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Astăzi CHI MIA
Industria chimică — asupra căreia 

ne oprim în continuarea sondajului 
în legătură cu stadiul realizării sar
cinilor de plan pe acest an — consti
tuie, așa cum este cunoscut, o ramură 
de bază a economiei noastre, care a 
cunoscut, an de an, o dezvoltare deo
sebit de. dinamică. Coordonatele ac
tivității din acest an în unitățile chi
mice au fost trasate clar și precis 
la Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut, cînd s-a subli
niat necesitatea concentrării tuturor 
eforturilor spre laturile calitative ale 
muncii, urmărindu-se o fructificare 
cu maximum de eficiență a investi
țiilor, atingerea în timp cit mai seurt 
a parametrilor tehnieo-economici pro
iectați, asigurarea unei bune func
ționări a instalațiilor.

Faptul că, în bună măsură, aceste 
indicații ale partidului — care au 
stat la baza fundamentării sarcinilor 
de plan pe acest an ale industriei chi
mice — au fost respectate, o dove
desc, printre altele, rezultatele pozi
tive înregistrate în nouă luni din a- 
cest an. Astfel, planul producției 
globale a fost depășit cu 210 mili
oane lei. Demn de subliniat este și 
faptul că in proporție de circa 90 la 
sută acest spor de producție a fost 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii. Dimensiunea acestor 
sporuri de producție față de anul tre
cut este și mai elocventă in unități 
naturale : 14 000 tone fire și fibre 
chimice, 52 000 tone materiale plas
tice și rășini sintetice, 3 200 tone cau
ciuc sintetic și 103 000 tone acid sul
furic ș.a.

Sint rezultate care exprimă hotărî- 
rea chimiștijor din majoritatