUBERCULILOR 
ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR ÎNGHEȚURI, ÎNDEOSEBI IN 
ZONELE DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI ȘI NORDUL ȚA
RII — ZONE MARI CULTIVATOARE DE CARTOFI. UNDE 
TEMPERATURILE SCĂZUTE SE ÎNREGISTREAZĂ MAI DE 
TIMPURIU.

în ultimele zile, la redacție au sosit informații despre unități 
agricole care au terminat însămînțarea griului, dar și semnale 
care atestă că nu se acordă peste tot atenția cuvenită pentru e- 
fectuarea acestei lucrări la nivelul calitativ recomandat de spe
cialiști. Pină în ziua de 16 octombrie GRÎUL A FOST INSA- 
MÎNȚAT PE 60 LA SUTA DIN SUPRAFAȚA PREVĂZUTĂ IN 
ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT ȘI PE 64 LA SUTA 
ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE. Rezultă, deci, că pentru în
cheierea acestei lucrări este nevoie de intensificarea ritmului de 
lucru, utilizarea la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice 
fără să slăbească nici o clipă grija pentru calitatea lucrărilor care 
condiționează, in cel mai inalt grad, nivelul producției de griu 
din anul viitor.

Pentru grăbirea recoltatului, transportului și depozitării recoltei 
și insămințarea griului in condiții corespunzătoare se impune 
ca organele agricole să-și concentreze eforturile spre cooperati
vele agricole rămase in urmă la aceste lucrări, să contribuie e- 
fecliv la rezolvarea operativă a defecțiunilor ivite. Acum, cînd 
fiecare clipă este deosebit de prețioasă, principalul este să se or- | 
ganizeze temeinic munca, astfel ca fiecare cooperator și mecani- i 
zator să contribuie cit mai eficient la stringerea recoltei și insă- ' 
mințarea griului. 1

PE ANSAMBLU -
„FOARTE BINE!"

Puncte slabe:
CALITATEA UNOR LUCRĂRI 
FOLOSIREA TRACTOARELOR

Stringerea in cit mai 
scurt timp și fără pier
deri a recoltei, insămînța- 
tul griului, executarea al
tor lucrări de sezon sint 
probleme majore care 
preocupă intens pe lucră
torii întreprinderilor agri
cole de stat și pe membrii 
cooperativelor agricole de 
producție din județul Bo 
toșani. Cooperatorii și - me
canizatorii folosesc fiecare 
oră și zi bună de lucru, 
depun eforturi sporite pen
tru a grăbi ritmul lucră
rilor agricole. O sinteză a 
acestor preocupări o găsim 
în rezultatele obținute ce 
denotă spiritul gospodă
resc al marii majorități 
a lucrătorilor de pe ogoare, 
în întreprinderile agricole 
de stat porumbul a fost 
recoltat de pe 90 la sută 
din suprafață, iar însă- 
mînțatul griului s-a exe
cutat în proporție de 85 la 
sută. Se apreciază că în 
cursul zilei de simbătă în
treprinderile agricole de 
stat din județ vor înde
plini integral planul de în- 
sămînțări.

în cooperativele agricole 
de producție pină la da'a 
de 16 octombrie porumbul 
a fost recoltat in proporție 
de 84 la sută, floarea-soa- 
relui in întregime, iar sfe
cla de zahăr de pe 73 la 
sută din suprafață. De a- 
semenea, s-a însămînțat cu 
griu 73 la sută din terenul 
destinat acestei culturi. 
Buna organizare a muncii, 
prezența specialiștilor în 
mijlocul țăranilor coopera
tori și-au spus cuvîntul. în 
16 cooperative agricole de 
producție, printre care 
cele din Miorcani, Sîrbi, 
Păun, Dorohol s-a însă
mînțat cu griu și secară 
întreaga suprafață planifi
cată, iar celelalte lucrări 
agricole de toamnă se exe
cută, în prezent, pe ulti
mele suprafețe. în coope
rativele amintite mijloacele 
mecanice și atelajele au 
fost judicios repartizate 
ținîndu-se seama în mod 
deosebit de urgența lucră
rilor. Tractoarele s-au uti
lizat la maximum, ziua și 
noaptea, terenul s-a elibe
rat operativ. Țăranii coo
peratori au ieșit în masă 
la lucru acolo unde s-a 
simțit nevoia.

Pe zeci de mii de hec
tare griul a răsărit uni

form, ceea ce reflectă răs
punderea cu care coopera
torii, mecanizatorii și spe
cialiști din agricultură 
și-au dus la îndeplinire 
sarcinile. La cooperativa a- 
gricolă din Liveni toate lu
crările agricole pot primi 
calificativul „foarte bine", 
însămințările sînt aproape 
încheiate. Inginerul Adrian 
Drăguș se află pe tarlale 
supraveghind însămînțarea 
ultimelor suprafețe cu griu. 
Patul germinativ este exce
lent pregătit, oferind ga
ranții pentru o producție 
superioară de griu în anul 
viitor.

Cu toate rezultatele ob
ținute trebuie să subliniem

IN JUDEȚUL 
BOTOȘANI 

9

că ritmul de lucru nu este 
peste tot corespunzător. 
Pină la 15 octombrie încă 
n-au fost încheiate arătu
rile pregătitoare pentru în- 
sămînțări. Pe județ mai 
sînt de arat încă 10 000 
hectare cu toate că epoca 
optimă a trecut. Mult in- 
tîrziate în ceea ce privește 
executarea arăturilor sînt 
unele cooperative agricole 
deservite de I.M.A. Dara
bani. La cooperativa agri
colă din Vatra-Hudești s-a 
arat doar jumătate din su
prafața prevăzută, iar la 
Tătărășeni și Havirna cite 
60—70 la sută etc. Cauza ? 
La Hudești, de pildă, din 
28 de tractoare funcționea
ză zilnic cite 13—14. Pe 
3 dintre tractoare lipsesc 
mecanizatorii. Intr-una din 
zilele trecute, din 25 de 
mecanizatori s-ău prezen
tat la lucru doar 6. Mult 
rămase în urmă la însă- 
mînțări sînt și cooperati
vele agrioole de producție 
din*Costești,  Tudora, Pe- 
tricani, Borzești, aceasta 
din cauză că forțele nu 
sînt concentrate în primul 
rînd la recoltat și eliberat 
terenul destinat griului. La 
cooperativa agricolă din 
Aurel Vlaicu, de pildă, din 
350 hectare destinate griu
lui, s-au însămînțat doar

170 hectare și s-au arat 280 
hectare. Restul suprafeței 
este incă ocupată cu cul
turi tîrzii. Aici fiind un 
teren foarte greu, în pantă, 
efectul tăvălugului crenelat 
și al grapei cu discuri este 
minim. De aceea, specialiști 
de la direcția agricolă ju
dețeană au indicat cum să 
se procedeze pe fiecare 
tarla in parte. Indicațiile 
însă nu sint aplicate în 
practică. Lipsiți de spirit 
gospodăresc, șeful secției 
de mecanizare, Constantin 
Babici, și brigadierul coo
perativei, Dumitru Luca, 
închid ochii atunci clnd se 
execută lucrări de slabă ca
litate. însămințările se fac 
în teren bolovănos, cu grîu 
necondiționat, semănătorii*  
au tuburi defecte. Lipsuri 
în organizarea muncii se 
constată și la cooperativa 
agricolă de producție Mitoc. 
Mecanizatorii Constantin 
Prodan, Petru Focșa și Ion 
Epure au executat 8 hec
tare de arătură de proastă 
calitate pentru cultura griu
lui. Cu asentimentul ingi
nerului șef, circa 20 hectare 
au fost însămînțate cu griu 
în teren nepregătit prin 
discuită repetate.

Considerăm că este ne
cesar ca în județul Boto
șani să se pună mal mult 
accent pe calitatea lucră
rilor executate, pe impul
sionarea ritmului însămîn- 
țărilor de toamnă. Planul 
de insămînțări poate fi 
realizat în marea majori
tate a cooperativelor agri
cole de producție pînă la 20 
octombrie. Direcția agricolă 
județeană trebuia să ia 
urgente măsuri pentru fo
losirea tuturor tractoare
lor. Spunem aceasta deoa
rece 204 tractoare din I.M.A. 
staționează de mai mult 
timp din lipsă de cauciucuri 
și piese de schimb, iar une
le nu au mecanizatori. 
Se impune, de asemenea, 
ca în aceste zile specialiștii 
de la direcția agricolă și 
uniunea cooperatistă jude
țeană să fie prezenți in 
cooperativele agricole, să 
urmărească' concret ritmul 
de lucru, să coordoneze o- 
perativ acțiunea de elibe
rare a terenului destinat 
insămințărilor de toamnă.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

Din agenda Tirgului 
internațional din București

Aspect dm timpul vizitei la uzinele constructoare de avioane „Douglas Aircraft". Este privită macheta unuia 
din tipurile de avioane ale companiei

In cursul zilei de ieri, am adresat 
următoarele întrebări unor oaspeți de 
peste hotare și participant! la Tirgul 
Internațional din București :

— Ce impresie v-a făcut ?i 
cum apreciați prima ediție a a- 
cestei manifestări comerciale in
ternaționale găzduite de țara 
noastră ? »

— V-am ruga să ne împărtă
șiți opinia dv. despre evoluția 
relațiilor economice, de colabo
rare și cooperare in producție 
d'ntre România și țara dv., des
pre perspectivele de dezvoltare 
a lor.

Publicăm mai jos răspunsurile pri
mite.

VASILI NICOLAEVICI D0- 
ENIN, ministrul construcfiilor de 
mașini pentru industria ușoara, ali
mentară și aparate de uz casnic al 
U.R.S.S. :

— Ne-a plăcut foarte mult această 
ediție inaugurală a Tirgului Interna
țional din București. El se dovedește 
a constitui un cadru propice pentru 
schimburile de idei intre specialiștii 
întreprinderilor și firmelor partici
pante, pentru contactele dintre repre
zentanții comerțului exterior al dife- 
ritelor țări. Aceasta înseamnă că este 
util, că organizarea lui a fost nece
sară.

Am examinat cu multă atenție ex
ponatele românești și îndeosebi ma- 
șinile-unelte pentru prelucrarea me
talelor, calculatoarele electronice, e- 
lementele de automatizare, compo
nentele electronice. Am făcut astfel 
cunoștință în mod. direct cu cele mai 
reprezentative realizări tehnice din 
țara dv. Standurile românești, discu
țiile purtate cu colegii români, ca 
și vizitarea unor mari uzine d’n 
Cluj, Timișoara, Tg. Mureș și Găești 
mi-au întărit convingerea că schim
burile de mărfuri și mai ales coope
rarea tehnico-economică in produc
ție a întreprinderilor din țările noas
tre se pot dezvolta simțitor.

Cu satisfacție am constatat că ytr- 
lajele sovietice prezentate la Tirgul 
Internațional din București se bucură 
de un mare succes. Valoarea contrac
telor încheiate în primele trei zile de 
funcționare a tirgului cu întreprinde
rile românești de comerț exterior se 
ridică la aproape 3 milioane de ru
ble.

în ce privește răspunsul la a doua 
întrebare, ar fi foarte multe de spus. 
Uniunea Sovietică acordă o mare im
portanță dezvoltării continue a rela
țiilor sovieto-române. Noul Tratat de 
prietenie, Colaborare și asistență mu
tuală dintre U.R.S.S. și Republica 
Socialistă România deschide perspec
tive largi pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, pen
tru consolidarea alianței prietenești 
dintre U.R.S.S. și Republica Socialis
tă România. Dezvoltarea și consoli
darea relațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre U.R.S.S. și România 
se oglindesc în extinderea permanen
tă a comerțului lor exterior. în anul 
1969, volumul schimburilor de măr
furi sovieto-române a depășit cu 70 
la sută nivelul anului 1960.

în conformitate cu coordonarea 
planurilor de dezvoltare a economii
lor naționale ale U.R.S.S. și Româ
niei pe anii 1971—1975, volumul total 
al schimburilor de mărfuri dintre ță
rile noastre va crește cu mai bine de 
35 la sută în comparație cu prece- 
denții 5 ani.

Ne exprimăm speranța că partici
parea U.R.S.S. la Tîrgul Internațional 
din București va marca un pas înain
te în dezvoltarea relațiilor economice 
și de cooperare tehnico-științifică 
dintre U.R.S.S. și Republica Socialis
tă România.

DR. ANDREA DUPRE, direc
torul pavilionului italian :

— După părerea mea, Tîrgul In
ternațional din București constituie 
un succes organizatoric care depășeș
te toate așteptările. De obicei, la pre
mierele unor asemenea manifestări, 
apar diferite deficiențe. Aici n-a a- 
părut nici una.. Vă dați seama cu cîtă 
plăcere mă gindesc, incă de pe acum, 
la cea de a doua ediție a tirgului.

Participarea italiană la acest tîrg 
urmărește, in general, ca expo
natele firmelor italiene — dintre care 
unele sînt absolut noi, prezentate aici 
in premieră mondială — să oglin
dească dorința constructorilor de ma
șini italieni de a participa și mai 
departe cu seriozitate și corectitudine 
la planurile ample de înnoire și dez
voltare a industriei românești. A- 
ceastă orientare se dovedește acum 
a fi bună : produsele noastre, și în
deosebi utilajele pentru prelucrarea 
lemnului și industria mobilei, se 
bucură de mult interes din partea 
specialiștilor români.

Aș vrea să menționez că o serie de 
produse românești — din domeniul

electronicii îndeosebi — mi-au făcut 
o cît se poate de bună impresie.

Trebuie să-mi exprim totodată 
bucuria că la acest tîrg nu tratăm 
doar, afaceri imediate, ci discutăm și 
în perspectivă, punînd bâzâie unor 
viitoare tranzacții și relații de coo
perare. Cu aceasta răspund, de fapt, 
la a doua întrebare : am convingerea 
că relațiile economice italo-române 
vor cunoaște, inclusiv datorită aces
tei reușite manifestări comerciale in
ternaționale, un curs continuu ascen
dent.

NIKOLA N. NICA, direc
torul pavilionului R.S.F. Iugoslavia :

— Deși ne aflăm abia în ziua a 
patra a tirgului. se poate aprecia de 
pe acum că ațeastă manifestare Co
mercială de mare prestigiu este pe 
deplin reușită, și-; întrezăresc un 
mare succes final. Apreciez organi
zarea în mod deosebit. Modul in care, 
pe o suprafață de expunere atît de 
mare, organizatori; români au reușit 
să găzduiască practic numai mașini- 
unelte, produse electrotehnice și elec
tronice constituie, în sine, o admi
rabilă performanță. O asemenea de
limitare a profilului tirgului facili- 
tează_ tratativele și, în ultimă in
stanță, perfectarea tranzacțiilor co
merciale.

Sînt bucuros că exponatele noas
tre —' mașinile-unelte și mai ales 
diferitele cabluri produse de uzina

de specialitate din orașul Svetozarevo 
— ii interesează îndeaproape pe spe
cialiștii și oamenii de afaceri care 
au vizitat pînă acum pavilionul nos
tru. Desigur, discuțiile tehnico-co- 
merciale nu se limitează la produsele 
expuse ; ni se oferă posibilitatea să 
stabilim legături care vor continua 
și după ce tirgul își va închide por
țile.

în legătură cu cea de-a doua în
trebare, n-aș vrea să repet lucruri 
cunoscute. Amintesc, totuși, că în
tre țările noastre s-au statornicit 
puternice relații de cooperare teh- 
nico-economică. în vara aceasta a fost 
semnat un protocol privind colabora
rea economică și principalele posibi
lități de livrări reciproce de mărfuri 
pe perioada 1971—1975 între România 
și Iugoslavia. Acest document prevede 
că în următorii 5 ani schimburile 
tehnico-economice bilaterale vor fi 
de aproximativ două ori și jumătate 
mai mari decît în perioada 1966— 
1970. Nu este vorba însă doar de un 
spor cantitativ, ci de o simțitoare 
îmbunătățire a structurii acestor 
schimburi : mașinile urmează să de
țină o pondere de 30 la sută din to
talul lor.

Evident, Tîrgul internațional din 
capitala României va contribui la 
continua dezvoltare a relațiilor eco
nomice reciproc avantajoase dintre 
țările noastre.

Convorbiri consemnate 
de Adrian PRODAN

Zile naționale ale unor țări participante
o Vineri, 16 octombrie, a fost 

Ziua națională a Iugoslaviei. Cu 
acest prilej, ambasadorul Iso 
Njegovan și Nikola N. Nica, di
rectorul pavilionului iugoslav, 
au oferit o recepție la care a 
participat și Draghișa Djokovici, 
membru al Vecei Executive Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia, con
ducătorul delegației iugoslave Ia 
inaugurarea tirgului.

e Consilierul comercial al 
Ambasadei Republicii Democra
te Germane la București, Glin- 
ther Schreiter, și directorul pa
vilionului acestei țăț-i, Johannes 
Oehme, au oferit vineri dimi
neața o recepție cu prilejul Zilei 
naționale a R. D. Germane

• Cu prilejul Zilei naționale

a Elveției, in cadrul Tirgului In
ternațional din București, care a 
avut loc vineri, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Alfred 
William Rappard, a oferit o re
cepție.
• Ambasadorul Statelor Unite 

ale Americii Ia București, Leo
nard K. Meeker, a oferit vineri 
o recepție cu prilejul Zilei na
ționale a S.U.A. la Tîrgul Inter
național din București.

★
La recepții au luat parte 

membri ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
intreprinderi românești de co
merț exterior, directori de pavi
lioane, oameni de afaceri, zia
riști, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

J
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„T. D. Z-4“ 
o afirmare a inteligenței 

tehnico-științifice românești

cinema

T - termic ; D — decapant (sub
stanță care înlătură oxizii de pe su
prafețele metalice) ; Z 4 « indicativul 
unei soluții chimice — pe scurt, 
„T.D.Z.-4". In Brevetul de invenție 
nr. 60 953 i se dă o denumire mai ex
plicită : „Procedeu pentru lipirea 
corpului de răcire la radiatoarele 
auto din aluminiu" (autori — un 
grup de specialiști de la Fabrica de 
radiatoare și cabluri din Brașov). Cu
noscătorii in materie afirmă, insă, că 
importanța invenției nu se reduce la 
un astfel de aspect particular, limitat, 
ci deschide în general largi perspec
tive în diversele domenii ale tehni
cii prelucrării și utilizării aluminiului.

Folosirea aluminiului ca înlocuitor 
al unor metale mai scumpe și defi
citare — în primul rînd, cupru și 
alamă — interesează în cel mai înalt 
grad și preocupă de multă vreme cer
cetarea științifică și practica produc
tivă de profil din lumea întreagă. 
Explicația ? Sub aspectul caracteris
ticilor fizico-mecanice (vizînd, în 
special, posibilitatea transferului de 
căldură) aluminiul este foarte apro
piat de cupru, fiind însă de circa 3 
ori mai ușor. Pe de altă parte, rezer
vele de minereu din care se extrage 
aluminiul sînt incontestabil mai mari 
decît cele de cupru. Astfel că, sub 
aspectul economicității, cit și sub cel 
al prețului de vînzare — jumătate 
din prețul cuprului — aluminiul este 
de preferat. Cu toate acestea, el con
tinuă să se situeze, din punctul de 
vedere al utilizării efective. în urma 
cuprului și alamei, una din princi
palele cauze constituind-o tocmai di
ficultățile de prelucrare, îndeosebi 
privind lipirea lui. Pentru a găsi re
mediul acestui inconvenient, în multe 
țări se desfășoară cercetări asidue, 
fără să se fi ajuns Insă la soluții sa
tisfăcătoare. Un articol apărut nu de 
mult într-o publicație de specialitate 
americană („Automobile engineer", 
iulie 1970, volum 60, nr. 8) atestă că, 
după 15 ani de cercetări, nu s-a rea
lizat decît un procedeu de lipire cu 
ajutorul rășinilor ex]Jodice. Nici alte 
procedee, experimentate în alte țări 
(lipirea în cuptoare, în atmosferă de 
argon sau placarea cu cupru) nu dau 
încă rezultatele scontate.

La Fabrica de radiatoare și cabluri 
din Brașov, problema înlocuirii cu
prului cu aluminiu, la radiatoare, 
era în studiu de cîțiva ani. Cercetări 
mai intense, organizate, au fost ini
țiate însă abia în 1963, de un colectiv

plecare unele dintre căile folosite de 
alții, căci nu doream să realizăm 
neapărat o invenție, ci să rezolvăm, 
în mod avantajos problema înlocuirii 
cuprului și alamei cu aluminiu la ra
diatoare. In felul acesta, n-am reușit 
să depășim stadiul atins de cei de la 
care ne inspirasem. J'Ie-am izbit de 
aceleași greutăți majore : rieasigura- 
rea unui transfer optim de căldură și 
utilizarea unor decapanți care recla
mau operațiuni suplimentare com
plexe de neutralizare, de unde nece
sitatea unor instalații complicate și 
costisitoare. în ceea ce privește pla
carea aluminiului cu cupru, am ajuns 
la unele rezultate superioare celor 
obținute de alții, dar soluția nu asi
gura un nivel de economicitate co
respunzător necesităților noastre...

în sfîrșit, într-o bună zi a fost gă
sită o nouă cale, mai promițătoare. 
S-a putut trece de la faza de labora
tor la faza pilot. Au apărut primele 
radiatoare din aluminiu, ale căror 
aripioare de răcire erau lipite, expe
rimental, pe baza noului procedeu, 
încercările pentru stabilirea parame
trilor funcționali au fost efectuate 
unele la Institutul politehnic din Ti
mișoara, unde se afla o instalație 
adecvată altele, vizînd comportarea 
elementelor din aluminiu la condiții 
climatice diferite, între care și rezis
tența lor la coroziune, la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru in
dustria electrotehnică din București, 
în ambele locuri, bunele aprecieri 
inițiale au fost confirmate. Pentru 
mai multă siguranță, s-a făcut și un 
alt gen de încercări: mai multe auto
turisme Dacia 1 100, I.M.S. și auto
camioane S.R. au fost echipate cu ra
diatoare din aluminiu. Unele dintre 
ele au parcurs zeci de mii de kilo
metri iar radiatoarele, supuse celor 
mai diferite condiții de exploatare, 
s-au comportat excelent. Experimen
tarea va fi extinsă la autoturismele 
„Dacia 1 300“ și la alte tipuri de 
autovehicule. Se lucrează intens și la 
proiectarea agregatului care va efec
tua operațiunile de lipire a corpului 
de radiator, în condițiile unei pro
ducții de mare serie.

Noul procedeu deschide largi posi
bilități de înlocuire a cuprului și ala
mei cu aluminiu — la început în fa

bricația de radiatoare, apoi și în alte 
domenii ale industriei noastre. Un 
exemplu ne va ajuta să înțelegem 
mai exact avantajele acestei înlo
cuiri. La autocamioanele S.R. se uti
lizează circa 10 kg aripioare din cu
pru la un radiator, care ar necesita 
doar 4.2 kg aluminiu. La un lot de 
10 000 de autocamioane rezultă, deci, 
o economie de 58 tone de cupru, în 
valoare de circa 3 milioane de lei. în 
plus, greutatea produsului este mai 
redusă, deci scade și greutatea auto
camionului în ansamblu.

Deși conductibilitatea aluminiului 
este. în general, ceva mai scăzută de
cît a cuprului, radiatoarele din alu
miniu vor avea cam aceiași para
metri tocmai datorită procedeului 
utilizat. Pe de altă parte, timpul de li
pire a aripioarelor de răcire din alu
miniu se reduce și el de circa 4 ori. 
Noua invenție românească are o 
largă aplicabilitate și in privința li
pirii altor metale, oferind totodată 
condiții superioare de transfer de căl
dură. Aceasta creează premisele în
locuirii actualelor procedee de lipire 
a otelului, cuprului, alamei, procedee 
care, pe lîngă faptul că necesită in
stalații și utilaje complexe, limitează 
și posibilitățile de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă ale oamenilor, 
în sfîrșit, pregătirea fabricației de 
radiatoare din aluminiu nu ridică, 
pare-se. probleme deosebite. Cu ex
cepția agregatului care va efectua 
operațiunile de lipire, procesul teh
nologic nu va suferi, practic, nici o 
modificare.

O recunoaștere de necontestat a va
lorii noii invenții românești o consti
tuie faptul că ea a și fost brevetată 
cu prioritate in cel puțin 10 țări, 
printre care S.U.A., R.F.G., U.R.S.S., 
Japonia etc., fiind distinsă recent cu 
medalia de argint Ia salonul interna
țional al invențiilor de la Oberhausen 
(R.F.G.). Este o dovadă incontestabilă 
a interesului pe care „T.D.Z.-4" l-a 
trezit în rîndurile specialiștilor din 
lumea întreagă, confirmînd încă 
o dată vigurosul spirit creator al po
porului nostru, talentul șl pregătirea 
superioară a cadrelor sale tehnice.

Nicolas MOCANU
corespondentul „Scînteii"

• Sunetul muzicii : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15.
• De șapte ori șapte : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21, LU
CEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30, 16?
18,30; 21.
o în 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.
o 100 de carabine : BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
FEROVIAR - 8,30; 11; 13,30, 16; 
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, STA
DIONUL DINAMO - 19, ARENE
LE ROMANE - 19,15.
© Oglinda cu două fețe : VICTO
RIA - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Păsările î CENTRAL — 8,30. 11;
13,30; 16, 18,30; 21, GRIVIȚA —
10,30; 15,45; 18,15; 20,30, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
— 11; 16, 18,15; 20,30.
• Frunza de viță : LUMINA — 
10—16 în continuare, 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : — DOI
NA — 10.
• Blow-up : DOINA — 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 8,45— 
19,30 în continuare.
O Zilele filmului marocan : CI
NEMATECA (sala Union) — 18,45.
• Denunțătorul — 10; 12; .14,15;
16.30, Drumul spre Est — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Hibernatus î EXCELSIOR — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA DOINA - 18,15.
• Alfa-Romeo și Julieta ; ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30.
• Tiffany Memorandum : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 17,45;
20, PACEA - 15,45; 18; 20.
• Clipa de libertate : 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 continuare, 
MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 17,30: 20. 
© Intîlnirea : BUCEGI — 10; 15,30; 
18; 20.30, la grădină — 20,30, DRU
MUL SĂRII - 15; 17,30; 20, GIU- 
LEȘTI — 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 fier : LIRA — 15,30,
18, la grădină - 20, COTROCENI
— 17,45; 20.
O Hei, tu ! : COTROCENI — 15,30.
• Aurul : VOLGA — 18,15; 20,30,
• Canarul și viscolul î VOLGA
— 16.
PROGRESUL — 15,30; 18; 20, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 19,45.
• Asterix și Cleopatra : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Patricia și muzica : AURORA 
9. 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la 
grădină — 19, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină —
19.

• My fair lady : POPULAR — 
15,30; 19.
• Mayerling (ambele serii) : FLA- 
CARA - 15,30; 19, ARTA — 10; 16, 
la grădină — 19,15.
e Cîinele din Baskerville : VITAN 
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Ultimul drum ; RAHOVA —
15.30.
• Dragoste șl viteză : RAHOVA — 
18, la grădină — 20.
• Tăcerea bărbaților : FEREN
TARI - 15,30; 18; 20,15.
• Marile vacanțe î CCSMOS —
15.30, 18; 20,15.
• Cavalerii aerului : CRÎNGAȘI — 
16; 18; 20.

t V
PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune In limba germană. 18,15 
Ocolul țării în opt luni. Emislune- 
concurs. 19,15 Anunțuri — publici
tate. 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cel mici. 19,30 Telejur
nalul de seară. 20,00 Tele-enclclo- 
pedia. 21,00 Film serial : „Inco
ruptibilii". 21,50 Nocturnă bucu- 
reșteană. Program de varietăți 
muzlcal-coregraflce. își dau con
cursul : Doina Spătaru, Ruxandra 
Ghiață, Aurelian Andreescu, Do
rin Teodorescu, Sergiu Cioiu, for
mația Savoy, Sextetul „Canta
bile", Florian Pitiș, Ana Petria. 
Coregrafia : Oleg Danovschl. Re
gia muzicală . V. Vasilache. Rea
lizator : Paul Urmuzescu. 22,45 
Telejurnalul de noapte. Sport. 
23,00 Spectacol de patinaj artistic 
cu participarea unor medaliați al 
ultimelor mari competiții : Irina 
Rodnina și Aleksei Ulanov 
(U.R.S.S.) — campioni europeni șl 
mondial! ; Sonia Morgenstern si 
GUnther Zoler (R.D.G.) ; Diana 
Slotnlcka și Martin Slotnicky 
(Cehoslovacia) ; Beatrice Huștiii 
șl Gheorghe Fazekaș (România), 
înregistrare de la patinoarul ar
tificial „23 August". 23,45 tnchl- 
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,00 Seara melomanului * Un 

nume nou : tenorul Florian Dla- 
conescu de la Teatrul Liric Con
stanța • Orchestra de cameră 
Gasparo da Salo • Bijuterii in
strumentale : „Foc de artificii" de 
Debussy cu Llviu Teclu. 21,00 La 
fîntîna dorului. Emisiune de prof, 
dr. docent Mihai Pop • Hore din 
Cîmpia Dunării — comentate de 
Andrei Bucșan • Cîntece de nun
tă de iert și de azi — comentate 
de Mariana Kahane. 21,30 Buletin 
de știri. 21,35 Ecouri de madrigal 
— emisiune muzical-coregraflcă. 
In program : serenade, romanțe șl 
canțonete interpretate de Teodora 
Lucaciu Elena Slmionescu, Alexa 
Mezlncescu, Dan Moise, Vasile 
Moldovan, Jean Hvorov și un 
grup de balerini de la Opera Ro
mână din București. 21,55 Revis
tele săptămînil de Nlcolae Po
pescu. 22,10 Muzică de jazz. 22,35 
Film serial : „Vldocq" (I) cu Ber
nard Noel. 23,00 închiderea emi
siunii programului II.

format din ing. Valentin Călin, di
rectorul fabricii, inginer chimist Dan 
Barozzi, șeful laboratorului, și Feter 
Zsigmond, tehnician laborant. De nu
mele ing. V. Călin erau legate proiec
tarea și executarea, împreună cu alți 
specialiști din întreprindere, a unor~ 
mașini de cablat, pină nu de mult 
importate ; economiile astfel realizate 
se cifrează la cîteva zeci de milioane 
de lei. Iar Ing. D. Barozzi elaborase 
un nou procedeu de turnare a cuzine
ților de motoare in electrolit, proce
deu rămas actual și acum, după tre
cerea a nu mai puțin de 8 ani.

L-am întrebat despre noua invenție 
pe ing. V. Călin :

— Ce să vă spun 7 Că trebuia să 
rezolvăm In același timp și proble
mele de cercetare și sarcinile curente 
de producție 7 Că o bună parte din 
după-amiezi ni le petreceam aici, în 
întreprindere 7 Că nopți la rînd am 
dormit cite 3—4 ore 7... Pentru a 
ajunge la rezultatul final, au fost 
necesare mii de experiențe, mii de 
încercări. Pe parcurs au trebuit cău
tate de mai multe ori noi formule, 
noi com’bînațil chimice de detaliu...

— La început — a intervenit ing. 
D. Barozzi — am luat drept punct de

Săptâmîna viitoare — pe ecrane — „Impostorii". Producție țj studiourilor din R.P. Ungara. Regia : 
Felix Mâriâssy. Cu : Nândor Tomanek, Istvân Iglodi, Peter Huszty, Gydrgy Kâlmân, Edit Domjan

DESCOPERIREA 
UNOR MANUSCRISE 

EMINESCIENE
Descoperirea unor noi pa- 

gin scrise de mina Luceafă
rului poeziei românești consti
tuie un prilej de vie emoție 
atît pentru specialiști, cit și 
pentru iubitorii poeziei. Con
ferențiarul universitar Octa
vian Schiau, de la Facultatea 
de filologie din Cluj, întors 
recent din Tubingen (R.F. a 
Germaniei), unde a' predat 
cursuri de limba și literatura 
română, a adus vestea exis
tenței unor manuscrise emi
nesciene necunoscute. La un 
strănepot al Mittei Kremnitz, 
prietenă cu Mihai Eminescu, 
se păstrează mai multe scri
sori, manuscrise, precum și un 
caiet cu coperți roșii, in care, 
scrise de mina lui Emi
nescu, se găsesc patru copii 
caligrafice complete ale poezii
lor „Cu mîine zilele-ți adaugi", 
„Despărțire", „Foaia veștedă", 
„Rugăciunea unui dac" și alte 
versuri eminesciene, tran
scrise de Mitte Kremnitz.

Nici una dintre variantele 
cunoscute pină acum nu se 
suprapune întru totul varian
telor din caiet, permițînd ast
fel specialiștilor o nouă cro
nologie a lor. Intre celelalte 
documente autografe se gă
sesc scrisori de la Elena Văcă- 
rescu, Zoe Bengescu, o reușită 
traducere a lucrării lui I.L. Ca- 
ragiale „O scrisoare pierdută", 
mai multe nuvele de Ion Sla
vici și alte lucrări care vor fi 
aduse încă în acest an în țară. 
Aceste documente vor consti
tui, la Biblioteca universitară 
din Cluj, fondul Mitte Krem
nitz.

(Urmare din pag. I)
’ ” *Și un alt fapt : Senatul insti

tutului politehnic din localitate a so
licitat' Ministerului învățâmîntului, cu 
adresa nr. 12 454 din 27 iulie 1970, în
ființarea unei secții noi de ingineri 
în specialitatea „Mecanică tină". Dar 
acestei solicitări nu i s-a dat curs. 
„In ceea ce ne privește, sînt convins 
că organul nostru tutelar își poate ori- 
cind motiva poziția cu argumente de 
ordin principial — este de părere 
prof. dr. ing. Ioan De Sabata, prorec
torul institului politehnic. Cum tot 
a.tit de principial ar putea fi motivată 
neaprobarea unei alte propuneri. De 
pildă, consiliul profesoral de la Fa
cultatea de electrotehnică a ajuns la 
concluzia că disciplinele științifice 
tratînd probleme de automatizare ar 
putea fi predate și mai bine în con
dițiile reunirii lor într-o singură ca
tedră. Utilajele, dispersate astăzi, 
s-ar concentra intr-un laborator pu
ternic ; cadrele didactice ar putea 
desfășura o muncă didactică și știin
țifică mai adîncită ș.a.m.d. Cum spu
neam, ni s-ar putea răspunde și aici 
că un asemenea nucleu n-ar avea o 
eficiență științifico-didactică sporită. 
Numai că o asemenea eventuală mo
tivație ni s-ar părea cel puțin in
completă. Pentru că înaintea oricăror 
rațiuni teoretice, activitatea practică, 
producția trebuie să fie acelea care 
să valideze orice inițiativă apărută 
în organismul universitar".

Nu ne propunem să delimităm cina 
are mai multă sau mai puțină drep
tate în aceste controversate probleme. 
Le-am consemnat, totuși, deoarece 
ele ilustrează o stare de fapt cu ca
racter oarecum general în școala 
noastră superioară. Pentru că, așa 
cum releva tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu in cuvîntarea inaugurală a 
anului universitar, senatele și con
siliile profesorale nu-și exercită încă 
atribuțiile firești in organizarea pro
cesului de învățămînt. a predării 
cursurilor. Și tocmai neînțelegerea 
sensului propriu al autonomiei acor
date din inițiativa conducerii de 
partid și de stat instituțiilor de Învă
țămînt superior în organizarea pro
cesului instructiv-educaliv a condus 
la o perpetuare a șablonului adică 
la o rigiditate a planurilor și progra
melor de învățămînt, concepute a- 
proape identic pentru toate facultă

țile cu același profil din întreaga țară. 
După părerea mai multor cadre di
dactice, în unele compartimente ale 
Ministerulili învățămîntului se simte 
uneori o anumită temere. îndeosebi 
cu prilejul definitivării planurilor și 
programelor de învățămînt, cum că 
lărgirea autonomiei universitare ar 
diminua posibilitățile de conducere în 
ansamblu a învățămintului. Și în con
secință, în loc să se acționeze pentru 
transmiterea către organele de con
ducere din invățămîntul superior a u- 
nor atribuții referitoare la organiza
rea internă a procesului de invăță- 
mînt, a practicii în producție, a edu
cației studenților, se exercită o îndru
mare măruntă și nu întotdeauna opor
tună. Despre ce este vorba 7 Senatele

țămînt superior poț veni in avan
scenă, la un moment dat, și alte pro
bleme, uneori chiar imprevizibile, pe 
care senatul și consiliul profesoral, 
ca factori de detectare a pulsului 
real al vieții universitare, au datoria 
să le dezbată, să intervină energic in 
rezolvarea lor ?

Nu e mai puțin adevărat că și sti
lul de muncă al unor consilii și se
nate, bazat pe principiul „minimei 
rezistențe", se pretează pe larg unei 
„tutelări". Am asistat de curînd la o 
ședință lărgită a' Biroului Senatului 
dintr-un prestigios institut politehnic, 
în care cea mai mare parte din tim
pul celor 3 ore a fost consumată cu 
analiza și luarea de hotărîri in pro
bleme. e adevărat, nu de importanță

AUTONOMIA
»

și consiliile profesorale sînt investite 
prin lege cu responsabilități precise 
în conducerea procesului de învă
țămînt. în unele cazuri, însă, pină 
și problematica ședințelor lor ur
mează fidel diagrama indicațiilor 
departamentale — desigur, raționale, 
bine gindite în ansamblul lor. dar 
neputînd fi. în mod obiectiv mereu in 
consonanță cu preocupările specifice 
unei anumite etape din viața, unei 
anumite instituții de învățămînt su
perior. Pentru că nu e absolut obli
gatoriu ca în toate instituțiile de în
vățămînt superior din țară, problema 
nr. 1 să fie în același moment, bună
oară perfecționarea cadrelor didac
tice, înzestrarea laboratoarelor sau 
elaborarea cursurilor. De ce n-ara 
admite că într-o instituție de lnvă-

minoră, dar a căror sferă putea fi 
esențializată în cîteva decizii opera
tive. Și asemenea cazuri nu sint ex
cepții. De regulă, aproape jumătate 
din durata ședințelor celor mai mul
te consilii și senate universitare se 
consumă cu discuții pe marginea 
transferurilor, a cererilor de anga
jare. a constituirii și aprobării a tot 
felul de comisii, cu menționarea titu
larizărilor și avansărilor de cadre, cu 
lectura rezultatelor concursurilor de 
ocupare a posturilor, a fișelor de ac
tivitate specifică studenților propuși 
pentru burse speciale etc., etc. Desi
gur, nici cel mai mic detaliu din con
figurația acestor elemente nu trebuie 
să rămînă în afara sistemului de re
ferință după care organismul univer
sitar ia hotărîri, decide, orientează

problematica atît de complexă a !n- 
vățămîntului superior într-o desăvâr
șită cunoștință de cauză. Dar de ce 
nu s-ar putea ca de toate datele sta
tistice, strict (și uneori minor), infor
mative, membrii consiliilor să ia cu
noștință înainte, ședința urmind să 
fie esențializată pe dezbateri și în
deosebi pe hotărîri 7 Pentru că altfel, 
prioritatea elementului de procedură, 
preocuparea excesivă arătată aspec
telor colaterale duc cel mai adesea la 
pierderea din vedere a problemelor 
fundamentale, cu implicații profunde 
și permanente în toate sferele muncii 
universitare.

Ne-o demonstrează, Intre altele, și 
analiza activității consiliilor profeso
rale și a senatelor universitare efec
tuată de Centrul universitar de partid 
din Timișoara. Și aici, ca și în alte 
locuri, exacerbarea laturii procedurale 
a făcut ca în foarte mică măsură să 
se analizeze în consilii și senate acti
vitatea didactică desfășurată în cu
prinsul unor discipline sau catedre. 
Există chiar tendința de a căuta 
teme „nespinoase" de analiză, spre a 
nu fi .supărat" cineva care obișnu
iește să se supere. Așa se face că 
singura catedră analizată in primele 
trei semestre la institutul de medi
cină a fost cea de... Educație fizică, 
iar în consiliul Facultății de chimie 
industrială singurul curs analizat a 
fost cel al unui tînăr șef de lucrări. 
Și tot astfel, în decursul a mai mult 
de un an de activitate, consiliul pro
fesoral de la Facultatea de matema
tică și mecanică a analizat o singură 
problemă, iar cel de la institutul pe
dagogic doar două, restul ședințelor 
fiind consumat prin comunicări de 
instrucțiuni sau rezolvarea de cereri 
și dosare.

Autonomia universitară nu poate 
oscila intre creativitate și spirit ad
ministrativ. în concepția partidului și 
statului nostru, această autonomie, 
înțeleasă ca acordare de atribuții 
largi conducerilor de institute și fa
cultăți in organizarea activității de 
învățămînt și a muncii studenților, 
este un mijloc sigur și eficace, de 
conducere a școlii noastre superioare 
în ansamblul ei la nivelul cerințelor 
actuale de perspectivă, ale pregătirii 
cadrelor. Este un drept și o obligație 

■ în perspectiva cărora autonomia se 
identifică cu actul răspunderii.

r***

j 
f
J
* f j
*

*
j

* j
( ț

*
*
j j

i

f*

J
j
i

f

J 
j

*

CARNET MUZICAL

Omagiu „Titanului"
CONCERTUL CVARTETULUI „MUZICA"

Multitudinea iposta
zelor interpretative și 
ale exegezelor pe mar
ginea creației titanului 
nu au reușit să eluci
deze nici să epuizeze 
multitudinea proble
melor propuse de Bee
thoven. rod al uimitoa
rei sale profunzimi în 
prospectarea universu
lui uman și sonor. Des
cins din marii săi pre
decesori, Haydn și Mo
zart, ale căror subtili
tăți stilistice le mînu- 
iește cu virtuozitate in 
primele opus-uri, Bee
thoven, încrincenat 
să-și afle propriul 
drum, solicită pagi
na scrisă pină la de
plina identitate cu 
ea. Dacă ultima simfo
nie este rodul unei ma
turități depline, al echi
librului și perfecțiunii, 
„Eroica" prefigurează 
magistral aproape toa
te traseele pe care 
maestrul le va orna cu 
capodopere. împins de 
resurse de neimaginatâ 
forță interioară, se o- 
pune cu înverșunare 
oricărei codificări de
finitive, revoluționin- 
du-și întreaga activita
te prin ultimele opu
suri, din care „Marea 
fugă" — acest cvartet 
cu totul neobișnuit 
pentru acea vreme — 
îl propulsează peste 
veacuri. Beethoven 
reușește să fie de 
fiecare dată altfel, 
fiind in același timp 
el însuși. Are cu
tezanța respectării și 
respingerii convenții
lor, înfățișează iposta
ze opuse, dar posibile

ale unor elemente te
matice ce nu exuTă 
prin originalitate, dar 
care îi oferă prilejul ri
dicării unor edificii de 
o impresionantă arhi
tectură.

Bicentenarul nașterii 
sale este un prilej tn 
plus de evocare a ma
rii sale personalități 
creatoare, de meditație 
asupra hotărîtoarei 
contribuții ce și-a a- 
dus-o la dezvoltarea 
muzicii culte, la apo- 
teozarea ei. Pretutin
deni formații prestigi
oase, edituri, case de 
discuri și — înainte de 
toate — publicul, oma
giază amintirea celui 
ce a impus mai curînd 
un univers de răscoli
toare dispute decît fru
musețea olimpiană, 
lupta în dauna contem
plației. Stagiunile de 
concerte ale Filarmo
nicii „George Enescu" 
ji Orchestrei Radiotete- 
viziunii române, ale 
zecilor de formații ca
merale, au înscris cu 
majuscule creația bee
thoveniană în progra
mele de concert, trans- 
formînd o aniversare 
intr-un prilej de bucu
rie și frumusețe so
noră. într-un univers 
creator mult diversifi
cat, într-o epocă avidă 
de intîlnirea cu reve
lația sintezei, intîlnirea 
cu Beethoven este to
nifiantă, este întîlnirea 
cu certitudinea.

Sumarele opinii ex
puse anterior s-au con
turat cu prilejul reci
talului susținut recent 
de Cvartetul „Muzica",

la Sala mică a Palatu
lui. Formație ce și-a 
cîștigat un frumos re
nume în țară și peste 
hotare, alcătuită din 
muzicieni cu o com
plexă pregătire profe
sională și stilistică. 
Cvartetul .Muzica" a 
oferit ascultătorilor trei 
definitorii pagini bee- 
thoveniene : cvartetele 
op. 95 în Fa major 
(„Serioso"), op. 18 nr. 
2 in Mi minor („Al 
complimentelor") și op. 
59 nr. 3 in Do major 
(„Razumowsky").

Am constatat și cu a- 
cest prilej omogenita
tea formației, știința cu 
care construiește plau
zibil universul beetho
venian, atmosfera de 
profundă meditație ce 
o declanșează în păr
țile lente, forța, preci
zia ritmică și intona- 
țională «din secțiunile 
mișcate. Membrii cvar
tetului se completează 
eficace, George Hamza 
dînd strălucirea, Con
stantin Costache viva
citatea, Ludovic Lang 
maturitatea stilistică, 
iar Robert Sladek căl
dura.

A fost o seară ce ew= 
situează printre cele 
mai convingătoare apa 
riții ale Cvartetului 
„Muzica", o seară carv 
justifică interesul me
reu treaz pentru crea
ția titanului, creația 
din care cele mai re
prezentative pagini își 
așteaptă, în prezenta 
stagiune, echivalențele 
sonore.

Mihai MOLDOVAN

Un examen reușit 
al artei corale

FESTIVALUL CORURILOR DE CAMERĂ 
..GHEORGHE DIMA“

Orașul Brașov s-a 
dovedit gazdă ideală a 
unei frumoase mani
festări : Festivalul co- 
ral-cameral „Gheorghe 
Dima". Acest festival 
care a reunit timp de 
două zile, în Palatul 
Culturii, cele mai bu
ne coruri de cameră 
ale artiștilor amatori 
din județele Mureș, Il
fov, Sibiu, Suceava, 
Craiova, Bacău, Bra
șov, Timiș. Cluj, 
Hunedoara și Munici
piul București, încheie 
de fapt un ciclu de 
patru festivaluri cora
le, organizat de Casa 
de cultură a creației 
populare, în colaborare 
cu Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 
și Uniunea Compozito
rilor. Celelalte trei 
festivaluri s-au desfă
șurat începînd din luna 
mai la Pitești : „D. G. 
Kiriac", Ia Lugoj : 
„Ion Vidu" și la Su
ceava : „Ciprian Po- 
rumbescu".

Neîndoios, tezaurul 
muzicii corale româ
nești, adine înrădăci
nat în viața muzicală 
a poporului nostru, re
prezintă un valoros 
patrimoniu, de inaltă 
ținută artistică și edu- 
cativ-patriotică, rele
vat și cu prilejul pri
melor trei festivaluri 
amintite. Mii de au
tentici iubitori ai artei 
corale au ținut să re
editeze parcă renumi
tele reuniuni corale 
din vremea neuitați- 
lor precursori Kiriac, 
Vidu și Porumbescu. 
în cete trei orașe au 
sosit mesageri din a- 
proape toate județele 
țării, fiecare formație 
întrecindu-se în a eta
la coloritul pitoresc al 
costumelor, farmecul 
inegalabil al autenticu
lui interpretării locale. 
S-a remarcat grija 
pentru calitatea inter
pretării la majoritatea 
formațiilor, o emisie 
îngrijită, cîntul nuan
țat, însușirea în pro
funzime a textului 
muzical și literar, dis
ciplină de ansamblu, 
atenție pentru redarea 
și respectarea stilului 
pieselor, a epocii in 
care au fost compuse, 
alegerea manierei diri
jorale cetei mai adec
vate.

Revenind la Festiva
lul coral al formațiilor

camerale de amatori, 
organizat la Brașov, 
trebuie să consemnăm 
admirabila evoluție a 
corului casei de cul
tură a municipiului 
Suceava, condus de 
Ștefan Pintilie, sau a 
corului sindicatului 
sanitar din București 
(dirijor dr. Mircea 
Diaconescu), ansam
blul vocal instrumen
tal „Pro Musica“ al 
Casei de cultură „Mi
hail Eminescu", secto
rul II București, sub 
bagheta dirijorului 
Horst Gehann, corul 
casei de cultură a 
municipiului Sibiu, 
pregătit de Doru Con- 
stantiniu. Este de alt
fel semnificativ să 
constatăm că. la nu
mai 7 ani de la înfiin
țarea „Madrigalului", 
condus de Marin Con
stantin, a fost posibilă 
organizarea unui reu
șit festival coral-ca- 
meral al artiștilor a- 
matori cum a fost cel 
de la Brașov. Corurile 
de mai sus, pe lingă 
grija deosebită pentru 
alegerea repertoriului, 
format în mare majo
ritate din piese speci
fice acestui gen, ne-au 
impresionat în mod 
deosebit prin asimila
rea organică, in nu
meroase repetiții, a 
sensului diferitelor sti
luri abordate, prin re
zolvarea optimă a unor 
dificile probleme de 
tehnică interpretativă.

Meritorie ne-a apă
rut și evoluția Corului 
Palatului culturii din 
Brașov (dirijor Nico- 
lae Țurcanu), al Casei 
de cultură a sindica
telor din Craiova, con
dus de Constantin Un- 
gureanu, a formației 
feminine a sindicatului 
învățămînt Timișoara 
(dirijor Mircea Idvo- 
reanu), a corului Casei 
de cultură a munici
piului Cluj, pregătit de 
Lucia Gabriela Crețu 
sau cel al Casei de 
cultură din Bacău (di
rijor Alexandru Vrîn- 
ceanu), formații în 
plină ascensiune, unele 
recent înființate, toate 
cu certe posibilități de 
a dobîndi noi calități 
în însușirea măiestriei 
Interpretative. Au *>-  
xistat desigur și cite- 
va formații cu o evo
luție modestă (corul 
de cameră al sindica

telor medico-sanitar și 
învățămînt din Brad, 
Corul căminului cultu
ral Bolintin Vale-Ilfov. 
al Casei de cultură a 
sindicatelor din Tg. 
Mureș și formația fe
minină a Ministerului 
Transporturilor Bucu
rești), formații ce vor 
trebui să depună efor
turi cbnsiderabile pen
tru a se putea înscrie 
în ierarhia atît de pre
tențioasă a celorlalte 
formații coral-came- 
rale.

Fapt îmbucurător, 
majoritatea formații
lor au manifestat o 
deosebită grijă pentru 
includerea în reperto
riu a unor valoroase 
pagini din muzica ro
mânească a compozi
torilor precursori sau 
contemporani. Astfel, 
pe lîngă coruri de G. 
Dima, obligatorii in 
programul tuturor for
mațiilor, Kiriac, Flon- 
dor, Cucu, Ițubic, Ga- 
linescu, lucrări de o 
neasemuită frumusețe, 
melodii pătrunse dc 
fină muzicalitate, in 
care intuim punerea 
în valoare a modalis- 
mului cîntecului popu
lar, redarea cu o mare 
plasticitate a sufletu
lui omului simplu, în
crezător in frumusețea 
vieții, am mai ascultat 
o serie de lucrări din 
repertoriul contempo
ran al genului, creații 
aparținind iul Sa
bin Drăgot, Dimitrie 
Cuclin, Paul Constan- 
tinescu, Mihail Jora, 
Marțian Negrea, Sigis
mund Toduță, Doru 
Popovici, Achim Stoia, 
Laurențiu Profeta, Tu
dor Jarda, Vasile Po
povici, Nicolae Unsu, 
Florin Comișel, Victor 
Iusceanu ș.a., pagini 
de o certă valoare ar
tistică, in majoritatea 
lor tntîlnind direct sau 
transfigurat, ca o notă 
comună, elemente de 
folclor.

Fără Îndoială, pri
mul festival al coru
rilor de cameră repre
zintă un prim pas, fă
cut cu curaj, într-o di
recție fertilă, de ma
nifestare a formațiilor 
corale de amatori, un 
prim și prestigios exa
men public ce se cere 
continuat.

Constantin RASVAN

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) Con- 
tert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solistă : Therese Dus- 
saut — 20.
• Opera Română : Lucia dl Lam- 
mermoor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale (sala Comedia) : Enigma Oti- 
liei — 20, (sala Studio) : Moartea 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru Iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) :

Transplantarea inimii necunoscute 
-• 20.
• Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Sus pe acoperiș... In 
sac — 19.30; (sala Studio) : Cercul 
morțll — 20.
• Teatrul Gtuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Go
lem — 19.30.
u Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Amnarul — 17; 
(sala din Calea Victoriei) : Noc
turn I — 21,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Logodnicele 
aterizează la Paris (Boeing-Boeing)
— 19.30.
• Teatru! de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
— 19,30.
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TURA IN SUCEA

în urmă eu aproape un an, ziarul 
nostru consemna, în cadrul unei an
chete, faptul că la Casa de cultură 
a sindicatelor din Suceava, care prin 
definiție ar fi trebuit să fie un mediu 
spiritual permanent, se desfășura o 
activitate sporadică, fără un conți
nut educativ corespunzător cu cerin
țele de cultură ale locuitorilor de 
aici. Ulterior, tot în ziarul „Scînteia", 
se făcea aprecierea că ignorarea ce
rințelor publicului a mers pînă in
tr-acolo incit multor posibile acțiuni 
educative, formații artistice, li s-a 
refuzat, pur și simplu, prezența *n  
acest lăcaș de cultură. Iată de ce se 
ajunsese la o deformare a raporturi
lor dintre beneficiarii de drept ai 
activității culturale și această biju
terie arhitectonică construită tocmai 
pentru a deveni un punct de atrac
ție pentru publicul larg sucevean.

Cum au fost recepționate aceste 
semnale critice de către organele 
locale ? Pentru început, s-au făcut 
unele promisiuni și s-au asumat 
niște angajamente. Au prins viață, 
mai mult sau mai puțin evidentă, 
cîteva formații artistice (corul de 
cameră, taraful și formația de dan
suri), s-au deschis unele expoziții de 
artă plastică și s-au organizat seri 
dansante pentru tineret Pe lingă a- 
ceste acțiuni, destul de timide, sin
gura măsură mai „forte" luată pe 
plan local pentru îmbunătățirea ac
tivității casei de cultură a fost 
schimbarea, în decursul unui an, a 
nu mai puțin de ...patru directori. 
Consecința ? Casa de cultură a de
venit refractară activităților cultu
rale cotidiene, rezumîndu-se de cele 
mai multe ori la a prezenta specta
cole ample venite din alte părți. Re- 
nunțind la o serie din obligațiile sale 
culturale, conducerea casei de cul
tură a refuzat pînă în prezent 15 
spectacole venite în turneu, pe mo
tiv că nu corespundeau din punct de 
vedere artistic, deși nu participase la 
o vizionare prealabilă a acestora. 
Spectacolele (amintim „Pescărușul" 
de Cehov, în realizarea Teatrului Na
țional din Iași, „Geamandura" in in
terpretarea Teatrului din Piatra- 
Neamț, sau spectacolele Teatrului de 
păpuși din Cluj) au fost totuși pre
zentate pentru același public suce

CATEDRA E PRETUTINDENI... Cum valorificăm
O prezență remarcabilă în munca educativă

în rîndul realizărilor obținute în 
ultimele decenii de municipiul și ju
dețul Suceava, anul 1963 se înscrie ca 
începutul unui nou moment în dez
voltarea vieții culturale, prin înfiin
țarea Institutului pedagogic de 3 ani, 
primul și unicul for de învățămint 
superior al județului. începîndu-și 
activitatea în condiții modeste, cu un 
număr redus de cadre didactice și 
fără a dispune de un local propriu 
învățămîntului superior. institutul 
pedagogic sucevean a crescut an de 
an numeric și calitativ, și-a lărgit 
baza materială prin construirea unui 
local modern, înzestrat cu amfiteatre, 
săli de seminaril, laboratoare. Stră
dania de a forma noile generații de 
intelectuali, datorie esențială care con
centrează principalele eforturi ins
tructive și educative ale corpului pro
fesoral, depășește cadrul institutului, 
stabilind între profesori și foștii stu- 
denți, actualmente ei înșiși profesori, 
un contact permanent, de bun augur 
pentru continua lor perfecționare pro
fesională. A devenit o obișnuință întil- 
nirea anuală a absolvenților fruntași, 
aflați în muncă la catedre cu studen
ții anului al III-lea, prilejuită de sim
pozionul „Activitatea profesorului în 
cadrul școlii și al comunei".

Evantaiul divers al preocupărilor 
universitarilor suceveni, manifestarea 
lor intelectuală dincolo de catedră 
șau laborator se reflectă, in bună 
măsură, în activitatea desfășurată în 
cadrul filialelor societăților științi
fice din ale căror comitete de con
ducere fac parte unii dintre aceștia. 
Cu diverse prilejuri, ei au organizat 
interesante simpozioane și sesiuni 
de comunicări științifice. De un deo
sebit succes, intre aceste manifestări, 
s-a bucurat sesiunea , comemorativă 
„C. Negruzzi", organizată de filiala 
Suceava a Societății de științe filolo
gice, în cadrul căreia numeroase ca
dre didactice ale institutului au pre
zentat comunicări apreciate de către 
specialiști. Membrii Societății de ști
ințe istorice și-au desfășurat o bună 
parte din activitate în cadrul Muzeu
lui județean și colaborează cu lucrări 
științifice la publicația permanentă a 
muzeului, iar membrii Societății de 
științe geografice au participat cu co
municări la sesiunile științifice ale 
Comisiei pentru ocrotirea monumen
telor naturii. Tot prin societățile ști
ințifice, universitarii suceveni au pa
tronat sesiunile de comunicări știin
țifice ale elevilor și ale cadrelor di
dactice din județul Suceava.

Dar nu numai prin legătura perma
nentă cu foștii studenți și prin acțiu
nile întrepgjnse în cadrul filialelor 
societăților științifice se face simțită 
prezența universitarilor suceveni din
colo de zidurile institutului. Universi
tarul care își pregătește discipolul, 
pentru a deveni educator și îndrumă
tor cultural al satelor, este el însuși 
un animator al vieții culturale. El își 
aduce permanent contribuția în ca
drul acțiunilor organizate de Comi
sia pentru difuzarea culturii și știin
ței. participă la caravane științifice, 
brigăzi științifice și duminici cultu- 
ral-științifice, elaborează, alături de 
alți factori culturali, temele metodice 
de propagandă științifică și participă 
la discuțiile organizate cu lectorii pe 
marginea unor teme de specialitate, 
la consfătuirile cu membrii brigăzi
lor științifice și lectorii comisiilor 
pentru difuzarea culturii și științei.

Universitățile populare constituie 
un larg cîmp de activitate culturală 
a universitarilor suceveni. , Anual, 
aceștia au fost consultați la sta
bilirea cursurilor si a temelor 
care urmau să fie dezbătute în ca-

vean, dar in săli improvizate, ceea ce 
ilustrează existența unei optici de
formate asupra muncii acestei insti
tuții. Pe parcurs s-a observat că a- 
ceastă părere greșită se datora co
modității conducerii casei de cul
tură, care nu dorea să aibă bătaie de 
cap și cu turneele care nu-i aduc 
prea mari foloase financiare. Pe de 
altă parte, refuzul este și o consecin
ță a spiritului de „prevedere" rău 
înțeles pentru conservarea localului. 
De altfel, în cadrul discuției avute cu

LA CASA DE CULTURĂ DIN SUCEAVA DE ANI DE ZILE

INIȚIATIVA BATE
LA USI ÎNCHISE

tov. Mihai Jelesneac, directorul casei 
de cultură, ni s-a mărturisit că „spec
tacolele asupra cărora avem indoieli 
aduc in sală un public care distruge 
mobilierul, iar faptul că ele trebuie 
să aibă loc mai ales seara determi
nă un consum prea mare de lumi
nă (?!)“.

Ne-am rezervat timp pentru a ve
dea urmările acestei „comportări" 
din partea publicului, dar la nici un 
fel de mobilier nu am dat peste 
vreun semn care să confirme apre
cierea blamatoare a directorului ca
sei de cultură la adresa spectatorilor.

drul acestor cursuri, au prezentat 
conferințe cu teme de interes gene
ral, iar profesorii de limbi moderne 
au ținut cursuri de specialitate.

Relevînd aceste realizări, atestăm 
conștiința utilității sociale pe care o 
dovedesc cei mai multi universitari, 
poate nu este de trecut cu vederea 
nici faptul că nu toți s-au arătat la 
fel de preocupați de această activi
tate, că unii nu au manifestat interes 
pentru ceea ce se petrece dincolo de 
porțile institutului. Dar este cert că 
din activitatea de pînă acum se pot 
trage prețioase învățăminte și pot fi 
conturate mai precis acțiunile pe 
care aceștia le pot desfășura în Vii
tor. De pildă, în cadrul Universității 
populare a municipiului s-a propus 
înființarea unui curs de „Sociologia 
culturii", care are menirea să îmbo
gățească cunoștințele activiștilor cul
turali. Atît în cadrul acestui curs, cit 
și în cadrul cursului de „Istoria civi
lizației și culturii românești", se va 
face simțit din plin Sportul perma
nent al cadrelor didactice de la Insti
tutul pedagogic. Prin caravanele ști
ințifice și brigăzile științifice, uni
versitarii vor aduce o contribuție mai 
substanțială — atît prin participarea 
nemijlocită, cit și prin organizarea

Pentru a avea o ima
gine mai clară a dru
mului cărții spre citi
tor, am inițiat raidul de 
față prin cîteva din biblio
tecile și locurile de desfa
cere a cărții — librării, 
cooperative de consum — 
din județul Suceava.

în primul rînd, să ve
dem starea reală a desfa
cerii cărții în unitățile mai 
îndepărtate de centrul de 
județ. în localitățile rurale, 
deservite de unitățile coo
perației de consum, difu
zarea cărții își pierde orice 
specific, intrînd de-a valma 
intr-un nomenclator larg 
de mărfuri. Lipsa perso
nalului cit de cit calificat, a 
spațiului de expunere și 
prezentare corespunzător 
fac din desfacerea cărții un 
obiect de tîrguială mărun
tă. Așa, de exemplu, în co
muna Marginea, unul din 
gestionarii cooperativei ne 
mărturisea că pentru el 
vînzarea cărții este o pro
blemă ; dacă pe cele cu 
prețuri mai scăzute le va
lorifică, obligînd pe cel ce 
a cumpărat alte produ.se să 
ia și o carte, pe cele scum
pe nu le poate comercia
liza și, după o ședere înde
lungată în vreun raft (am 
găsit cărți editate de cinci 
ani), este nevoit să le res
tituie. Același lucru putea 
fi întilnit și in satul Clit, 
ori la Adincata. Pretutin
deni în aceste unități car
tea este „cenușăreasa co
merțului", fiind lăsată la 
dispoziția unor oameni care 
nu o cunosc și nu au nici 
întereșul material s-o difu
zeze. De altfel, instruirea 
periodică a gestionarilor, 
așa cum ne-a informat tov. 
Ifrim Dimitrie," șeful birou
lui comercializarea cărții 
al Uniunii județene a coo
perației de consum, atinge 
doar intimplător proble

La comitetul municipal al U.T.C. ni 
s-au înfățișat numeroase exemple din 
care rezultă că există o totală lipsă 
de colaborare pe plan local pentru 
folosirea acestui lăcaș de cultură. 
Fiecare din instituțiile chemate să 
pună umărul la buna desfășurare a 
muncii cultural-educative din mu
nicipiul Suceava (comitetul pentru 
cultură și artă, casa de creație, or
ganizațiile U.T.C., consiliul sindical) 
își revendică dreptul de a se mîndri 
cu un asemenea lăcaș de cultură,

dar nu și cu obligația de a organiza 
aici acțiuni concrete. Singurii care 
au încercat pînă acum să facă acest 
lucru au fost tinerii, însă, adeseori, 
aceștia s-au lovit de împotrivirea 
conducerii casei de cultură. Astfel, 
tinerilor din oraș le este refuzată 
pînă și cerința de a face anumite 
repetiții la casa de cultură.

Se înțelege că noțiunea de timp 
liber nu este compatibilă cu organi
zarea de activități care se refuză 
necesităților și solicitărilor oameni
lor. Faptele demonstrează că la Casa 
de cultură a sindicatelor din Suceava 

și antrenarea unui număr important 
de studenți ai ultimului an — la a- 
ceste manifestări. Unele comunicări 
științifice de geografie economică, 
susținutg în cadrul sesiunii științifice 
de comunicări a Institutului pedago
gic din mai 1970. vor fi popularizate 
prin conferințe ținute, la căminele 
culturale.

Prezenta universitarului fși contu
rează noi dimensiuni, capătă amploare 
pe măsură ce ea se adresează tot mai 
mult aspectelor esențiale ale vieții 
culturale ale municipiului si județu
lui. Ca membri ai obștei investiți cu 
largi responsabilități în formarea no
ilor generații de intelectuali. • uni
versitarii suceveni pot aduce un 
aport însemnat, sporindu-și contri
buția Ia conceperea, inițierea și des
fășurarea multiplelor activități cultu
rale, la instituirea și întreținerea u- 
nei emulații spirituale pe măsura so
licitărilor timpului contemporan, la 
valorificarea posibilităților existente 
pentru ca viața culturală a munici
piului și județului să cunoască o con
tinuă afirmare, o integrare în proble
mele de larg interes ale contempo
raneității.

Conf. dr. Elvira BOTEZ 

mele muncii specifice cu 
cartea. Se afirmă chiar că 
se face o îndrumare la 
fața locului. în realitate, 
singurul sprijin adus ges
tionarilor il constituie no
tele cu lucrările ce apar, 
însoțite de succinte expli- 
citări a conținutului cărții, 
adesea un simplu extras 
din catalogul editurii. Cre
dem că gestionarului i se 
oferă prea puțin și i se cere 
mult ; adică să rețină o oar

de specialitate, de nivel 
mediu, care să se adreseze 
minerilor. In schimb, in raf
turile librăriilor am întîl- 
nit: I. Valerian: „Cara-Su“ 
(9 exemplare), Neagu Dra- 
goș : Fantezie și îndemî- 
nare" (10 exemplare) și 
chiar „Principii de docimo- 
logie". Lipseau în schimb 
cărți mult căutate, în spe
cial de elevi, cum ar fi 
„Iliada", poeziile lui Emi- 
nescu, teatrul și proza iul

bibliotecilor și Înzestrarea 
lor cu mobilier, magneto- 
foane, picupuri, mai vechi 
carențe organizatorice, se
sizate și cu alte prilejuri, 
continuă să-și arate... fața.

Să amintim în acest sens 
doar modul cum se reparti
zează către biblioteci fon
dul de carte. Astfel, la bi
blioteca comunală din Pal- 
tinu, situată într-o zonă 
silvestră, submontană, gă
sim zeci de lucrări despre

însoțind cărțile 
în călătoria spre cititor

te. să-i descifreze textul 
după cele cîteva rînduri 
informative și s-o reco
mande altora.

Acest caracter intimplător 
lipsit de o studiere atentă a 
cererii și ofertei se manifes
tă in mediul rural chiar și 
în' localitățile care au o li
brărie și un personal co
respunzător. Așa se întîm
plă, de exemplu. în co
muna Frasin, puternic 
centru muncitoresc, unde 
trăiesc și lucrează mii de 
lucrători forestieri și mi
neri. Ar fi fost de așteptat 
ca în acest centru cu un 
anumit specific profesional 
să întîlnim în rafturi cărți 
de specialitate. Dar cu ex
cepția lucrării „Controlul 
gazelor din mină" în libră
rie nu exista nici o carte

Caragiale, cărțile lui Sado
veanu, ca să nu mai vor
bim de poezia și proza ac
tuală reprezentativă.

Această situație necores
punzătoare nu este, din pă
cate, caracteristică doar re
țelei deservite și controlate 
de către Uniunea județeană 
a cooperației de consum, 
unde lipsa personalului 
specializat îngreunează pro
pagarea competentă a căr
ții. Neajunsuri in selecta
rea și călăuzirea cărții spre 
cititor se manifestă și în 
domeniul bibliotecilor să
tești. Deși aici există per
sonal calificat. îndrumare 
profesionalizată, cu toate 
că în unele localități, cum 
sînt Ștulpicani și Vama 
s-au făcut investiții apre
ciabile pentru modernizarea

cultura griului, Îngrijirea 
culturilor de cîmp, însă 
prea puține despre, să spu
nem, creșterea animalelor, 
una din ocupațiile de bază 
ale oamenilor din partea 
locului. In alte locuri, cum 
ar fi la biblioteca din- Mi
tocul Dragomirnei sau în 
cea din gomuna Adincata. 
o bună parte din cartea po
litică, de educație ateistă 
sau de cunoștințe agricole 
este învechită. în toate bi
bliotecile sătești vizitate, și 
credem că nu exagerăm 
dacă extindem valabilitatea 
observației asupra multor 
biblioteci din județ, există 
stocuri de cărți inutiliza
bile, depășite. Asemenea 
prezeftțe nedorite, menite a 
umfla doar cifra cărților 
dintr-o bibliotecă, nu au fă

calitatea și puterea de convingere a 
acțiunilor nu constituie un stimu
lent pentru atragerea publicului. De 
la o lună la alta, programele sini 
trase la șapirograf, avînd de-a face 
cu aceleași simpozioane, conferințe 
și seri de dans, foarte mult dans. In 
legătură cu ultima formă de activi
tate, un spectator ne spunea că suita 
balurilor de simbăta și duminica 
seara a dus la minimalizarea rolului 
casei de cultură. Ceea ce se înscrie 
in program este numai o formaii- 

tate. în luna august, de pildă, nu au 
fost ținute opt acțiuni deosebit de 
importante, prevăzute in program, 
cum sint concursul „Brățara de aur" 
rezervat tinerilor strungari din ju

deț, expunerea „Femeia — creator și 
beneficiar de cultură în societatea 
contemporană", divertismentul lite
rar pe tema „înțelepciunea poporului 
român în proverbe" și altele, iar la 
un sondaj mai amănunțit a reieșit că 
și o parte din acțiunile trecute ca 
realizate au rămas o simplă con
semnare statistică a directorului. 
Formalismul cu care este întocmit

„Locul unde nu se întîmpla nimic" 
trăiește în zilele noastre o dublă ipo
stază : a înnoirii și tradiției. Orașul 
s-a înscris în ritmurile contempora
ne, invingînd pentru totdeauna o 
inerție seculară, la care părea con
damnat. Aceste considerații ne-au 
fost prilejuite de o recentă vizită în 
orașul Fălticeni. In viața orașului 
au apărut elemente puternice ale 
progresului economic.

Cuprins în efortul general al de
venirii tării, orașul Fălticeni trăiește 
in același timp și prin cealaltă 
ipostază — tradiția — încorporată fe
ricit îndeosebi sub forma unor măr
turii culturale. Orașul a cunoscut cu 
decenii in urmă o deosebită concen
trare de minți luminate, dobîndind 
astfel personalitate, distincție. Oa
menii născuți sau legați într-un fel 
de existența orașului au făcut din 
„tîrgul Folticenilor" una din locali
tățile adesea amintite, unde Istoria 
iți vorbește la orice pas cu glasul 
său tainic, evocator. Pe aceste locuri 
s-au perindat, de-a lungul anilor, ion 
Creangă, Mihail Sadoveanu. Eugen 
Lovinescu și Anton Holban, Nicu 
Gane și Artur Gorovei, Nicolae Bel- 
diceanu, Ion Dragoslav, pictorul Au

programul casei de cultură rezultă 
și din aceea că unii oameni sint sta
biliți să țină conferințe sau să par
ticipe la simpozioane fără știrea 
lor. Din această cauză, anumite ac
țiuni sint aminate sau se pregătesc 
in pripă fiind de o slabă calitate. 
Astfel, recentele manifestări prile
juite de un concurs de poezii „Ni- 
colae Labiș" nu s-au bucurat nici cel 
puțin de prezența organizatorilor, 
sarcinile acestora fiind parțial re
zolvate de către invitați...

— Concepînd această casă de cul
tură, noi am avut în vedere crearea 
unor caracteristici funcționale care 
să permită o activitate cultural- 
educativă multipla — ne spunea ar
hitectul Nicolae Porumbescu. Dar, 
după cum se vede, cei cărora le-a 
fost încredințată spre folosință nu 
știu — sau nu vor s-o gospodă
rească așa cum se cuvine. După mai 
bine de un an de la inaugurare, 
spre exemplu, sala activităților li
bere stă nefolosită. în aceeași situa
ție se găsesc și alte încăperi, în timp 
ce există numeroase cerințe pentru 

tradițiile ?
rel Băeșu, sculptorul Ion Irimescu, 
iar în anii noștri meteoricul Nicolae 
Labiș. Prezența acestor personalități 
culturale prestigioase a lăsat în via
ța orașului semne durabile : o casă, 
o publicație, un manuscris, o scri
soare și, mai cu seamă, acțiuni și 
amintiri care, la vremea lor, au dat 
orașului o strălucire spirituală apar
te, l-au cuprins in marele efort na
țional de edificare culturală. Fălti
cenii i-a dat, sau i-a crescut, pe toți 
aceștia, iar ei i-au conferit mai tîr- 
ziu un nou chip, i-au dăruit nimbul 
permanenței spirituale, așa cum nu
meroase locuri din lume au devenit 
prin oamenii ce le-au populat ade
vărate simboluri. Avînd o asemenea 
intensitate a mărturiilor culturale, 
surprinde însă, atît pe localnic cit și 
pe călătorul intimplător sau cercetă
torul avizat anonimatul in care ase- 
mehea documente de viață și artis
tice sînt ținute, insuficienta preocu
pare a forurilor locale de a conserva 
și restitui circulației publice valori 
ale trecutului nostru cultural. Semne 
neverosimil de mici, uneori nici atit, 
marchează locurile unde odinioară 
Creangă încerca, fără succes, să-1 
învețe gramatică pe Trăznea, unde 

cut pînă acum încă obiectul 
unui studiu pentru a se ve
dea ce merită a fi reținut și 
pus în circuitul lecturii. Poa
te și acest „munte de cărți" 
depășite explică inexistența 
cam de mult timp în bi
blioteci a unor cărți de 
mare utilitate atit pentru 
activitatea C.A.P.-urilor, a 
gospodăriilor, cit și a celor 
solicitate de elevi.

Raidul nostru a relevat 
faptul că aprovizionarea cu 
carte, în special a mediului 
rural, se face in continuare 
pe baza unor estimări su
mare, că o parte din cărțile 
trimise aici nu răspund' u- 
nor solicitări reale, nu 
umplu „goluri" in bibliote
cile particulare sau publi
ce, iar altele, realmente 
cerute, nu-și fac drum pină 
la consumator. In majori
tatea situațiilor desfacerea 
cărții îmbracă aspecte co
merciale comune, neadec
vate specificului desfacerii 
cărții. însuși faptul că or
ganismul însărcinat cu co
mercializarea cărții — Cen
trul de librării Suceava — 
ca și colaboratorul său. 
Uniunea județeană a coo
perației de consum, au doar 
rolul de a estima bănește 
valoarea cărții, convinge 
suficient de modul simplist 
cum este înțeleasă acțiunea 
de difuzare a cărții.

Evident, nu in orice lo
calitate este necesară o li
brărie. Dar cererea de carte 
poate fi mai bine satisfăcu
tă, printr-o popularizare 
corespunzătoare la care își 
pot aduce o hotărîtoare 
contribuție intelectualii sa
tului, prin inițierea per
sonalului chemat s-o vîndă, 
printr-o sondare mai aten
tă a cererii, a solicitărilor 
reale existente la fața lo
cului.

GH. DAN 

formarea unei echipe de teatru, a 
unui cerc de cultură cinematografică, 
un cenaclu literar.

Așa stînd lucrurile, se pune între
barea dacă cu actuala concepție des
pre menirea unei asemenea instituții 
se vor putea sau nu găsi în viitor 
firele cele mai potrivite prin care 
publicul sucevean să fie legat de 
pulsul casei de cultură. Faptele con
firmă că activitatea de aici va pu
tea cunoaște înviorarea dorită numai 
atunci cînd tuturor locuitorilor Su
cevei li se vor crea posibilitatea să 
fie nu numai „admiratori de la dis
tanță" ai casei de cultură, ci și pro
ducători și consumatori de cultură, 
atunci cînd toate forțele culturale lo
cale vor fi antrenate mai larg in 
desfășurarea activității culturale, 
cînd o serie de acțiuni permanente, 
cum sint cele desfășurate în coruri, 
cenacluri, formații, biblioteci vor 
răspunde solicitărilor reale. Fiind o 
instituție cu un rol deosebit in viața 
spirituală a orașului, a județului, 
casa de cultură trebuie să caute să 
selecteze și, în același timp, să in
fluențeze profilul tuturor activități
lor în funcție de cerințele generale 
ale muncii cultural-educative. Iată 
un lucru care trebuie făcut în primul 
rînd de către metodiști. Dar. deocam
dată, aceștia s-au transformat în 
paznici, veghind la „conservarea" 
mobilierului și a clădirii în general 
Ar fi. foarte util, de pildă, ca unele 
activități cultural-educative și artis
tice din întreprinderi și instituții să 
fie transferate la casa de cultură, 
unde condițiile materiale permit or
ganizarea unor manifestări mult mai 
de calitate, mai atractive și intere
sante. în definitiv, casa de cultură 
a sindicatelor din Suceava a fost 
construită tocmai în acest scop. Și 
ea trebuie să devină un bun al în
tregului oraș. în această direcție tre
buie pornit de la ideea că întregul 
complex de activități culturale are 
loc în zona timpului liber. Or. casa 
de cultură are sarcina de a veghea 
ca acest timp liber să nu constituie 
un repaus lipsit de substanță, de a 
deveni un aliat prețios al celor peste 
60 000 de locuitori ai orașului Su
ceava.

Ion MANEA

Sadoveanu scria „Frații Potcoavă'*,  
„Dumbrava minunată" sau „Cocostir- 
cul albastru", unde alți maeștri de 
necontestat ai literaturii române și-au 
petrecut copilăria, adolescența sau 
anii împlinirii.

Ar fi fost de așteptat ca prezența 
unor case de care se leagă viața și 
activitatea acestor creatori să consti
tuie obiectul unor preocupări de a le 
ocroti și pune integral în valoare. 
Faptele arată insă că nu se întîmplă 
așa. Casa lui Sadoveanu. de pildă, a 
început să se năruie.

Desigur, este greu să ne pronun
țăm asupra utilității transformării 
uneia sau alteia din case în case 
memoriale. Direcția muzeelor și 
monumentelor istorice din C.S.C.A., 
împreună cu comitetul județean 
pentru cultură și artă au datoria să 
analizeze cu discernămînt această 
problemă și să ia hotăriri de la caz 
la caz. Pînă atunci insă, de ce ma
terialul documentar existent nu este 
folosit pentru o secție reprezentativă 
a muzeului din localitate ? După re
organizarea sa de acum cităva vre
me, „Muzeul Fălticenilor" are o in
teresantă secție de etnografie, una 
de istorie care se îmbogățește conti
nuu o dată cu descoperirile arheolo
gice de la Baia, o secție de științe 
naturale și o foarte mică încăpere 
unde se află documente referitoare 
la o parte din oamenii de cultură1 
a căror activitate este legată de oraș. 
Cu toată sărăcia documentară e de 
evidențiat faptul că. cel puțin in 
intenție, „sala scriitorilor fălticeneni" 
și-a făcut loc în incinta muzeului 
local. De fapt, „sărăcia" documentară 
e un fel de a spune, întrucît după 
cum ne-a informat directorul mu
zeului tov. Constantin Simiciuc, ar
hiva muzeului adăpostește un valo
ros fond de manuscrise, scrisori auto
grafe ale lui Ion Creangă, V. Alec- 
sandri, C. Negri, Titu Maiorescu, 
C. A. Rosetti, „însemnările lui Ni- 
colae Manea" de M. Sadoveanu, o 
teză a aceluiași, datată „maiu 1897", 
volumul II din „Memoriile" și ro
manul „Mite" ale lui Eugen Lovi
nescu, romanul „Ioana" al lui Anton 
Holban, ca și numeroase alte scri
sori, facsimile, însemnări sau foto
grafii, multe din ele necercetate încă.

Faptul că toate aceste prețioase 
mărturii culturale stau catalogate în 
sertare, așteptind un timp mai priel
nic să fie expuse atenției publice, se 
datorește nu lipsei de spațiu și nici, 
cum s-ar putea crede, lipsei de fon
duri ci, dimpotrivă, întîrzierilor ne
justificate, lipsei de operativitate in 
valorificarea unor posibilități locale. 
Surprinde, de aceea, încetineala cu 
care se răspunde unor solicitări cul
turale atît de serioase. De altfel, după 
cum ne-a asigurat tov. 1‘anaitiu Ște
fan, secretarul cu propaganda al co
mitetului județean de partid, și tov. 
Monoranu Octav, președintele comi
tetului județean pentru cultură și 
artă, există posibilitatea ca, într-un 
termen cit mai scurt, să se pună în 
valoare numeroasele mărturii cultu
rale ale Fălticenilor.

Prin asemenea acțiuni orașul nu 
va deveni doar un muzeu de amin
tiri. Viața orașului, după cum de
monstrează realitățile, se armoni
zează tot mai mult cu marea caden
ță a patriei. Punerea în valoare a 
numeroaselor mărturii culturale, 
conoentrate printr-o fericită întim- 
plare în acest dăruit colț de țară, 
va adăuga o dimensiune specifică 
spiritualității noastre.

Emil VASILESCU
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Prestigiu meritat

De mai bine de un an, la Va
tra Dornei ființează pe lîngă 
casa de cultură a orașului o 
formație de teatru popular a- 
mator. Că asemenea teatru con
stituie prezență activă în viața 
localității o dovedește stagiunea 
permanentă în care a prezentat 
nu mai puțin de patru piese : 
„Șfintul Mitică Blajinu", „Han
gița", „Jocul de-a vacanța", 
„Capcana", iar în prezent se 
află în pregătire „Floarea de 
cactus".

Grija pentru alegerea unui re
pertoriu de calitate, echilibrat, 
se conjugă cu prezența scenică 
merituoasă, ceea ce face ca tî- 
năra formație să se bucure de 
aprecierile și simpatiile publi
cului local, atrăgind în jurul 6ău 
noi oameni dotați, 6timulînd și 
întreținind activitatea culturală 
locală. Merită subliniat și fap
tul, de loc neglijabil, că un loc 
de seamă în succesele artiști
lor amatori din Vatra Dornei 
îl aduce colaborarea cu forțe 
artistice din alte părți ale ță
rii, cum e în cazul de față cu 
cele din Cluj. a căror experien
ță se valorifică cu succes pe sce
na artiștilor amatori din Vatra 
Dornei.

Inspirația 
in concediu

Cenaclul literar „Nicolae La- 
bi(" de pe lingă Casa creației 
populare a încetat cam de mult 
timp să reprezinte un punct de 
atracție pentru iubitorii litera
turii. Cauza acestei îndepărtări 
se datorește îndelungatei inacti
vități a cenaclului care, din luna 
februarie a.c., nu a mai organi
zat nici o întilnire cu membrii 
și colaboratorii săi. în cea mai 
mare parte tineri In tot acest 
timp, pe adresa cenaclului au so
sit numeroase lucrări și scrisori 
rămase insă fără răspuns. Înde
lungata „vacanță" nu vestește 
nimic bun pentru iubitorii lite
raturii din localitate și este de 
așteptat din partea conducerii 
Casei creației populare iniție
rea unor măsuri care să pună 
capăt somnolenței nedorite.

Festivalul coral 
„Ciprian 

Porumbescu11

De eurînd, vechea cetate de 
scaun a lui Ștefan cel Mare, 
Suceava, a găzduit o interesan
tă manifestare muzicală, prima 
de acest fel in țară : festivalul 
coral național „Ciprian Porum
bescu", organizat sub egida Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, în colaborare cu 
Uniunea Compozitorilor, Uniu
nea Generală a Sindicatelor și 
Uniunea Tineretului Comunist.

Cu această ocazie și-au dat 
întilnire treizeci și două de 
formații corale din țară. Cele 
cinci concerte prezentate au în
semnat o adevărată trecere în 
revistă a valorilor muzicii corale 
românești clasice și contempo
rane, reliefînd cu prisosință 
vitalitatea unei arte în care 
muzica românească și-a făcut 
o veche și amplă tradiție. Fes
tivalul coral are darul de a con
tribui la stimularea activității 
corale de la orașe și sate, la 
cultivarea cu precădere a cânte
celor de masă și patriotice.

Muzeul invită

Pentru numeroșii vizitatori ai 
secției de artă populară a Mu
zeului județean Suceava, deschis 
in vechea si cunoscuta clădire 
„Hanul Domnesc", s-a lansat, de 
eurînd, o nouă și temeinică in
vitație : este vorba de faptul că 
organizatorii au luat inițiativa 
demnă de laudă de a oferi vizi
tatorilor, alături de o largă ima
gine a bogatei creații populare 
din zonă : ceramică, obiecte lu
crate în lemn, costume, posibili
tatea de a procura, la cerere, o- 
biecte diverse, de reală valoa
re, produse de cunoscuți și pre- 
țuiți meșteri populari din par
tea locului. Inițiativa poate fi 
apreciată ca unul din mijloacele 
menite să educe gustul pentru 
frumos si să faciliteze contac
tul nemijlocit cu produsele veri
tabile ale artei populare.

produ.se
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Un cuvlnt teribil alarmează lu

mea : poluarea. Mai mult decit eti
mologia lui interesează esența cuvin- 
tuluf. Nicicînd o problemă nu a fost 
mai cu adevărat universală, niciodată 
o rezolvare globală nu a impus o ase
menea unanimitate. De cind sălășlu
iește pe acest pămînt, omul a dus o 
luptă aprigă pentru a supune ostili
tatea naturii, pentru a domestici 
și dociliza elementele ei primare, 
pentru a-și face din inepuizabila ei 
forță un aliat. Știa oare că, smulgînd 
naturii cele mai mari secrete, dezle- 
gînd prin descoperirile sale din ul
timele decenii unele dintre marile 
enigme ale Universului, declanșînd 
pe Pămint ceva din forțele primoge- 
ne ale aștrilor — știința sa se va 
putea îndrepta împotriva naturii care 
l-a creat ?

Pină în ultimul secol, în lupta ei 
cu omul, natura a reușit să-și păs
treze echilibrul ; dar lumea modernă, 
prin cuceririle științei, menite să facă 
viața omului mai ușoară, a căpătat 
un imperios avans, ale cărui renercu- 
siuni aveau să se îndrepte involuntar 
împotriva omului și a mediului na
tural. în felul acesta poluarea a în
ceput să apară ca un subprodus al 
progresului, al științei și tehnicii mo
derne, impunînd în conștiința oame . 
ni lor necesitatea imperioasă a trans 
formării luptei contra naturii într-o 
luptă pentru natură.

Mulți se întreabă cu naivitate 
dacă lupta împotriva poluării me
diului natural nu implică renunțarea 
la cuceririle științei modeme, la ex
pansiunea industrială a noilor socie
tăți, la progres și civilizație. Din 
contră, nimic nu-1 mai poate împie
dica pe om să descopere, să revolu
ționeze știința, să ducă mai departe 
cuceririle de pînă acum, să devină 
stăpînul deplin al planetei pe âare 
o locuiește și să-și facă din natură 
un aliat statornic.

repurificare a apelor sînt extrem de 
costisitoare și, într-o societate in 
care totul se bazează pe profit, efor
turile conștiente ale statelor se lovesc 
de rezistența marilor industrii. Dar 
semnalul de alarmă a fost tras și 
omul a început să Înțeleagă că, mai 
importantă decît expansiunea cosmi
că, este crearea unei vieți suportabile 
pe Pămint. Societatea „Federal Water 
Pollution Central Agency" a instalat 
o imensă rețea de gestiune și control

implică responsabilitățile celui ce 
domnește asupra naturii, față de na
tura pe care și-a supus-o.

Cu trei mii de ani in urmă. Meso
potamia era o țară înfloritoare, a că
rei civilizație se baza pe arta fertili
zării pămîntului printr-o excepțio
nală știință a folosirii apelor Furtu
nile politice și războaiele care au 
zguduit temeliile acestei civilizații au 
dus la neglijarea vastelor lucrări de 
hidroameliorare și, intr-un răstimp 
relativ scurt, țara altădată înflori-

tibile. Cine a văzut o grevă a guno
ierilor într-una din marile metropole 
ale lumii, la New York, la Tokio 
sau la Londra înțelege mai bine coș
marul unui pămînt care s-ar sufoca 
în propriile Iui deșeuri.

Udat de ape poluate, asediat de 
deșeuri greu destructibile, sufocat pe 
alocuri de excesul chimicalelor. Pă- 
mîntu! dă semne de oboseală. Păduri 
se retrag, ogoare devin pustii. Nu
meroase specii animale sînt a- 
menințate cu dispariția : desigur,

DC LA LUPTA CONTRA NATURII

APA Șl SETEA
Ne obișnuisem s-o considerăm un 

lucru, cind ea este o imensă fiin
ță care ne-a dat viața. Căci fără apă, 
Terra ar fi o planetă moartă, un as
tru stins în nesfirșitul spațiu stelar. 
De cind există Pămintul — afirmă 
savanții — adică de patru miliarde 
de ani, o balanță perfectă a stabilit 
echilibrul între apa din atmosferă -'i 
cea de pe sol sau din subsol. Inepui
zabilă în circuitul ei etern, apa a 
rămas mereu aceeași. Cită apă există 
pe globul terestru ? Revista sovietică 
„Priroda" și cea americană „Natu
ral History" indică aceeași can
titate : 1 359 000 000 kilometri cubi,
din care 97 la sută sînt depozi
tate în mările și oceanele lumii. 2,5 
la sută din toate resursele globului 
în apă rămin prizoniere ale înghețu
lui veșnic, în ghețarii munților, în 
icebergurile și în calotele polare. Dar 
numai cu apa care ar rezulta din 
topirea Antarcticei, cel mai mare 
fluviu al lumii, Mississippi, s-ar putea 
alimenta vreme de 50 000 de ani. în 
schimb, dacă toate izvoarele ar seca 
și pinzele freatice din subsol nu s-ar 
mal ridica la suprafață, întreaga can
titate de apă dulce a Pămîntului ar 
fi consumată de omenire în numai 
14 zile, după care lumea s-ar mistui 
în arșița setei.

Apa Pămîntului este deci o pro
blemă capitală. Majoritatea țărilor 
lumii se găsesc astfel într-o confrun
tare cu știința de a economisi, a 
întreține și a-și proteja unul dintre 
cele mai prețioase avuții, „capitalul- 
apă". S-a dovedit in practică faptul 
că dezvoltarea economică a unei re
giuni este direct legată de volumul 
și de calitatea apei de care ea dis
pune. Expansiunea industrială are o 
insațiabilă sete de apă dulce și, cu 
toate că rîurile și fluviile lumii nu 
reprezintă decit trei la mie din to
talitatea apei de pe Pămint, tocmai 
sursele lor sint cele mai atacate. 
Fiecare tonă de oțel produsă de si- 
derurgii necesită 150 metri cubi de 
apă, fiecare kilowat de energie elec
trică cere doi litri de apă. O tonă 
de zahăr produsă înseamnă, o 6ută 
de metri cubi, o tonă de hirtie — 
250 metri cubi, una de bumbac — o 
jumătate de milion de litri, o tonă 
de alcool aproape trei milioane de 
litri, pentru o singură piine avem 
nevoie de 500 de litri de apă (din 
care 200 pentru a face să crească un 
kg de grîu). Producția unui singur 
autoturism înseamnă un consum de 
275 000 de litri 1

în locul apei potabile consumate, 
orașele restituie Pămîntului fluvii de 
lături. Traversînd Londra in care cu 
două sute de ani în urmă se puteau 
pescui nisetri, Tamisa a devenit un 
imens canal colector. Savanții au 
calculat că pentru redarea purității 
de altă dată a acestui fluviu, chel
tuielile ar fi atît de mari, incit pes
cuitul unui singur nisetru în apele 
lui s-ar ridica la prețul de... 500 000 
lire sterline. Peste 7 miliarde de 
metri cubi de ape otrăvite, de 
scurgeri reziduale și de canale uzi
nale se revarsă anual in rîurile Fran
ței, contaminind pînă și straturile 
freatice ale pămîntului. Grele, sli
noase, întunecate, cu un miros pesti
lențial — de chimicale degradate și 
de lături, apele acestea, din care orice 
urmă de viață a dispărut, se revarsă 
in mări și în oceane, tîrlnd cu ele 
umbra sumbră a morții.

Omul vremurilor noastre, „homo 
tehnologicus", caută alarmat remedii. 
Cu o condamnabilă intîrziere — de 
aproape un secol — pus în fața tot 
mai nepotolitei sete a industriei, a 
navigației fluviale, a agriculturii, a 
populației, a mediului natural, el a 
căpătat conștința valorii apei. Au 
apărut astfel comisii naționale și in
ternaționale, centre, laboratoare și 
grupuri de studii cu misiunea de a 
controla și a proteja calitatea apelor, 
de a organiza repartiția și consumul 
ei, de a-i calcula resursele și nevoile.

Ordinatoarele au intrat în func
țiune. La universitatea Stanford din 
California, profesorul Crawford a pus 
la punct programul unui ordinator 
pe baza ecuațiilor extrase din ciclul 
hidrologic al diferitelor cursuri de 
ape. Creierele electronice au început 
să indice pe baza acestui program, 
elaborat în raport cu viața unui rîu, 
adevărate „horoscopuri" hidrologice.

Experții au constatat că într-un 
litru de apă luată din fluviul Missuri 
în dreptul orașului Saint-Louis și a- 
mestecat cu zece litri de apă curată, 
un pește moare în cîteva minute, 
asfixiat de impurități. Bolile purtate 
de apele poluate continuă să facă ra
vagii, sfidînd cuceririle medicinii. 
Febra tifoidă, dizenteria și holera, 
aparent eradicate, reizbucnesc în 
fiecare an.

Statele Unite și Japonia, țările cele 
mai lovite de efectele nocive ale po
luării, au trecut la măsuri energice, 
dar abia incipiente. Operațiunile de

TOKIO. — Un grup de acțiune împotriva poluării controlînd sistemul de evacuare a gazelor de eșapament ale 
autovehiculelor

LA LUPTA PENTRU NATURĂ
reportaj de loan GRIGORESCU

a apelor cu ajutorul ordinatoarelor 
conectate la o centrală electronică, 
care are misiunea de a oferi cu 
promptitudine toate datele necesare 
unei bune gospodăriri a resurselor 
acvatice ale Americii. In Franța, în 
bazinul Bas-Rhone-Languedoc func
ționează o imensă rețea de tele- 
transmisiune centralizată, menită să 
reglementeze distribuirea apelor de 
irigație pe o suprafață de 60 000 de 
hectare, ca și repartizarea cantităților 
de apă necesare industriilor din în
treaga zonă sudică a Franței. Rezul
tatele eforturilor întreprinse demon
strează că încă nu e prea tîrziu, că 
omul este capabil să facă față imen
sei probleme pe care lumea contem
porană i-a impus-o spre rezolvare.

PĂMINTUL Șl FOAMEA
„Omul, ce mîndru sună acest cu- 

vint !“ — se minuna Gorki. Dar 
„Pămintul omului" mi se pare că 
sună la fel. deoarece noțiunea aceasta

toare s-a transformat într-un deșert. 
Astfel de exemple pot fi găsite și in 
istoria mai recentă a omenirii. Ci
cloanele de praf care au devastat in 
anii 1930 Oklahoma și Texasul au 
fost provocate de om prin supra- 
exploatarea monoculturii pe terenu
rile agricole, prin epuizarea și secă
tuirea stratului superficial al pămîn
tului. Abuzul de îngrășăminte arti
ficiale devine astăzi o boală a seco
lului. Pămintul, căruia i se solicită 
tot mai mult, se dovedește incapa
bil de a dizolva toate substanțele 
chimice ce i se administrează. Folosite 
nerațional, insecticidele și ierbicidele 
moderne sufocă pămintul și îl ste
rilizează. DDT-ul, una din marile 
descoperiri ale omului anilor cinci
zeci, a trebuit să fie interzis deoa
rece s-a constatat că depozitarea lui 
în organismul animalelor nu este e- 
liminată, puțind provoca astfel per- 
turbații grave în balanța biologică a 
lumii. Ansamblul civilizației tehnice 
a produs, cu sau fără știință, o serie 
de erori costisitoare.

„Societatea de consum" se mîn- 
drește cu supraproducția ei ; dar 
pentru fiecare kilogram de bunuri 
consumabile, ea elimină două kilo
grame de deșeuri deseori indestruc-

contribuie mult vînătoarea nerațio
nală, dar nu ea singură este de vină. 
Oare vom conserva lumea vie a na
turii numai în cuștile grădinilor zoo
logice ? în 1930 existau în India 40 000 
de tigri, astăzi n-au mai rămas decît 
2 500. Ritmul de dispariție a mami
ferelor — arată unii savanți — a cres
cut în ultimul secol și jumătate de 
55 de ori, și dacă el va continua să 
crească astfel, în anul 2000 nu vor mai 
exista nici un fel de sălbăticiuni pe 
globul nostru cîndva stăpînit de ele. 
Soluția ? Restabilirea unui echilibru 
natural, convenabil omului și tolerabil 
pentru restul viețuitoarelor. întors 
după o călătorie de trei ani pe toate 
mările și oceanele lumii, faimosul 
căpitan Cousteau ne-a adus uluitoa
rea constatare că, in ultima jumăta
te de secol, din biologia marină au 
dispărut pentru totdeauna peste cinci 
zeci de mii de specii de viețuitoare.

Foamea și sațietatea sînt două cu
vinte legate de pămînt. Considerată 
de optimiști nelimitată, generozitatea 
Terrei e constrînsă de om să-și limi
teze resursele atît de diversificate și 
de exploatate în ultimul secol.

AERUL Șl RESPIRAȚIA
Nu trebuie să faci zboruri cosmice 

pentru a observa tirindu-se grea pes
te atmosferă conopida cenușie, can
cerigenă a „smog“-ului. O singură 
cursă cu avionul la zece mii de me
tri înălțime deasupra New York-ului, 
a Tokio-ului sau a Los Angeles-ului 
poate oferi acest spectacol. Dar deco- 
lajiil unui singur avion de cursă lun
gă produce o poluare a aerului egală 
cu pornirea a zece mii de autovehi
cule. Cursele avioanelor cu reacție 
peste Atlantic au mărit intensitatea 
norilor din această zonă cu unspre
zece la sută.

Despre expansiunea automobilisti
că a lumii moderne, mai mult decit 
„embouteillagele" care anchilozează 
arterele marilor orașe, grăiesc cimi
tirele de mașini — acele vaste maida
ne unde zac scheletele zeului automo
bil, gigantice osuare de fier, de ni
chel, de email și de rugină pe cate 
ghilotinele de oțel și presele pneuma
tice nu mai prididesc să le îngroape 
în pinfecele cuptoarelor siderurgice. 
Zeul automobil se devorează pe el în
suși, asezonîndu-și ospățul cu viețile 
jertfelor sale și mîndrindu-se cu si
nistra glorie de a fi ucis în scurta sa 
istorie mai mulți oameni decit a reu
șit să ninîicească ultimul război mon
dial. Dar victimele lui nu sint numai 
cele acoperite cu foi de ziare pe la 
marginea autostrăzilor, la răspintii, 
sau în curbele periculoase, ci și aceia 
care sint nevoiți să-i respire aerul 
vicia» de gazele de eșapament. în po
luarea atmosferei, automobilul a de
venit un adevărat flagel. Bioxidul 
de carbon, anhidrida sulfuroasă, pul
berea de aniamită împrăștiată de 
frinele uzate înseamnă afecțiuni pul
monare și cardiace, angoasă celebrală 
și cancer. Remediul ? Automobilul 
„curat" nu mai este o utopie, dar fa
bricarea lui în serie include bulver
sarea uriașei industrii „clasice", re
profilări structurale, falimente — iar 
marile companii capitaliste se opun 
cu înverșunare. Actualul salon au
tomobilistic de la Paris a prezen
tat ca pe o curiozitate automobi
lul electric pentru circulația în in
teriorul orașelor ; dar mica mași
nă fără fum și zgomot este cu de- 
săvîrșire copleșită de sutele de tipuri 
de motoare cu explozie pe care nu
mai o eradicare quasitotală le-ar pu
tea „însănătoși1!. Oricît. ar părea de 
paradoxal, dar'în domeniul automo
bilistic viitorul nu mai poate apar
ține decît motorului electric sau cu 
vapori. Există în acest domeniu pro
iecte întocmite în diferite țări. în 
Franța, societatea Bertin perfecțio
nează un descendent al îndepărtatu
lui „Serpollet", strămoșul automobi
lului. „Philips" caută perfecționarea 
motorului „Stirling" cu combustie ex
ternă. Laboratoarele rafinăriilor a- 
mericane încearcă realizarea unei 
benzine fără ethil, cu gaze de ardere 
mai puțin nocive, dar rezultatele de 
pină acum impun o costisitoare tran
sformare a rafinăriilor și o sensibilă 
ridicare a prețului carburanților. Cer
cul pare vicios, dar nu e fără ieșire. 
De la măsurile extreme care impun 
restricții in circulația automobilisti
că, pînă la motorul „curat" sînt zeci 
de posibilități capabile să diminueze 
ravagiile flagelului.

Implantarea haotică a uzinelor care 
lmproșcă cerul cu gaze și fum se 
cere corectată prin instalații pu-, 
rificatoare. Lupta nu este fără spe
ranțe, dar ea impune cheltuieli ma
sive și o anumită modificare a con
ceptului despre rentabilitate. Econo
miștii nu găsesc altă cale decît în
globarea acestor cheltuieli în costu
rile de producție, prin scăderea pro
fitului comercial.

Antipoluarea se anunță ca o Indus
trie de vîrf a anilor șaptezeci. Pentru 
realizarea ei, o țară ca Statele Unite 
va trebui să cheltuiască pină în anul 
2000 cel puțin 275 miliarde de dolari 
— cam tot atît cît au costal produc
ția armamentului nuclear și expan
siunea cosmică.

Măsurile ce se impun nu depășesc 
forțele omului. încă nu le depășesc. 
Rațiunea va trebui să învingă. Acolo 
unde s-a trecut la lupta deschisă cu 
poluarea mediului natural s-au obți
nut rezultate spectaculoase.

Omenirea a devenit conștientă de 
faptul că deteriorarea mediului na
tural este intolerabilă pentru individ 
și plină de pericole pentru umanita
te. în ciuda imenselor cheltuieli care 
sperie industriile, bilanțul acestei 
lupte va fi pozitiv. In fond, sănăta
tea oamenilor constituie factorul e- 
conomic cel mai important.

O lume de sănătate, de lumină, de 
bucurie, de înțelegere între oameni 
și de dreptate...

Ce minunat ar putea ti Pămintul ?

I DE PRETUTINDENI :
Laborator

Sub apă, la numai 30 de me
tri de țărmul pe care e situat 
orașul nipon Osaka se montea
ză (a se vedea fotografia de mai 
jos), un uriaș trepied tubu
lar. Pe „picioarele" sale, confec
ționate dintr-un material solid 
și transparent, se va sprijini o 
sferă, de asemenea transparen
tă. Înăuntrul el și al tuburilor 
susținătoare se instalează săli și

în imersiune
laboratoare dotate cu tehnica cea 
mai modernă pentru studiul lu
mii subacvatice. Oceanologii ja
ponezi, autorii acestui complex, 
i-au hărăzit o dublă destinație : 
el va îndeplini rolul de labora
tor pentru cercetări științifice, 
dar și de „ochean" îndreptat 
spre abisuri, de unde turiștii vor 
putea admira in voie frumuse
țile subacvatice.

Citricele Robotul geolog

și antibioticele

Portocalele, faimoase prin bo
gata lor rezervă de vitamina C, 
au dezvăluit recent noi calități 
curative. S-a constatat că acizii 
pe care-l conține au un efect e- 
chivalent cu antibioticele. O ex
periență reușită vine in sprijinul 
acestei concluzii. Sucul extras 
din coaja unor citrice a fost in
trodus in niște eprubete cu cul
turi de diferite bacterii. In nu
mai 48 de ore bacteriile au fost 
distruse. Descoperirea are nu
meroase aplicații practice, scrie 
revista argentineană „Pano
rama". Sint suficiente citeva 
picături de acizi pentru a păstra 
un litru de lapte nealterat timp 
de săptămini de zile. Cremele 
cosmetice, atît de vulnerabile 
la acțiunea bacterigenă, vor fi și 
ele protejate grație extrasului 
de citrice.

Autocamioane 

pe doua roți

Proiecte ale unor asemenea 
mașini se elaborează în prezent 
in citeva institute specializate 
din diferite țări. Mașinile — 
prevăzute a avea o roată in față 
și alta in spate — vor fi adop
tate pentru drumuri înguste, a- 
vînd o înclinație de pină la 60 
de grade. Ele vor fi destinate 
transportării unor încărcături 
grele : materiale de construcții, 
minereuri și altele. Pentru a îm
piedica răsturnarea lor, autoca
mioanele, cu o capacitate de 
încărcare de 0,45 de tone, sînt 
prevăzute cu un giroscop sta
bilizator. Menținerea in echilibru 
a autocamioanelor se realizează 
și datorită unui sistem de viraje 
automat, fixat în roata din față. 
După proiectarea cîtorva auto
camioane de gabarite mari, se 
va încerca și conceperea unor 
automobile pe două roți pentru 
circulația pe drumuri de munte.

Un robot geolog ! Prima expe
riență de acest gen a fost între
prinsă in Iakuția sovietică, unde 
un ordinator a evaluat, pe baza 
cifrelor obținute în urma pros
pecțiunilor, rezervele de mine
reuri existente in această regiu-. 
ne. In prezent, după cum rela
tează ziarul „Izvestia", in cadrul 
trustului geologic teritorial din 
Iakuția se amenajează primul 
centru de calcul informațional 
din U.R.S.S. pentru evaluarea in 
mod automat a rezervelor de 
minereuri solide. Tot aici a fost 
elaborată și schema „SAORI" 
pentru prelucrarea datelor fur
nizate de geologi. Iată cum func
ționează robotul-geolog : datele 
obținute ca urmare a prospec
țiunilor sint transmise de geo
logi prin telex direct la ordina
tor, care le prelucrează in nu
mai cîteva ore. Conform progra
mării, mașina calculează nu nu
mai cantitatea rezervelor exis
tente, ci elaborează și o schemă 
cu contururile și caracteristicile 
zăcămintului. Ea furnizează, de 
asemenea, unele recomandări cu 
privire la direcția de continuare 
a prospecțiunilor.

Performanțe 

chirurgicale

O echipă de chirurgi vest- 
germani au reușit să replanteze 
brațul, complet retezat intr-un 
accident de tren, al unui băiat 
de 8 ani. Recent, același grup de 
medici a fost solicitat să execute 
o intervenție similară. Thomas 
Denzin, în virstă de 5 ani, care 
și-a rupt ambele brațe la vreo 
zece centimetri deasupra cotu
lui, a fost supus unei interven
ții. Chirurgii au reușit să facă 
din nou legătura intre oasele, 
mușchii, țesuturile și nervii din 
cele două porțiuni ale brațelor 
Acum pacientul parcurge peri
oada de vindecare ce va fi ur
mată, ca și în cazul precedent, 
de un complicat tratament post
operatoriu menit să redea mîi- 
nilor sale agilitatea de mai 
înainte

în Lourențo Marques, 
centrul administrativ al 
Mozambicului, războiul, ale 
cărui limbi de foc au cu
prins de zece ani regiuni < 
de nord a țării, se face mai 
puțin simțit. întilnești mai 
rar soldați și mașini ale po
liției militare, care în Lu
anda, de pildă, fac parte 
integrantă din decorul stră
zilor. în centrul orașului 
predomină, bineînțeles, 
populația albă, la care se 
adaugă și mulatri — „mis- 
tos". Noaptea tîrziu, pe 
străzi, mai apar grupuri de 
bărbați voinici, blonzi 6au 
roșcovani, a căror purtare 
grosolană înspăimîntă popu
lația. Aici pot fi întîlniți și 
turiști sud-africani în cău
tare de distracții ieftine o- 
ferite din plin de tumultu
oasa viață de noapte a ora
șului.

Dar în zorțele dinspre nor
dul Mozambicului, în toate 
orașele și orășelele care sînt 
de fapt un fel de sate mari 
— situate în districtele Cabo 
Delgado, Njassa și Tete — 
predomină uniformele mili
tare. La Tete, polițiștii și 
copoii în haine kaki nu 
slăbesc din ochi pe nici u- 
nul din străini, urmărindu-i 
pas cu pas atit pe stradă cit 
și în localuri. La discuțiile 
cu soldații sosiți intr-o 
scurtă permisie de pe front, 
apar ca din pămint ..dom
nii" în cămăși kaki.

Părerea soldatului portu
ghez despre războiul împo
triva partizanilor ? O trea- 
bă murdară, împovărătoare 
și periculoasă. După natru 
zile de activitate în „Mato", 
în junglă, soldații se întorc 
murdari, osteniți, epuizați.

Soldații afișează foarte 
rar păreri politice. Un că
pitan de 26 de ani aruncă 
mereu în discuție o frază 
stereotipă, ca o placă •

„Doar Mozambicul este 
Portugalia". Ceilalți tac. 
Dar toți blestemă războiul 
dus in condițiile creșterii 
luptei .de partizani. „O îm
pușcătură neașteptată in 
„Mato" — apoi salve din 
toate părțile..." — spun ei.

Jumătate din pierderile 
armatei coloniale se dato
rează minelor ingenios mas
cate, portughezii nedispu-

Soldații portughezi nu 
vorbesc niciodată despre 
„faptele lor de glorie", nu 
ascund sentimentele lor de 
dezgust față de război și se 
bucură in mod zgomotos a- 
tunci cînd stagiul lor mili
tar din Africa se 
de sfirșit.

Lupta de guerilă are 
amploare deosebită 
districte nordice ■

apropie
o 

în trei 
- Cabo

vreo căpetenie care să ga
ranteze supunerea tribului 
în fața portughezilor.

în districtul Njassa acțio
nează, conform aprecierilor 
oficiale, 10 000 de „guerril- 
los". Se pare că în distric
tul Tete aceștia sînt mai 
puțin numeroși, însă regiu
nea este foarte dificil de 
controlat din partea portu

mai vreunui trădător care 
le indică un loc anume.

Peste 90 la sută din tru
pele portugheze staționează 
Ia nord de Zambezi, Ofițe
rii din unitățile de elită 
portugheze își fac o preo
cupare permanentă din ins
trucția dură aplicată milita
rilor de rînd. Și „brigadei
ro" Pinto Bessa, locțiito
rul comandantului trupelor

împușcături in „Mato
BBB

Ce declară soldații portughezi din Mozambic

nînd de instalații detectoa
re de mine. „Minas Gerais" 
ar trebui să se numească 
districtul vostru — spunea 
folosind un calambur un om 
de afaceri brazilian sosit la 
Vila Cabrai, capitala dis
trictului Njassa,

In legătură cu numărul 
soldaților portughezi din 
Mozambic nu se dau infor
mații oficiale ; sînt aproa
pe 50 000 de tineri recruți 
care timp de doi ani iși sa
tisfac serviciul militar in 
Africa. Dar în așa-nurpi- 
tele „comandos", „paras” 
sau „fuzileiros" — trupe de 
elită ale infanteriei, avia
ției și marinei, numărul 
„voluntarilor" este infim

de Walter HAUBRICH
publicist vest-german

Delgado, Njassa și Tete 
— și este condusă de 
FRELIMO (Frontul de e- 
liberare din Mozambic) 
Adversari dintre cei mai 
hotărîți și temuți ai portu
ghezilor sînt membrii tri
bului Maconde, care trăiesc 
in districtul Cabo Delgado, 
la granița cu Tanzania. A- 
proximativ 120 000 de ..ma
conde" sprijină aci mișca
rea de eliberare. Adminis
trația colonială găsea cu 
greu și înainte vreme

ghezilor. Colonialiștii 
concentrează unități milita
re cu predilecție in comu
nele mari ca Mueda și Me- 
tangule, unde există mi
siuni religioase, magazine 
și o pistă pentru avioane. 
De aici pornesc de obicei 
soldații spre „Mato". In a- 
fară de ei, In junglă nu se 
mai aventurează nici un 
alb. Cu prilejul ieșirilor In 
„Mato", portughezii nu po» 
tace Insă prizonieri ; rarele 
lor capturi se datoresc nu-

mai

portugheze din Mozambic. 
care a urmat studii militare 
în Statele Unite, se numă
ră printre aceștia. Teama 
de moarte este combătută 
de general prin referiri la 
literatura și folclorul portu
ghez. „Brigadeiro" Pinto 
dispune și de ajutoare „par
ticulare" despre care nu se 
prea vorbește cu glas tare 
Insă al căror sprijin este 
considerat substanțial, și. 
mai ales, plătit. Pe unul 
dintre aceștia, pe nume Da
niel Roxo. cel mal cunos
cut dintre „vînătorii de ca
pete". am avut ocazia să-l 
intilnim în hangarul de a- 
■vioane din Tete. Roxo, a- 
lias „diablo branco" (dia
volul alb), este foarte mîn
dru atunci cînd străinii îl

recunosc. Imediat își arată 
toate decorațiile, „cele mai 
Înalte ordine militare căpă
tate de un civil portughez". 
Deși Roxo nu este militar, 
el are o soldă ce întrece re
tribuția a numeroși ofițeri. 
Cariera sa în Africa a în
ceput-o la virsta de 16 ani, 
ca angajat al turiștilor bo- 
gați în calitate de vînător 
de animale sălbatice. Acum 
Roxo vînează negri și este 
mulțumit de ocupație. Di
băcia sa In citirea urmelor 
de negri In junglă este cu
noscută... Cîțl negri a omo- 
rît ? Nu-și poate aminti ci
fra exactă.

Plantatorii portughezi sînt 
și ei înarmați. Militarii și 
politicienii portughezi vă
desc preocupare pentru coo
perarea pe plan militar cu 
„civilii albi". Un exemplu 
elocvent și un rod sumbru 
al acestei cooperări il pre
zintă așa-numitele așezări 
mixte — aldeamentos, în
ființate în toate „regiunile 
agitate", așezări îngrădite 
și înconjurate cu turnuri de 
pază, în care este îngră
mădită populația de culoare 
din mai multe localități 
vecinate.

Multă vreme regimul 
lazarist a fost convins
„coexistența" din Angola și 
Mozambic Intre numărul 
redus al albilor păturii do
minante și populația nea
gră. va putea dura încă zeci 
de ani. „Noi am dormit pe 
un vulcan" — recunosc as
tăzi reprezentanții regimu
lui din Lisabona. Trezirea 
a fost bruscă, îndeosebi în 
Angola. în 1961 partizanii 
au cucerit în scurt timp re
giuni întinse din nordul An- 
golel. în aceste condiții, Sa-

în-

sa-
că

O unitate a FRELIMO în timpul unei acjiuni de luptă

lazar a Insistat pentru o 
contraofensivă rapidă, tri- 
mițînd acolo, în numai cî
teva săptămîni încă 50—60 
mii de soldați. Cheltuielile 
războiului colonial dus în 
Africa înghit de zece ani 40 
la sută din bugetul Portuga
liei. Regimul portughez gă
sește o aprobate deschisă 
pentru politica sa africană 
numai In Rhodesia și Afri
ca de Sud. Angola și Mo- 
zambicul sînt considerate de 
Rhodesia un fel de zone- 
tampon între Republica A-

fricii de Sud și statele in
dependente din nord.

Portugalia și-a intensifi
cat in ultimii ani eforturile 
pentru „a cîștiga simpatia 
africanilor", cu intenția de 
a-și spori cumva pe aceas
tă cale șansele menținerii 
cu orice preț a „teritoriilor 
de peste mări". Dar răs
punsul vine implacabil din 
partea mișcării de elibera
re, care obligă regimul Cae- 
tano să mențină în foc, nu
mai în Mozambic, o armată 
de 50 000 de oameni.



SCÎNTEIA — sîmbătâ 17 octombrie 1970 PAGINA 7

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORTPlecarea din Capitală 
a tovarășei Savka Dabcevici Kucear

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, to
varășa Savka Dabcevici Kucear, pre
ședintele C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Croația, membru al Prezidiu
lui U.C.I., care, la invitația C.C. al 
H.C.R., a făcut o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
tovarășa Savka Dabcevici Kucear a

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Mihai Marinescu a primit vi
neri dimineața pe Zenel Hamiti, ad
junct al ministrului industriei și mi
nelor, conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Populare Al
bania care a participat la deschide
rea Tîrguiui Internațional din Bucp-

Cronica zilei
Delegația guvernamentală din U- 

niunea Sovietică condusă de V. N. 
Doenin, ministrul construcțiilor de 
mașini pentru industria ușoară, ali
mentară și aparate de uz casnic, care 
a participat la deschiderea Tirgului 
internațional din București, a părăsit 
vineri capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost condusă de Gheorghe 
Moldovan, ministrul industriei ali
mentare, de reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale economice.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

/ ★
Ilushang Ansary, ministrul econo

miei Iranului, a sosit vineri la Bucu
rești pentru a participa la lucrările 
celei de-a 6-a sesiuni a Comisiei 
mixte ministeriale pentru cooperare 
economică și' tehnico-științifică între 
România și Iran.

Pe aeroportul internațional Oto
peni, oaspetele a fost întimpinat de 
ministrul Cornel Burtică și de alți 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior.

Se aflau de față Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, și alți membri ai ambasa
dei.

La 16 octombrie au început la Mi
nisterul Comerțului Exterior lucră
rile celei de-a 6-a sesiuni a Comisiei 
mixte ministeriale pentru cooperare 
economică și tehnico-științifică între 
România și Iran.

La sesiunea actuală, comisia va e- 
xamina perspectivele cooperării eco
nomice și tehnice între cele două 
țări și măsurile necesare pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor e- 
conomice româno-iraniene.

★
La 16 octombrie a.c. s-a încheiat 

la București oea de-a Vl-a consfătui
re a conducătorilor organelor centra
le care se ocupă în țările socialiste 
cu problemele rezervelor de stat.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, U.R.S.S. și R. P. Ungară.

în cadrul consfătuirii au fost exa
minate o serie de probleme din do
meniul tehnicii și tehnologiei păstră
rii îndelungate a produselor.

Lucrările consfătuirii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de lucru, tovă
rășească.

★
La Ministerul Agriculturii și Sil

viculturii a avut loc vineri diminea
ța o ședință festivă, prilejuită de îm
plinirea a 25 de ani de la înființarea 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură — F.A.O.

Au luat parte membri ai condu
cerii unor departamente economice 
și instituții centrale, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Exte
rior, precum și experți ai F.A.O. care 
se află în țara noastră pentru reali
zarea unor proiecte ce se execută in 
colaborare cu acest for al Națiunilor 
Unite. •

După ședința festivă, Comitetul na
țional F.A.O. a dezbătut unele pro
bleme ale participării României la 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură. 

fost salutată de tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Iso Njegovan, am
basadorul Iugoslaviei la București.

(Agerpres)

rești. Oaspetele a fost Însoțit de 
membrii delegației.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă prietenească, a luat parte 
Radu Botezatu, adjunct al ministrului 
industriei miniere și geologiei.

A fost prezent Nikolla Profo, am
basadorul R. P. Albania ia București. 

(Agerpres)

Lucrările Comisiei permanente a M.A.N. pentru 
consiliile populare și administrația de stat

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI

„50 de ani 
de la greva 

generală din 
octombrie 1920“

Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a organizat 
expoziția „50 de ani de la greva ge
nerală din octombrie 1920". Printr-un 
mare număr de documente originale 
ale partidului socialist, ale organi
zațiilor sindicale este reflectată am
ploarea grevelor din perioada premer
gătoare grevei generale.

Documente originale — manifeste, 
chemări, telegrame, rapoarte, note in
formative — înfățișează aspecte ale 
începerii grevei generale la 20 oc
tombrie 1920, ca urmare a chemării 
partidului socialist și a Comisiei 
Generale a Sindicatelor. Pe panouri, 
in vitrine sint expuse portrete ale 
organizatorilor și conducătorilor gre
vei, din diferite orașe, precum și fo
tografii reprezentînd grupuri de gre
viști de la Atelierele C.F.R. Bucu
rești, Arsenal, mineri din Valea Jiu
lui.

Alte exponate oglindesc activitatea 
partidului socialist și a sindicatelor 
în timpul grevei, precum și docu
mente din care se desprind învăță
mintele grevei generale și ecoul său 
internațional. Articole din presa a- 
părută în Germania, Austria, Grecia, 
Anglia redau aspecte ale ecoului in
ternațional al grevei generale.

Reprimarea grevei, procesele însce
nate participanțiior la greva generală 
sînt oglindite, de asemenea, prin va
riate documente.

într-o vitrină sint expuse lucrări, 
studii, articole închinate grevei ge
nerale din octombrie 1920.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18, 19 și 20 octombrie. în țară : vre
me rece la început, apoi în încăl
zire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații slabe izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura în creș
tere în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 4 și 
6 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni, iar maximele între 7 și 17 
grade. Brumă și îngheț slab la sol. 
In București t vreme rece la înce
put, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

16 octombrie 1970.
EXTRAGEREA I : 3 10 31 58 90 1 

51 43 16
EXTRAGEREA a Il-a : 15 73 12 

13 4 81 49

în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc au fost evidențiate succesele ob
ținute in construcția de locuințe, i.i 
gospodărirea și administrarea fondu
lui locativ de stat. Totodaiă au fost 
relevate unele neajunsuri in ceea ce 
privește controlul calității lucrărilor, 
folosirea utilajului și forței de mun
că și organizarea activității șantiere
lor.

"Deputății Marii Adunări Naționale 
și invitații au insistat asupra exi
genței sporite cu care trebuie efec
tuată recepția construcțiilor de noi 
locuințe și a reparațiilor, precum și 
asupra sarcinilor ce revin orcanelor 
centrale și comitetelor executive ale 
consiliilor populare în legătură cu 
buna întreținere a fondului locativ 
proprietate de stat.

Constatările făcute de comisie in 
urma dezbaterilor, însoțite de con
cluziile și propunerile acesteia, vor 
fi înaintate Consiliului de Stat.

(Agerpres)

Astăzi și miine, la patinoarul acoperit „23 August**

Vineri la amiază a părăsit Capitala 
delegația guvernamentală din R. P. 
Chineză condusă de Lai Tzi-fa, mi
nistrul industriei materialelor de con
strucții, care a participat la deschi
derea Tîrguiui internațional din 
București

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale, de reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale economice.

Erau prezenți Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Delegația, guvernamentală din Re

publica Populară Ungară condusă de 
ministrul industriei ușoare din aceas
tă țară, Nagy Jozsefne, care a parti
cipat la deschiderea Tîrguiui interna
țional din București — 1970, a părăsit 
vineri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ion Cră
ciun, ministrul industriei ușoare, și 
de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ferenc Martin, am
basadorul Ungariei la București, și 
membri ai ambasadei.

*
între 15 șl 16 octombrie a avut loc 

la București reuniunea Comitetului 
pentru comerțul Est-Vest din cadrul 
„Clubului de. la Stockholm" — orga
nizație din care fac parte asociații 
de importatori-exportatori, producă
tori și comercianți din diferite țări 
ale lumii. Cu această ocazie, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior. și Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț a Republicii So
cialiste România, au făcut expuneri 
privind. dezvoltare^ economiei națio-, 
nale și a relațiilor comerciale ale 
țării noastre cu străinătatea.

(Agerpres)

Vineri 16 octombrie a.c., la palatul 
Mafii Adunări Naționale a avut loc 
ședința de lucru a Comisiei, perma
nente pentru consiliile populare și 
administrația de stat, prezidată de to
varășul Dumitru Balalia, președintele 
comisiei.

La ședința coniisiei au participat, 
ca invitați, reprezentanți ai unor or
gane centrale ale administrației de 
stat, președinți, prim-vicepreședinți 
ai comitetelor executive și președinți 
ai comisiilor permanente ale unor 
consilii populare județene, municipa
le și orășenești, președinți ai unor 
comitete ale asociațiilor de locatari.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, comisia a analizat, pe baza ra
poartelor prezentate de comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare ale 
municipiilor București și Cluj, modul 
in care sint aplicate dispozițiile legi
lor nr. 9/1968 și 10/1968, în legătură 
cu construcțiile de locuințe, adminis
trarea și întreținerea fondului loca
tiv de stat, precum și cu privire la 
activitatea asociațiilor de locatari.

SPECTACOLE INEDITE
DE PATINAJ ARTISTIC
Primul dintre cele două „Festiva

luri ale gheții" organizate de forul 
nostru de specialitate, are loc astă- 
sea,ră, de la ora 18, pe patinoarul 
acoperit „23 August" din Capitală. 
Sosiți primii în Capitală, renumiții 
patinatori sovietici Irina Rodninâ și 
Alexei Ulanov, dubli campioni mon
diali yși europeni in proba de pe
rechi, precum și colegii lor Kpre- 
lina-Proskurin (locul IV la ultime
le C.M.) și Voitiuk-Jigalin. printre 
fruntașii europeni ai probei de dans, 
au făcut antrenamente, adevărate 
repetiții generale pe uriașa scenă 
de gheață pe care vor evolua as
tăzi în premieră. Joi la amiază a 
sosit o altă mare vedetă a patina
jului artistic —- cehoslovacul Ondrej 
Nepela, campion european și vice- 
campion mondial, acest din urmă 
titlu cucerindu-1 în primăvara aces
tui an la ediția de la Ljubljana a 
C.M. Un alt medaliat al campiona
telor mondiale care Va evolua in fața 
publicului sportiv bucureștean este 
Giinter Zoller (R.D.G.), locul III la 
C.M. 1970.

Am enumerat mai sus doar cîte-
< ♦

Urmare la 
„Explicații, din corzi in corzi"
în articolul „Boxeri la podea, ex

plicații, din corzi în corzi", antreno
rul Constantin Dumitrescu, corect 
față de sine insuși și față de cei
lalți, arăta că boxerii Alexe și Do- 
bre.scu au luptat la turneul de la 
Berlin fiind sub formă normală. 
E o poziție a tehnicianului care fa
cilitează înlăturarea explicațiilor 
simpliste și superficiale, deschizînd 
drum analizei de fond a cauzelor 
slabei prezentări a mai multor bo
xeri fruntași într-o întrecere inter
națională. Antrenorul Ion Chiriac, 
cu prilejul aceluiași articol, afirma 
însă că boxerii pe care-i conduce 
dețineau o formă bună. Deoarece 
prin formă bună se înțelege cu pre
cădere o stare funcțională, o pregăti
re fizică bună, ne-am dus la Cen-' 
trul de medicină sportivă spre a 
cerceta fișele respectivilor boxeri, 
cuprinzind datele rezultate din in
vestigațiile funcționale.

Rezumăm interpretările făcute 
acestor date de către medicii cen
trului, precizind că ele au fost fur
nizate de două examene complexe, 
unul la 1 martie 1970, al doilea la 
24 septembrie 1970, deci cu puțin 
timp înaintea plecării Ia Berlin.

Victor Silberman. La 24 sep
tembrie se constată o capacitate de 
efort mediocră și înrăutățită față

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS. — Surprize in turneul pen

tru „Cupa Dewar" — La Edinburg, 
în ziua a treia, tînărul englez John 
Clifton l-a eliminat cu 6—4, 6—3. pe 
Ion Tiriac (România). Un alt jucă
tor englez, Paish, l-a învins cu 11—13, 
6—4, 6—4 pe australianul Alexander. 
Tot în „sferturile!'' de finală ale 
competiției. Battrick (Anglia) a cîști- 
gat cu 8—6, 5—7, 6—3 in fața lui 
Curtis (Anglia), iar Gorman (S.U.A.) 
a dispus cu 6—4, 6—3 de Zedmk 
(Cehoslovacia). în legătură cu me
ciul Clifton—Țiriac. corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
subliniază că surprinzătoarea înfrîn- 
gere a lui Țiriac se datorește faptu
lui că jucătorul român nu a avut 
timp suficient să se antreneze pe un 
„teren rapid", ca cel de la Edin
burg.

HANDBAL. Primele meciuri pen
tru „Cupa campionilor europeni". — 
Intr-un prim meci preliminar pen
tru C.C.E., echipa spaniolă Gra- 
nollers a întrecut cu scorul de 28—11 
(12—4) formația belgiană Flemallois. 
Returul, la sfirșitul acestei luni, la 
Bruxelles.

• La Stockholm, Hellas Stock
holm—Elektromos Budapesta, 15—9 
(6—4). Returul, la 31 octombrie, la 
Budapesta. 

va nume ale celor mai prestigioși 
patinatori artistici invitați la „Festi
valurile gheții". Alături de aceștia 
vor mai evolua și alți sportivi de 
peste hotare, precum și un număr de 
patinatori fruntași din țara noastră, 
ca Beatrice Huștiu, Elena Moiș, Leti- 
ția Săveanu, Dan Săveanu și „piti
cul" Mircea Ion.

Cel de-al doilea spectacol, cu a- 
celași program, mîine, de la ora 
17,30.

Primele meciuri ale noului 
campionat de hochei

Astăzi începe campionatul națio
nal de hochei pe gheață. întrecerile 
se vor desfășura pe patinoarul ar
tificial din parcul sportiv „23 Au
gust". Pentru astăzi sînt programa
te două meciuri : Dinamo Bucu
rești—Avîntul Gheorghieni (ora 11,30) 
și Avîntul Miercurea Ciuc—Agrono
mia Cluj (ora 14,00). Miine se dispu
tă un singur meci : Agronomia Cluj 
— Avîntul Gheorghieni (ora 10).

de examenul din martie. (în fișă, 
medicii indică in nfod special nevoia 
îmbunătățirii pregătirii fizice !).

Marin Lumezeanu. în septembrie, 
capacitate de efort mediocră și mult 
diminuată față de starea din luna 
martie. Prezintă 4 kg in exces față 
de categoria la care luptă, ceea ce 
pentru o semimuscă (48 kg) e foarte 
mult.

Constantin Ciucă, capacitate de 
efort bună, însă față de luna mai- 
tie în scădere vizibilă.

Constantin Gîju. Nu a făcut e 
xamen în luna septembrie. în mar
tie se prezenta cu un exces de greu
tate de 5 kg. față de limita catego
riei pană.

Cu titlu informativ dăm șl apre
cierea asupra lui Aurel Dumitrescu, 
campion european, sportiv care în 
ultimul an provoacă multe dureri de 
cap suporterilor boxului. în luna 
septembrie i se constata o slabă 
capacitate de efort, mult înrăutăți
tă față de precedentul examen din 
primăvară...

Acestea sint, foarte pe scurt, con
cluziile rezultate din investigații 
științifice, iar, după cum se vede, 
ele infirmă aprecierile despre o 
„formă bună".

Valeriu MIRONESCU

FOTBAL. Astăzi, în campionatul 
european, R.F.G.—Turcia. — La 
Koln, in cadrul grupei a E-a a cam
pionatului european de fotbal, se vor 
întîlni astăzi reprezentativele R. F. 
a Germaniei și Turciei. Pentru acest 
joc, antrenorul vest-german Helmuth 
Schoen a anunțat următorul „11“ : 
Maier-Vogts, Sieloff, Weber, Hoettges, 
Beckenbauer, Fichtel. Overath, Libu- 
da, Muller, Grabowski.

ȘAH. După nouă runde, doi lideri 
în turneul de la Vinkovici. — Taima- 
nov (U.R.S.S.) și Gligorici (Iugosla
via) conduc, cu cîte 6,5 puncte fie
care, în turneul internațional ce se 
desfășoară în localitatea iugoslavă 
Vinkovici. în clasament îi urmează 
Larsen (Danemarca) și Hort (Ceho
slovacia) cu cîte 6 puncte, Petrosian 
(U.R.S.S.) — 5,5 puncte etc. In run
da a 9-a, Taimanov a cîștigat la 
Szabo. Bronstein cu Gligorici și Lar
sen cu Hort au remizat.

BOX. — Prima ediție a campio
natelor europene de box pentru ti
neret va avea loc intre 8 și 15 no
iembrie în orașul maghiar Miskolc. 
La întreceri și-au anunțat partici
parea pugiliști din 22 de țări, prin
tre care și România. Competiția este 
rezervată boxerilor între 17 și 21 de 
ani. •

în interesul 
utilizării pașnice 

a energiei nucleare
însemnări pe marginea celei de-a 14-a sesiuni 

a Conferinței generale a A. I. £ A.

Cea de-a 14-a sesiune a Conferinței 
generale a Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, deschisă Ia 
22 septembrie la Viena. și-a încheiat 
recent lucrările.

Semnificația deosebită a sesiunii 
Conferinței generale a A.I.E.A. — la 
care au participat reprezentanții a 
peste 85 de state — și interesul viu 
suscitat în cercuri largi ale opiniei 
publice internaționale sînt determina
te atît de importanța problematicii e- 
nergiei nucleare și a rolului agen
ției în acest domeniu, aflate în dez
batere, cît și de contextul în care a 
avut loc.

Dezbaterile conferinței au subliniat 
și relevat cu putere că folosirea paș
nică a energiei . atomice interesează 
nemijlocit întreaga omenire, căci a- 
plicarea atomului în diferite compar
timente ale cercetării și producției 
oferă perspective noi, încă insuficient, 
explorate, pentru progresul material 
și cultural al popoarelor. Valorifica
rea deplină a posibilităților energiei 
atomice ar putea constitui o pîrghie 
de bază a eforturilor vizind soluțio
narea problemelor subdezvoltării, ar 
fi în măsură să contribuie eficient la 
reducerea decalajelor existentă as
tăzi intre nivelul de dezvoltare al 
diferitelor țări și continente, la avîn
tul economic general. De aceea, 
programul de viitor al oricărui stat 
— mare sau mic — nu poate face ab
stracție de binefacerile multiple <țle 
energiei atomice, care se afirmă ea 
element esențial al unei econom'i 
moderne. Dreptul fiecărei națiuni de 
a efectua cercetări și de a utiliza e- 
nergia nucleară în scopuri pașnice, 
ca și dreptul de a participa la coope
rarea internațională în acest domeniu, 
pe bază de egalitate, sînt atribute ina
lienabile ale suveranității sale.

Dubla Întrebuințare a energiei a- 
tomice -- ca factor de progres și ca 
mijloc distructiv — reclamă, pe dc o 
parte,, dezvoltarea largă a aplicații- 
lot sale pașnice în beneficiul tuturor 
popoarelor, iar pe de altă parte, în
treprinderea unor măsuri hotărîte pe 
calea dezarmării generale și, înainte 
de toate, a dezarmării nucleare. Ab
solvirea omenirii de coșmarul flage
lului atomic impune ca sarcină ur
gentă sistarea producției de arme nu
cleare, lichidarea stocurilor existente 
și prohibirea pentru totdeauna a u- 
lilizării energiei atomice in scopuri 
militare. Realizarea acestor măsuri, 
avind consecințe profund pozitive a- 
supra păcii și securității în lume, ar 
permite, totodată, convertirea spre 
scopuri pașnice a unui considerabil 
potențial material și uman folosit in 
momentul de față pentru producția 
și perfecționarea arsenalelor atomice 
și cu hidrogen. (

In afară de reafirmarea principii
lor generale, importanța celei de-a 
14-a Conferințe generale a A.I.E.A. a 
fost reliefată, în același timp, de 
momentul și circumstanțele în care 
s-au desfășurat lucrările acesteia, 
^ceasta a fost prima sesiune a con
ferinței generale ținută după intra
rea în vigoare, la 5 martie 1970, a 
Tratatului cu privire la neprollferarea 
armelor nucleare, tratat prin care 
agenției de la Viena îi revin sar
cini importante atît în ce privește 
cooperarea internațională în dome
niul folosirii pașnice a energiei ato
mice, cît și pe linia exercitării con
trolului respectării prevederilor aces
tui tratat, astfel incit să se împie
dice proliferarea armelor nucleare.

în vederea îndeplinirii sarcinilor 
A.I.E.A. în domeniul aplicării garan
țiilor (controlului) prevăzute de tra
tatul de neproliferare se află in curs 
de elaborare proiectul acordului- 
cadru care să stea la baza acorduri
lor ce urmează a fi încheiate între 
statele neposesoare de arme nucleare 
părți la tratat și agenție.

Un alt element ce trebuie avut în 
vedere în definirea contextului in 
care s-a desfășurat recenta sesiune a 
Conferinței generale a A.I.E.A. constă 
în faptul că dezbaterile sale s-au a- 
flat în preajma sesiunii jubiliare a 

Adunării Generale a Națiunilor Uni
te. Energia nucleară, de care se lea
gă atîtea speranțe și atitea temeri, 
nu poate lipsi din ansatnbluJ proble
maticii acestei sesiuni.

Analiza dezbaterilor purtate pe 
marginea punctelor aflate pe agenda 
sesiunii în legătură cu activitatea 
desfășurată de A.I.E.A. în anul tre
cut, cu programul agenției pe peri
oada 1971—1976 și bugetul său pe anul 
viitor atestă preocuparea crescindă a 
statelor de a spori contribuția ener
giei nucleare la progresul lor econo
mic și social, dorința de a beneficia 
de roadele cooperării internaționale 
în acest domeniu. Printre realizările 
agenției, numeroase delegații au' re
levat pe cele referitoare la energetica 
nucleară, capitol căreia A.I.E.A. îi a- 
cordă o atenție prioritară, organiza
rea științifică a informării statelor 
membre prin efectuarea de studii 
tehnico-economice, reuniuni științifi
ce etc. în paralel, agenția și-a extins 
activitatea în sfera utilizării izotopi
lor și radiațiilor în industrie, agricul
tură, medicină, biologie, hidrologie și 
a realizat un început, care se cere 
dezvoltat, în ce privește aplicațiile 
pașnice ale exploziilor nucleare.

în desfășurarea celei de-a 14-a se
siuni a Conferinței generale a Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică s-a înscris ca un moment 
remarcabil prezența președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovațășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei oficiale 
pe care a întreprins-o în Austria. 
Sintetizind poziția României cu pri
vire la cooperarea internațională în 
problema folosirii pașnice a energiei 
atomice, șeful statului român declara 
cu acest prilej în fața Conferinței ge
nerale a A.I.E.A. : „Țara noastră este 
profund interesată să dezvolte cola
borarea și cooperarea cu toate sta
tele, să-și intensifice participarea Ia 
acțiunile și schimburile ce se desfă
șoară în cadrul Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică. în ca
litate de membră fondatoare a agen
ției, pe deplin conștientă de impor
tanța atribuțiilor și misiunii ce-i re
vin acestei organizații în orientarea 
cercetărilor atomice spre scopuri 
pașnice și in generalizarea în lume a 
rezultatelor acestei ramuri primor
diale a științei contemporane. Româ
nia va acorda și in viitor întregul său 
sprijin activității desfășurate de 
Agenția Internațională pentru Ener- 
gia Atomică".

Alături de reprezentanții celorlalte 
state, del&gîfțiă hbmâriâ a avut o pr’e-1 
zență activă la conferință. Por
nind de la premisa că pentru în
deplinirea importantelor obiective ale 
agenției este necesară participarea 
tuturor statelor, asocierea experienței 
și contribuției lor și că fiecare stat > 
are dreptul de a se bucura de avan
tajele cooperării internaționale, dele
gația română a subliniat necesitate» 
restabilirii neintirziate a drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze, înfăptui
rii principiului universalității.

în legătură cu obiectivele ce stau 
în fața A.I.E.A. în. etapa următoare, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, șeful delegației 
române, a relevat că in activitatea sa 
viitoare agenția trebuie să urmă
rească realizarea unui echilibru ra
țional între sarcinile majore ce-i re
vin în baza statutului — ca principal 
for al colaborării internaționale în 
domeniul atomic, al schimbului de 
echipamente, materiale și informații 
nucleare și al asistenței tehnice — și 
obligațiile sale sporite in sfera apli
cării sistemului de garanții.

• Misiunea fundamentală pe care 
statele membre au incredințat-o a- 
genției de la Viena este tocmai aceea 
— stipulată expres în însuși statutul 
A.I.E.A. — de a încuraja și facilita 
în lumea întreagă utilizarea în sco
puri pașnice a energiei nucleare.

Marin BUHOARA 
Teodor MELEȘCANU

(Urmare din pag. I)

— Vasile nu e acasă 1 
explică gestionarul.

— Da’ tovarășul acesta e 
om de încredere ? se infor
mă „circumspect" revizorul.

— Mai e vorbă ? Garan
tez eu !

Cum era să nu garanteze 
pentru Gh. Popa 7 Doar 
este nașul lui 1

Numărarea „pe încre
dere" a mărfurilor din beci, 
plus această mică nepotri
vire de nume scot un in
ventar corect, la bănuț. 
Controlul făcut după „reci
tarea" gestionarului, hirtiile 
semnate și parafate prin 
încălcarea celor mai ele
mentare norme contabile 
au „binecuvîntat" o nouă 
pagubă de 70 000 lei.

Ulciorul insă...
IV.

Martie 1970.
— Pentru...
Iarăși inventar. Dar de 

astă dată nici Bălescu, nici 
Cosma. ci un revizor con
tabil hotărît să-și facă da
toria. Simțind că a venit 
vremea scadenței, gestiona
rul necinstit încearcă să 
incendieze magazinul. Ten
tativa eșuează. reușind 
doar să-și agraveze culpa. 
Este stabilită dimensiunea 
hoției : 251 000 lei.

Azi, Ion Vacea se află pe 
banca acuzaților.

Și acum, la capătul aces
tor fapte, se Impune un...
„Inventar* * general

Este Vacea singurul vino
vat ? O primă categorie de 
culpe privește modul inca
lificabil in care s-a practi
cat controlul gestiunii. Ne

regulile petrecute la Nereju 
probează limpede răspun
derea celor care aveau 
mandatul de a apăra inte
gritatea averii obștești și 
l-au nesoc'otit într-un mod 
flagrant, favorizînd săvîrși- 
rea unui prejudiciu de un 
sfert de milion de lei. „In
ventar aproximativ", grabă, 
comoditate, „loc strimt", 
încredere excesivă și alte 
asemenea argumente „verzi 
și uscate" nu fac decît să 
evidențieze tembelismul și 
iresponsabilitatea. Pot fi 
pagubele acoperite cu vor-

Răspunsul — îl reprodu
cem exact — este rizibil :

— Păi... cauza este că re
vizorii nu coborau în beci !

Și nici o vorbuliță despre 
fisurile existente în siste
mul de control. Chiar și un 
profan observă că acest 
mecanism a funcționat a- 
Iandala, de ochii lumii. 
Este oare de conceput ca 
trei rînduri de controale să 
treacă „îngerași" pe lingă 
delapidări de anvergură 
fără să sesizeze nimic 7 
Numai... incompetență pro
fesională ? Credem că este

știa primarul : Vacea afișa 
o viață de huzur care ii de
pășea cu mult veniturile le
gale. Nu o dată, la aceste 
chefuri, gestionarul hoț 
avea ca invitați de onoare 
pe fostul președinte al coo
perativei, Vasile Tătaru. pe 
fosta contabilă Niculina 
Rapa (cei doi sînt foști 
pentru că li s-a dovedit cîr- 
dășia cu hoțul ; destituiți 
din funcțiile deținute, ei 
sint părtași acum la achi
tarea „notelor de plată" ale 
petrecerilor).

Mai mult : activitatea In-

„Vezi că miine ai control... inopinat"
be ? Iată de ce este firesc 
ca toți cei care, dintr-un 
motiv sau altul, și-au per
mis să-și încalce in mod 
grosolan atribuțiile de ser
viciu în efectuarea revizii
lor, a inventarelor să plă
tească solidari cu infracto
rul pînă la acoperirea inte
grală a prejudiciului.

In fața întregului șir de 
fapte etalate mai sus, se ri
dică întreoarea : Cun și-au 
făcut datoria șefii aces
tor revizori 7 Cum i-au 
controlat, la rîndul lor. și 
pe ce bază le-au acordat 
încrederea9 Ne adresăm 
tovarășilor Enache Anghe- 
lache. director coordonator 
al întreprinderii economice 
județene a cooperativelor 
de consum Vrancea, și Gh. 
Zgîrci, noul șef ai servi
ciului C.F.I. din cadrul 
U.J.C.C. :

— Cum vă explicați 7

de datoria celor în drept să 
diagnosticheze atent „mio
pia" revizorilor.

Ajungem astfel și la cea 
de-a doua categorie de 
culpe, privind modul cum 
au acționat unii factori 
răspunzători din Nereju, 
sub ochii cărora a operat 
nestingherit gestionarul.

— De unde era să știm 
noi cu ce se ocupă Vacea 7 
Trecea cu bine prin atîtea 
inventare ! — se arată con
trariat de întrebare prima
rul Gh. Rilea.

De unde 7 Era suficient 
să se observe modul de 
existență al lui Vacea. bă
tător la ochi din clipa cînd 
a început „să prindă cheag". 
„Ducea o viață sfidătoare 
— ne-au confirmat mulți 
dintre cei cu care am ștat 
de vorbă. Chefuri ținute 
lanț, bani azvîrliți boiereș
te". Ceea ce știa satul nu

fracțională pe care Vacea a 
desfășurat-o timp de 840 
de zile (delapidînd Zilnic, 
in medie, circa 300 Iei !) s-a 
săvîrșit sub ochii postului 
de miliție, adăpostit in a- 
ceeași clădire în care se 
află și magazinul !

Cînd îi înfățișăm toate a- 
ceste fapte — in care nepă
sarea cea mai crasă iși dă 
mina cu participarea la 
ospețele gestionarului — 
primarul începe să recu
noască :

— Acum imi amintesc ce 
ml-a spus Caloianu, omul 
de serviciu... M-a oprit in 
citeva rînduri : „Tovarășe 
primar, a telefonat de la 
Paltin Radu Apostaru" (ca'- 
sierul cooperativei de care 
aparține Nereju — n. n.). 
„Și ce-a vrut ?“. „Mi-a zis 
să trag o fugă pînă la dom' 
Vacea să-l anunț că miine

are control inopinat de la 
Focșani".

Memoria parcă începe să 
lucreze. (Stimulată, s-ar 
putea să funcționeze per
fect),. Așadar, un telefon la 
primărie. O scurtă convor
bire cu Apostaru, apoi 
cursa omului de serviciu 
pînă la Vacea : „Vezi că 
mîine ai control... inopi
nat !"• „In regulă !“, lua 
hoțul notă. Urma tragerea 
obloanelor și operația de a- 
justare a listei ce urma să 
fie declamată in fața și sub 
ochii — am văzut cit de in
transigenți ! — revizorilor.

Iată — spre deosebire de 
controlul U.J.C.C.-ului, al 
cooperativei — cît de per
fect a funcționat acest te
lefon cu și fără fir. Este de 
datoria organelor județene 
să elucideze pînă la capăt 
vinovățiile celor care, anun- 
țisici inventarele, călcau in 
mod flagrant legea. Vacea, 
cum arătam, se află pe ban
ca acuzaților. Dar — după 
cum reiese din faptele și 
împrejurările anchetate — 
ar fi de neconceput să fie 
absolviți de răspundere 
toți cei care, Intr-un fel 
sau altul, au favorizat in
fracțiunea.

In sfîrșit, cazul de față 
accentuează din nou Ideea 
însemnătății sociale a con
trolului. a Înlăturării din 
timp a tuturor cauzelor 
care pot genera acțiuni pă
gubitoare pentru avutul ob
ștesc. Faptul că se semna1 
lează asemenea fisuri fla
grante in sistemul de con
trol este menit să sporeas
că atenția și responsabilita
tea față de calitatea contro
lului, față de calitatea mo
rală și profesională a celor 
cărora Ii se încredințează 
mandatul acestei încrederi.

CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI
(Urmare din pag. I)

— Ing. M. Martinescu: Consider că 
centrul de greutate al eforturilor pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă 
la principalele produse este necesar 
să fie situat, în primul rind, în în
treprinderi și la nivelul centralelor 
industriale sau grupurilor de uzine. 
Spun acest lucru avind in vedere toc
mai natura cauzelor care au provocat 
restanțele amintite, cauze care, așa 
cum s-a văzut, țin in mare măsură de 
latura gospodăririi întreprinderilor. 
Trebuie să se înțeleagă clar de către 
consiliile de administrație ale cen
tralelor industriale, de comitetele de 
direcție din uzine că sînt direct răs
punzătoare de realizarea planului, că 
este absolut necesar să-și exercite mal 
autoritar prerogativele cu care au 
fost investite. Nu cred că este normal 
ca și acum să se aștepte tot o rezol
vare „de la centru" a unor probleme 
locale care țin de organizarea muncii, 
calificarea muncitorilor, aproviziona
rea tehnico-materiaiă. Cu toate aces
tea, înțelegînd situația care s-a creat 
la unele sortimente de bază și nece
sitatea recuperării restanțelor, colec
tivul de conducere al ministerului, 
specialiștii din aparatul nostru cen
tral au răspuns prompt solicitărilor 
întreprinderilor și vor face acest lu
cru și în continuare. Astfel, s-au luat 
măsuri pentru detașarea unor specia
liști din sector în compartimentele 
tehnice ale uzinei de strunguri și ale 
Uzinei de vagoane din Arad, ale altor 
întreprinderi care au greutăți, pentru 
îmbunătățirea aprovizionării tehnlco- 
materiale, respectarea contractelor de 
cooperare, în special cu uzinele aflate 
in prezent in dificultate, urmărindu-se 
sistematic toate pozițiile de plan pe
riclitate.

— Asupra căror probleme conside
rați că trebuie să se insiste în pre
zent pentru a preveni repetarea unor 
asemenea neajunsuri în anul viitor ?

— In£. M. Martinescu : Sîntem în 
preajma unui nou an și nu trebuie 
să se scape din vedere nici o clipă 
că de telul în care se va asigura în 
aceste zile pregătirea producției — 
asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale din țară și de peste hotare, 
punerea la punct a documentației 
tehnice ș.a. — vor depinde rezulta
tele anului 1971. Pentru aceasta, mi
nisterul a cerut consiliilor de admi
nistrație ale centralelor și grupurilor 
de uzine să urgenteze asigurarea 
portofoliului de comenzi, perfectarea 
contractelor ecpnomice, proces care 
trebuie Încheiat cel mal tirziu pînă 
la sfîrșitul acestei luni. Nu mai pu
țin importantă este și respectarea ter
menelor de punere în funcțiune a noi
lor capacități de producție, mai ales 
la acele obiective unde se constată 
încă serioase rămîneri în urmă, cu 
toate că pe producția lor se contează 
în anul care vine.

*

Din relatările de mai sus se des
prinde că în prezent se depun eforturi 
in întreprinderi și centrale, la nivelul 
ministerului pentru diminuarea ră
mînerilor în urmă înregistrate pînă 
acum la anumite sortimente, pentru 
îndeplinirea integrală a planului pe 
acest an. Trebuie să spunem însă că 
estimările Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu au 
in vedere lucrul esențial pentru 
aceste două luni și jumătate 
care au mai rămas pină la sfîr
șitul anului : recuperarea completă a 
restanțelor la toate sortimentele de 
produse. Economia'națională contează 
pa fiecare din sortimentele planifi

cate și orice perpetuare a restanțelor 
poate declanșa perturbații in dispo
zitivul echilibrat al planului ; ea are 
nevoie ca toate produsele să fie rea
lizate la nivelul planului, pentru că 
la acest nivel s-au încheiat contractele 
cu beneficiarii interni și cu cei ex
terni — iar obligațiile contractuale 
sint lege și trebuie privite ca atare 
și de către toți, de jos și pînă sus. 
In plus, se știe că ia Plenara C.C. al 
P.C.R. din 8—9 iulie a.c. s-a preci
zat necesitatea depășirii planului da 
producție pe,acest an cu circa 5 mi
liarde lei la produsele solicitate în 
economie, pentru a se lichida urmă
rile calamităților naturale din pri
măvară, pentru a asigura o jonc
țiune trainică cu cincinalul viitor. 
Cu atit mai mult, in asemenea con
diții o „recuperare parțială" nu poate 
fi apreciată ca satisfăcătoare.

In perspectiva acestor imperative 
trebuie privită întreaga activitate din 
cele 10 săptămîni care au mai rămas 
pînă la Sfîrșitul acestui an. Lichi
darea neîntîrziată a nerealizărilor de 
piriă acum constituie un examen se
rios pentru colectivele întreprinderi
lor in cauză, pentru centralele indus
triale și — cum pe bună dreptate 
s-a subliniat în interviul acordat — 
reușita depinde de măsura în care 
noile organisme economice vor înțe
lege că sînt direct răspunzătoare de 
realizarea planului. Cit privește pozi
ția ministerului, firește, acesta nu 
poate rămîne in expectativă. Ajutorul 
trebuie să fie concret, la fața locului, 
atit pentru rezolvarea unor probleme 
curente cit și pentru supravegherea 
în ansamblu a pregătirilor pentru 
producția anului 1971, Vom reveni în 
zilele următoare pentru a relata unele 
aspecte concrete privind aplicarea 
măsurilor pentru realizarea integrală 
a planului pe „acest an în alte ra
muri ale economiei.



viața internațională
LUCRĂRILE SESIUNII
JUBILIARE A 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 16. — Trimi
șii speciali L. Rodescu și A. Ionescu 
transmit :, La sesiunea jubiliară a 
Adunării Generale a O.N.U. au luat 
pînă acum cuvîntul reprezentanții a 
28 de țări — președinți, premieri Și 
trimiși speciali — care au prezentat 
poziția statelor lor față de activitatea 
O.N.U. și îndeosebi față de marile 
probleme internaționale aflate pe 
agenda ei și dezbătute de-a lungul 
anilor.

In cursul zilelor de joi și vineri au 
luat cuvîntul președinții Tanzaniei, 
Gabonului, Costa Rica, premierul 
Republicii Arabe Yemen, primul- 
ministru adjunct al Malayeziei, re
prezentanții personali ai șefilor sta
telor Libanului, Liberiei, Libiei, Ni
geriei, Republicii Democratice Con
go, miniștrii afacerilor externe ai 
Spaniei, Ungariei, Poloniei, Republi
cii Arabe Unite, Nepalului.

Folosind prilejul aniversării a 25 
de ani de existență a O.N.U., vorbi
torii au evocat principalele etape ale 
drumului parcurs de acest for mon
dial. Apreciind că din bilanțul acti
vității lui se pot desprinde anumite 
aspecte pozitive, unele succese înre
gistrate în diferite domenii ale vieții 
internaționale,, ei s-au oprit însă și 
asupra unor importante. probleme ale 
lumii contemporane, care nu și-au

Demisia guvernului Uruguayan
MONTEVIDEO 16 (Agerpres) — 

Guvernul Uruguayan și-a prezentat 
demisia președintelui Jorge Pacheco 
Areco, s-a anunțat din surse oficiale 
joi la Montevideo.

Demisia urmează divergențelor din
tre Congres și guvern asupra proiec
tului de buget. Președintele Areco 
du și-a exprimat încă poziția în le
gătură cu acceptarea sau respinge
rea demisiei, anunță agențiile de pre
să.

Demisia a fost anunțată după ce

GUVERNUL CHABAN-DELMAS
A OBȚINUT VOTUL DE ÎNCREDERE

PARIS 16 (Agerpres) — Cu 382 
voturi pentru, 89 contra și 3 abțineri, 
Adunarea Națională Franceză a adop
tat, joi noaptea, declarația de politi
că generală a guvernului prezidat de 
Jacques Chaban-Delmas. Vorbind in 
fața deputaților, premierul francez a 
făcut un bilanț al principalelor reali
zări înfăptuite in ultimele 15 luni 
și a schițat obiectivele de bază pe 
care și le fixează cabinetul pentru 
viitor. Abordind unele aspecte ale 
politicii externe, Chaban-Delmas a 
declarat că guvernul său promovea

Agenda politică internațională a 
consemnat, în ultima vreme, o suc
cesiune de vizite și oonvorbiri la ni
vel inalt intre reprezentanții ai di
ferite țări europene. Adăugîndu-se 
numeroaselor contacte, intilniri și. 
convorbiri similare anterioare. se
riei de negocieri bilaterale, soldate 
cu rezultate pozitive, precum și ce
lor care sint in curs — noile in
tilniri și convorbiri reliefează o tră
sătură dominantă pozitivă a vieții 
politice europene : intensificarea
deosebită a contactelor intre factorii 
de răspundere ai statelor, fără deo
sebire de orinduire social-politică, 
extinderea multilaterală a relațiilor, 
amploarea dialogului internațional.

Vizitele și convorbirile la nivel 
înalt au exprimat dorința părților 
de a dezvolta, în continuare, rela
țiile bilaterale ceea ce — după 
cum a arătait evoluția ultimilor ani 
— are o mare importanță nu numai 
pentru țările respective, dar și pentru 
îmbunătățirea continuă a climatului 
politic general. Este caracteristic că 
im loc primordial în cadrul convor
birilor l-au ocupat problemele euro
pene, în acest cadru dialogul inter
național fiind menit să ducă la găsi
rea celor mai bune căi pentru norma
lizarea și dezvoltarea relațiilor inter- 
europene, pe baza egalității în drep
turi șl respectului reciproc, pentru 
întreprinderea de noi pași în direcția 
reglementării problemelor nerezol
vate, pentru pregătirea și reușita pro
iectatei conferințe general-europene, 
care să marcheze un moment însem
nat în efortul pentru securitate și 
cooperare pe continentul nostru.

Despre aceste preocupări, ca și des
pre rezultatele obținute, ne-au relatat 
corespondenții noștri din capitalele 
țărilor reprezentate la ultimele in
tilniri.

CU PRIVIRE LA ECOUL VIZITEI 
PE CARE PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI, G. POMPIDOU, A FACUT-O ÎN 
UNIUNEA SOVIETICA ȘI LA CON
VORBIRILE PE CARE LE-A AVUT 
CU CONDUCĂTORII SOVIETICI, 
L. I. BREJNEV. N. V. PODGORNÎI 
SI A. N. KOSÎGHIN, coresponden
tul nostru. Silviu Podină, ne-a re
latat :

„Rezultatele vizitei, documentele 
adoptate cu acest prilej — Protocolul 
și Declarația sovieto-franceză — mar
chează, după aprecierea celor două 
părți, o nouă etapă în dezvoltarea re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică și 
Franța. După cum a apreciat preșe
dintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
tovarășul Nikolai Podgornîi, tratati
vele purtate înseamnă o serioasă îna
intare în direcția colaborării politice 
dintre Uniunea Sovietică și Franța. 
La rîndul său, președintele Pompidou 
a spus că acordă cea mai mare im
portanță hotărârii cu privire la con
sultările dintre cele două guverne, 
care trebuie ,-să devină mai regulate 
și mai adîncită". La aceasta se re
feră și ziarul „Pravda", care, cali- 

găsit încă o rezolvare corespunză
toare cu aspirațiile omenirii.

Mulți vorbitori au reliefat faptul 
■că „între idealurile proclamate în 
Cartă și realizările organizației exis
tă încă o mare distanță, aceste reali
zări fiind limitate, departe de a răs
punde imperativelor pe care le re
clamă pacea și securitatea lumii, 
progresul întregii umanități".

Relevînd că aceste dosare rămîn și 
astăzi deschise și nesoluționate, nu
meroși reprezentanți au subliniat că 
principalele cauze ale acestei situații 
rezidă in nerespectarea și eludarea 
principiilor Cartei O.N.U. de către 
unele state. S-a arătat, de pildă, că 
„de fiecare dată cind un grup de 
puteri a încercat să utilizeze Orga
nizația în scopuri contrare obiective
lor Cartei sau în afara lor, Națiunile 
Unite, lumea, s-au găsit într-o si
tuație critică".

în această ordine de idei, numeroși 
vorbitori au arătat că unul din reme
diile necesare trebuie să constea în 
adaptarea activității O.N.U. la reali
tățile vieții internaționale contempo
rane, pentru a reflecta într-un spirit 
fidel, constructiv, cerințe fundamen
tale de mare actualitate ca asigura
rea primatului legalității și echității 
în relațiile interstatale, respectarea 
principiilor de bază ale suveranității 

guvernul a ordonat suspendarea pen
tru 48 de ore, a operațiunilor bancare 
și de schimb externe, măsură care, 
după cum menționează observatorii 
străini, ar prefigura devalorizarea 
monedei uruguayene. Congresul a res
pins, cu 65 de voturi din 96, vetoui 
guvernului asupra proiectului de bu
get. Surse guvernamentale consideră 
că această acțiune a parlamentului a- 
menință proiectele președintelui A- 
reco pentru stabilizarea situației eco
nomice din această țară.

ză aceeași politică de pace, indepen
dență și cooperare preconizată de 
generalul de Gaulle.

Referindu-se la votul de încredere 
obținut de guvern, observatorii rele
vă faptul că acesta reflectă o creștere 
a autorității cabinetului prezidat de 
Chaban-Delmas. France Presse arată, 
intre altele, că în raport cu rezul
tatele votului la prima declarație de 
politică generală a actualului guvern, 
prezentată în Parlament în septem
brie 1969, cabinetul francez a obținut 
joi noaptea un plus de 13 voturi.

ficînd Protocolul sovieto-francez 
drept un document politic „deo
sebit de important", relevă că do
rința comună a celor două țări 
de a strânge legăturile dintre ele pe 
plan politic și în alte domenii, s-a 
concretizat în acest important docu
ment în prevederea ca cele două gîr- 
verne să se consulte sistematic în 
toate problemele care pot prezenta 
un pericol pentru pace, care sporesc 
încordarea internațională, precum și 
în alte probleme importante, privind 
evoluția situației din Europa și din 
alte regiuni ale lumii.

Ziarele relevă, de asemenea, că ac
tualele convorbiri sovieto-franceze 
sînt menite să dea un puternic im
puls dezvoltării, în continuare, a cola
borării economice dintre cele două 
țări. Planurile comune pentru viitor 
sint, așa cum a arătat președintele 
Franței, deosebit de largi. Scopul lor 

0 vie și semnificativă dezvoltare 
a dialogului intereuropean

este, pe de o parte, organizarea con
tribuției industriei franceze, de sine 
stătătoare sau împreună cu alte țări, 
la crearea altor mari complexe in
dustriale în Uniunea Sovietică, iar, 
pe de altă parte, sporirea considera
bilă a achiziționărilor de către Fran
ța de materii prime șl de produse ale 
industriei sovietice. La Moscova a și 
sosit un grup de reprezentanți mar- 
canți ai cercurilor de afaceri și știin
țifice franceze care au discutat, în a- 
ceste zile, cu conducătorii unui șir de 
ministere și instituții sovietice pro
blemele legate de aplicarea in prac
tică a programelor de colaborare a- 
doptate de cele două guverne.

în legătură cu diferite aspecte ale 
problematicii europene, ziarele subli
niază că ambele părți s-au situat pe 
poziția intangibilității actualelor gra
nițe ale statelor europene și s-au de
clarat gata să treacă. împreună cu 
celelalte state ale continentului, la 
pregătirea activă 'și multilaterală a 
conferinței pentru securitatea euro
peană.

Sintetizînd rezultatele vizitei, ziarul 
„Izvestia" scrie că — după aprecierea 
comună — această vizită marchează o 
nouă etapă pe calea dezvoltării prie
teniei și colaborării dintre cele două 
țări". 

și independenței, dreptului la autode
terminare și dezvoltare liberă, afir
mării dreptului tuturor țărilor, mari 
și mici, de a participa și contribui 
în mod egal la dezbaterile și soluțio
narea marilor probleme ale comunită
ții internaționale, la traducerea în 
practică a principiului universalității 
O.N.U. Asupra acestui ultim punct 
trebuie remarcat că majoritatea vor
bitorilor au accentuat datoria O.N.U. 
de a îndrepta o situație dăunătoare 
pentru propria sa eficacitate și auto
ritate și anume de a restabili drep
turile legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. Probleme majore ca dezarma
rea, cooperarea internațională, dez
voltarea, procesul decolonizării to
tale nu-și vor găsi soluțiile optime 
fără aportul unei țări de talia R. P. 
Chineze — au subliniat ei.

în cuvîntările lor, reprezentanții 
statelor africane și asiatice s-au re
ferit cu precădere Ia problemele spe
cifice acestor regiuni, între care li
chidarea colonialismului și măsurile 
ce se impun pentru sprijinirea efor
turilor de progres economic ale ță
rilor aflate în curs de dezvoltare.

Reprezentanți ai țărilor europene au 
exprimat pe larg preocupările lor 
față de securitatea europeană și pro
cesul destinderii pe continentul nos
tru, referindu-se, totodată, la condi
țiile existente, favorabile pregătirilor 
multilaterale în vederea convocării 
unei conferințe general europene.

Sesiunea jubiliară se apropie de 
încheierea primei săptămini. Cuvîn- 
tarea președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae Ceaușescu, 
care va vorbi la începutul săptămî- 
nii viitoare, este așteptată cu mult 
interes în cercurile O.N.U., și ale pre
sei internaționale.

pekin Sub semnul dezvoltării 
relațiilor chino-franceze

PEKIN 16 (Agerpres) — Luînd cu
vîntul la un banchet organizat în 
cinstea sa, fostul prim-mimstru al 
Franței, Couve de Murville, aflat in
tr-o vizită în R.P. Chineză, a mulțu
mit guvernului chinez pentru ospita
litate și a afirmat că este onorat și 
impresionat de primirea pe care l-a 
făcut-o președintele Mao-Tzedun.

„Aceasta, a arătat Couve de Mur
ville, atestă existența unor relații 
prietenești, bazate pe încredere. Con
vorbirile pe care le-am avut mi-au 
confirmat părerea că noi sintem de 
acord asupra unor probleme impor
tante, ca independența națională, ne
amestecul în afacerile celeilalte păi ți 
și respectul mutual. Deși Franța și 
China sînt foarte departe una de 
cealaltă din punct de vedere geogra
fic și trăiesc în lumi foarte diferite

Cu privire la concluziile TURNEU
LUI EUROPEAN AL PREȘEDINTE
LUI IUGOSLAVIEI, IOSIP BROZ 
TITO. ÎN BELGIA, LUXEMBURG, 
LA BONN, precum și cu privire la 
vizita ministrului de externe danez, 
Paul Hartling, Ia Belgrad, corespon
dentul nostru din Belgrad, George 
Ionescu, ne-a transmis :

„Observatorii diplomatici, comenta
torii politici, analizînd rezultatele a- 
cestei călătorii și ale întîlnirilor ofi
ciale le apreciază într-un mod cate
goric pozitiv. Pe planul relațiilor bi
laterale, dialogul la nivel inalt al 
Iugoslaviei cu țările vizitate a prile
juit afirmarea dorinței reciproce de 
amplificare a acestor relații in cele 
mai diferite domenii : economic, teh
nic, cultural, științific. Totodată, co
municatele date publicității au afir
mat dorința părților de a contribui la 
dezvoltarea colaborării țărilor euro-

pene, în scopul înțelegerii, securității 
și păcii. într-un comentariu publicat 
de ziarul „Borba" se subliniază că 
convorbirile respective au exprimat 
hotărîrea părților de „a face tot ceea 
ce este posibil pentru ca în lume să 
se realizeze relații care să garanteze o 
pace trainică". în același comentar, 
se subliniază însemnătatea pe care o 
are consolidarea înțelegerii și păcii in 
Europa, nu numai pentru securitatea 
țărilor continentului, dar pentru în
țelegerea internațională și pacea în
tregii lumi. r

Referincju-se la convorbirile dintre 
președintele Tito și cancelarul Brandt, 
ziarele de aici consideră că acestea 
se înscriu în contextul preocupărilor 
pentru netezirea drumului spre con
ferința europeană. în acest sens, zia
rul belgrădean „Politika" a citat zia
rele vest-germane „Frankfurter All- 
gemeine Zeitung" și „Munchencr 
Mcrkur", care semnalau că întîlnirea 
Tito—Brandt a acordat prioritate pro
blemelor îmbunătățirii climatului in
ternațional în vederea facilitării căi
lor de realizare a securității europene.

Arătînd că problemele colaborării 
și securității europene au constituit, 
de asemenea, tema principală a con
vorbirilor dintre ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei, Paul Hart-

Stare
de urgență 
în Canada

OTTAWA 16 (Agerpres). — Situația 
din Canada s-a deteriorat în ultimele 
zile, ca urmare a răpirii de către 
membrii organizației separaționiste 
Frontul pentru eliberarea Quebec-u- 
lui a atașatului comercial britanic și 
a ministrului muncii în guvernul pro
vincial. Amenințările autorilor răpi
rii că vor recurge la acțiuni teroriste 
împotriva serviciilor aeriene și fero
viare dacă guvernul local nu va da 
curs condițiilor puse de ei au creat 
o stare de tensiune în întreaga țară. 
Ca urmare a acestei situații., guver
nul canadian a instituit în zorii zilei 
de vineri, starea de urgență.

Forțele armate au ocupat poziții 
în jurul obiectivelor centrale și a in
stituțiilor publice,' în timp ce patrule 
efectuează percheziții. După cum in- 
fornează agenția U.P.I., la cinci ore 
după proclamarea stării excepționale, 
poliția a arestat 227 persoane.

Declarația M. A. E.
9

al R. D. Germane
adresată Conferinței 
Generale a UNESCO

BERLIN 16 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane a adresat o declarație celei de-a 
16-a Conferințe generale a UNESCO, 
în legătură cu cererea R.D.G. de a fi 
primită în această organizație cu ru
gămintea de a fi difuzată ca docu
ment oficial.

Declarația califică ca discriminato
rie hotărîrea Consiliului Executiv al 
UNESCO de a respinge recomanda
rea cu privire la primirea R.D.G. ca 
membră a acestei organizații. Refe
rindu-se la obiecțiile aduse cu acest 
prilej, declarația subliniază că ele 
„pun în seama UNESCO probleme ce 
se află în afara sarcinilor ce-i revin 
și în afara intereselor sale".

din motive istorice și de altă natură, 
aceasta nu le împiedică să aibă rela
ții bune, prietenești,

La rîndul său, Lo Kuei-bo, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R.P. Chineze, a arătat că „popoarele 
celor două țări iubesc fierbinte inde
pendența și au tradiții glorioase de 
rezistență față de intervenție și a- 
gresiune externă, deși sistemele so
ciale ale Chinei și Franței sînt dife
rite". Referindu-se la întrevederile 
pe Care Couve de Murville le-a avut 
cu președintele Mao Tzedun și cu 
alte personalități oficiale chineze, Lo 
Kuei-bo a relevat caracterul lor prie
tenesc și utilitatea schimbului de o- 
pinii asupra unor probleme interna
ționale actuale și asupra relațiilor 
dintre China și Franța.

ling, și omologul său iugoslav. Mirko 
Tepavaț, presa iugoslavă a apreciat 
că aceste întrevederi au evidențiat, 
încă o dată, ideea că realizarea secu
rității europene nu poate fi decît re
zultanta contribuției tuturor statelor 
continentului, fie ele mari, mijlocii 
sau mai mici și fără deosebire de 
structura orânduirii lor. în acest sens, 
agenția Taniug a apreciat că discu
țiile au permis constatarea reciprocă 
că țările mici și mijlocii au un rol 
important în continua diminuare a 
tensiunii în Europa, că toate țările 
pot exercita, intr-o măsură conside
rabilă, o influență asupra depășirii 
actualei divizări a continentului in 
blocuri militare.

Despre ecourile VIZITEI OFICIA
LE FĂCUTĂ ZILELE TRECUTE ÎN 
FINLANDA DE PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE CEHO
SLOVACE, LUDVIK SVOBODA, co- 

respondentul nostru la Praga, Eugen 
Ionescu, ne-a relatat :

„Așa cum au remarcat observato
rii politici din capitala Cehoslovaciei, 
această vizită, convorbirile cu pre
ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
au corespuns intru totul spiritului de 
prietenie și respect reciproc existent 
in relațiile dintre cele două țări. Re
amintind ecoul binecunoscutului me
morandum al guvernului finlandez, 
în care se propunea ca Finlanda să 
fie țara gazdă a conferinței europene, 
ziarul „Rude Pravo" sublinia : „gu
vernul cehoslovac și-a exprimat ho
tărîrea de a colabora activ cu gu
vernul finlandez în înfăptuirea nobi
lului țel al destinderii și securității 
in Europa".

La încheierea vizitei, președintele 
Svoboda și-a exprimat satisfacția 
in legătură cu dezvoltarea favora
bilă a relațiilor cehoslovaco-finlan- 
deze, subliniind că există condiții 
pentru îmbunătățirea și lărgirea lor 
continuă".

In ultimele zile Sofia, capitala 
Bulgariei a primit, succesiv, VIZITA 
PREMIERULUI TURCIEI. SULEY
MAN DEMIREL, și a PREȘEDINTE
LUI CONSILIULUI DE STAT AL 
R.P. POLONE, MARIAN SPY- 
CHALSKI.

Anwar Sadat ales 
președinte al R. A. U.

CAIRO 16 — Corespondentul Ager
pres, Constantin Oprică, transmite : 
Referendumul desfășurat joi în Re
publica Arabă Unită a reprezentat o 
aprobare'masivă a propunerii Comi
tetului Central al Uniunii Socialiste 
Arabe de a fi desemnat Anwar Sadat 
pentru funcția de președinte al țării 
pe următorii șase ani.

Această propunere, ratificată ulte
rior de către Adunarea Națională a 
R.A.U., a fost confirmată de 90,04 la 
sută din totalul voturilor exprimate. 
Potrivit declarației ministrului de in
terne al R.A.U., Sharawy Gomaa, din

SITUAȚIA DIN IORDANIA
AMMAN 16 (Agerpres) — Ur>» alt 

grup de 450 de persoane arestate în 
urma incidentelor de luna trecută 
dintre armată și comandourile pales- 
tinene a fost eliberat joi în baza 
unui decret al regelui Hussein. După 
cum s-a mai anunțat, eliberarea pri
zonierilor, reținuți atît de către auto
ritățile iordaniene, cît și de organiza
țiile palestinene de rezistență, are 
loc în baza acordului semnat la 13 
octombrie de către regele Hussein și 
Yasser Arafat, președintele C.C. al 
Rezistenței Palestinene.

După cum transmite agenția France 
Presse, consiliul de miniștri iorda
nian a hotărît vineri seara ca func
ția de guvernator militar general al 
Iordaniei, deținută pînă acum de 
mareșalul Majali să fie preluată de 
primul ministru, Toukane.

AMMAN 16 (Agerpres) — Preșe
dintele Comitetului Central al Rezis
tenței Palestinene, Yasser Arafat, 
a remis Iui Bahi Ladgham, președin
tele Comitetului Superior Arab de 
Supraveghere a încetării focului, un 
memorandum în care cere, 9n „con
formitate cu acordurile de la Cairo 
(27 septembrie a.c.) și cel de ia 
Amman (13 oct. a.c.), anularea tutu
ror măsurilor excepționale aflate încă

0 propunere 
a R. A. U. 

acceptată la O.N.U.
NEW YORK 16 (Agerpres) — Cere

rea prezentată președintelui Adunării 
Generale a O.N.U., Edvard Hambro, 
de către reprezentantul permanent al 
R.A.U., Mohammed El-Zayat, de a 
înscrie pe ordinea de zi a dezbateri
lor, imediat după încheierea sesiunii 
jubiliare, problema Orientului Apro
piat, a fost acceptată. Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a declarat joi că dez
baterile vor începe, probabil, la 26 oc
tombrie.

Inițiativa R.A.U. și situația din O- 
rientul Apropiat, în general, conti
nuă să se afle în centrul activității 
diplomatice la Națiunile Unite, con
stituind obiectul a numeroase între
vederi. Președintele Adunării Gene
rale, Edvard Hambro, s-a intîlnit joi 
dimineața cu ministrul de externe al 
R.A.U., Mahmud 'Riad.

în legătură cu aceste întîlniri, co
respondentul nostru de la Sofia, Gn. 
leva, ne-a scris :

„După aprecierea ambelor părți - 
consemnată și în comunicatul co
mun — convorbirile dintre primul- 
ministru al Turciei, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, Todor Jivkov, au ilustrat evo
luția pozitivă a relațiilor bulgaro- 
turce și dorința ca ele să se dezvolte 
și mai mult în viitor. în același timp, 
s-a relevat importanța pe care o are, 
în acest sens, determinarea și accen
tuarea unuj curs favorabil al eveni
mentelor în Balcani, in interesul asi
gurării păcii in această zonă geogra
fică și ca o contribuție importantă 
la securitatea întregului continent.

Vizita tovarășului Marian Spychal- 
ski a marcat un moment deosebit 
in dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
alianță și colaborare dintre cele două 
țări socialiste, Polonia și Bulgaria. 
Convorbirile avute cu conducătorii 
de partid și de stat bulgari au expri
mat voința celor două părți de a 
adinei colaborarea reciprocă, precum 
și de a milita, in continuare, pentru 
soluționarea problemelor legate de 
normalizarea relațiilor și întărirea 
colaborării intereuropene. Acest Ju- 
cru este întru totul firesc, avîndu-se 
in vedere că, cele două țări socialiste, 
alătur; de România, de alte țări so
cialiste europene, au fost semnatare 
ale Declarației de la București, și ale 
documentelor comune ulterioare, care 
prevăd modalități pentru înaintarea 
pe calea securității europene și pen
tru organizarea conferinței europene 
consacrate acestui obiectiv".

•aEvenimentele evocate ma; sus, ca 
și numeroase alte acțiuni și manifes
tări similare, subliniază, încă o dată, 
utilitatea și eficiența căii contactelor 
directe la nivel inalt, pentru adîn- 
cirea destinderii, promovarea coexis
tenței pașnice intre țări cu orânduiri 
diferite, pentru dezvoltarea colaboră
rii, iiităriirea securității in Europa și 
în lume.

Opinia publică din țara noastră sa
lută cu adîncă satisfacție' rezultatele 
pozitive ale vizitelor și tratativelor 
la care ne-am referit, apreciindu-ie 
ca noi oontribuții, deosebit de utile, 
la cauza comună a promovării în
țelegerii și colaborării internaționale. 
Salutind aceste rezultate. vedem 
totodată in acestea o confirmare a 
poziției juste, principiale, pe care se 
situează consecvent România socia
listă, care militează consecvent pen
tru dezvoltarea contactelor interna
ționale, a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate statele, fără deo
sebire de sistem social, participă ac
tiv la dialogul in vederea realizării 
securității pe continentul nostru și 
în întreaga lume, desfășoară o in
tensă activitate în vederea dezvol
tării încrederii, înțelegerii și coope
rării între popoare, consolidării păcii.

I. F. 

cele 7 157 653 persoane care au parti
cipat la referendum, 6 432 587 au a- 
probat candidatura lui Anwar Sadat.

Ziarul „Al Ahram" subliniază că 
participarea electorală masivă, con
statată in cadrul referendumului, de
monstrează interesul maselor popu
lare egiptene pentru viața politică a 
țării ca și sprijinul de care se bucu
ră noul președinte.

Simbătă după-amiază va avea loc 
o reuniune extraordinară aAdunării 
Naționale a R.A.U., în cadrul căreia 
Anwar Sadât urmează să depună ju- 
rămîntul.

în vigoare in Iordania". Totodată, 
Yasăer Arafat cere înlocuirea actua
lului guvern militar, cu un cabinet 
format din civili — informează a- 
genția France Presse.

Documentul citat menționează, de 
asemenea, că la Amman și Zarka 
continuă să fie menținută starea de 
urgență.

PROPUNERILE SOVIETICE 
PRIVIND SOLUTIONAREA 

CONFLICTULUI 
DIN ORIENTUL APROPIAT

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Zia
rul „Pravda" din 15 octombrie a pu
blicat un articol oonsacrat propune
rilor sovietice privind soluționarea 
politică a conflictului din Orientul 
Apropiat, propuneri care au fost pre
zentate pe căi corespunzătoare țări
lor interesate.

Uniunea Sovietică consideră că o 
pace justă și trainică nu poate fi 
asigurată fără retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe ocu
pate, fără recunoașterea dreptului 
tuturor statelor din Orientul Apro
piat la existență națională indepen
dență și securitate, fără a recunoaște 
drepturile poporului palestinean.

Propunerile vizează o înțelegere 
între părțile implicate prin contac
tele mijlocite de Gunnar Jarring pen
tru traducerea în viață a rezoluției 
Consiliului de Securitate.

Propunerile sovietice prevăd urmă
toarele : „începind din momentul 
prezentării de către Jarring, la O.N.U., 
a documentului final asupra căruia 
s-a realizat un acord, părțile trebuie 
să se abțină de Ia orice acțiune care 
contravine regulamentului încetării 
st; .'ii de beligeranță ; din punct de 
v< dere juridic, încetarea stării de 
b ligeranță și instaurarea stării de 
P...ce va interveni în momentul în
cheierii primei etape a retragerii 
trupelor israeliene (evacuarea poate 
fi realizată în două etape) de pe te
ritoriile ocupate în iunie 1967.

Garantarea securității frontierelor' 
statelor din Orientul Apropiat tre
buie realizată prin asumarea de către 
cele două părți a unor obligații con
crete. Se prevăd, de asemenea, sta
bilirea unor zone demilitarizate de 
ambele părți ale graniței, instalarea 
trupelor O.N.U. într-o serie de punc
te, și garanții directe din partea ce
lor patru mari puteri membre per
manente ale Consiliului de Securitate 
al O.N.U. sau garanții din partea 
Consiliului de Securitate.

în legătură eu situația

HANOI 16 (Agerpres) — Intr-o cu- 
vîntare rostită la Hanoi, președintele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Huynh Tan Phat, a respins planul a- 
merican în cinci puncte privind re
glementarea conflictului din Indochi
na, prezentat la 7 octombrie a.c. de 
președintele Nixon.

„Administrația americană, a arătat 
Huynh Tan Phat, a evitat în perma
nență cererile legitime ale popoare
lor indochineze : retragerea tuturor 
trupelor americane și ale altor țări 
străine din Vietnamul de sud și 
Cambodgia, renunțarea la toate for
mele de intervenție și agresiune in 
Laos, încetarea imediată a bombar
damentelor americane și a operațiu
nilor îndreptate împotriva regiuniioi 
eliberate de forțele patriotice din 
Laos și respectarea dreptului popoa
relor vietnamez și laoțian de a-și re
glementa singure problemele".

Huynh Tan Phat a subliniat, de a- 
semenea, că „cele trei popoare indo- 
chineze sînt hotărîte să lupte pînă la 
victoria finală pentru independența, 
pacea și libertatea popoarelor din 
Peninsula Indochina".

★
VIENTIANE 16 (Agerpres). — A- 

genția „Khaosan Pathet Lao" (K.P.L.) 
a difuzat un material în care este 
explicată poziția Comitetului Central 
al Partidului Neo Lao Haksat față de 
propunerile președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, cu privire la Indo
china. în material se subliniază că 
prin aceste propuneri Statele Unite 
urmăresc „să priveze forțele patrio
tice și poporul laoțian, ca și pe cele
lalte popoare din Indochina, de drep
tul la autoapărare și să le constrângă 
să se plece în fața planurilor de a- 
gresiune".

Frontul Patriotic din Laos, se spune 
în continuare, cere Statelor Unite 
să-și înceteze intervenția in Laos, să 
pună capăt, în primul rând, oricărui 
bombardament asupra teritoriului 
laoțian, pentru a crea condiții favo
rabile care să permită părților laoție- 
ne interesate să reglementeze, între 
ele, problema laoțiană prin mijloace 
pașnice, pe baza acordurilor de la 
Geneva din 1962 și a realităților exis
tente în Laos, fără nici o ingerință 
străină. )

agențiile 

de presă 

transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, IosiP Broz Tito, * primit 
vineri delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de P. M. Mașerov, 
membru al Prezidiului Sovietului Su
prem, care se află într-o vizită in 
Iugoslavia. Cu aoest prilej, relatea
ză agenția Taniug, a avut loc o con
vorbire prietenească.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell*. TeL 17 60 10 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și diluzorU din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntett.

Vizita unei delegații par
lamentare finlandeze în 
R.D.G. Ministrul afacerilor extern*  
al R. D. Germane, Otto Winzer, a 
primit delegația parlamentară fin
landeză, condusă de Rafael Paasio, 
președintele Parlamentului, aflată în
tr-o vizită la Berlin, anunță agenția 
A.D.N. în cadrul convorbirilor ce au 
avut loc cu acest prilej, ambele părți 
au subliniat necesitatea organizării 
conferinței general-europene pentru 
securitate, subliniind totodată că 
premisele obiective pentru convo
carea acesteia s-au îmbunătățit in 
ultima vreme.

Frămîntări politice în 
ECUadOr. Președintele Ecuadorului, 
Jose Velasco Ibarra, a anunțat că a 
hotărât să se retragă de la condu
cerea statului în august 1971. cu un 
an înaintea expirării mandatului. 
Decizia sa este pusă de observatori 
în legătură cu evoluția situației crea
te în țară după arestarea, la sfîrșitrul 
lunii septembrie, a guvernatorului 
provinciei Guayaquil și a primarului 
orașului cu același nume. La Quito 
se consideră că armata este îngrijo
rată de proporțiile nemulțumirii 
create de aceste acțiuni, unele cercuri 
din armată socotindu-1 pe președinte 
direct răspunzător de situația creată.

La sediul din Moscova al Aso
ciației oamenilor de teatru din 
R.S.F.S.R. s-a deschis expoziția 
„Dramaturgia românească in a- 
nii socialismului". Organizată in 
cadrul schimburilor directe din
tre Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale din Ro
mânia (A.T.M.) și Asociația oa
menilor de teatru din U.R.S.S., 
expoziția cuprinde numeroase 
imagini fotografice din cele mai 
semnificative spectacole cu pie
se de autori români contempo
rani. La vernisajul expoziției au 
fost prezenți numeroși directori 
de teatru, actori și regizori so
vietici.

A luat sfîrșit consfătui
rea de lucru a secretarilor 
generali ai academiilor de 
știință din unele țări socia
liste, desfășurată în capitala R. P. 
Ungare. La lucrările ei au participat 
delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, Polonia, Mon
golia, R. D. Germană, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Din țara noastră 
a participat o delegație condusă de 
Radu Voinea, secretar general al A- 
cademiei. Participanții au analizat 
unele probleme actuale ale colaboră
rii multilaterale dintre academiile de 
științe din țările participante.

In Uniunea Sovietică a
fost lansat joi satelitul „Me

menit să asigure obținereateor",
de informații necesare în serviciile 
operative de meteorologie.

La cererea părții cana
diene și pe baza înt®legerii inter
venite între guvernele Uniunii So
vietice și Canadei, vizita premierului 
cavadian, Pierre Elliot Trudeau, sta
bilită inițial pentru a doua jumătate 
a lunii octombrie 1970, a- fost ami
na tă.

Preșdintele S.U.A., Richard 
Nixon, a semnat joi, în cadrul unei 
ceremonii, legea privind întărirea 
măsurilor pentru combaterea crimi
nalității. Președintele a apreciat, cu 
această ocazie, că noua lege va oferi 
guvernului mijloacele necesare pen
tru a lansa „un război total" împo
triva crimei organizate.

Lupte violente au avut loc 
vineri în orașul Roka Kong, situat la 
32 kilometri de Pnom Penh, între for
țele de rezistență populară din Cam
bodgia și trupele regimului Lon NoL

0 epidemie de genul ho
lerei. ale cărei cauze nu au fost
încă determinate, a fost semnalată Ia 
Istanbul, provocînd moartea a 14 per
soane în ultima săptămînă. Peste 300 
de cazuri au fost semnalate în mai 
multe spitale ale Istanbulului. Mi
nistrul turc al sănătății, Vedat Aii 
Azkan, a dezmințit'că ar fi vorba de 
holeră. Potrivit ministrului, „această 
epidemie are un caracter paratifoidic 
evoluînd asemănător holerei", și a 
fost cauzată de poluarea apei într-un 
cartier al Istanbulului. Au fost luate 
măsuri severe antiholerioe în tot o- 
rașul, și în special în cartierele insa
lubre.
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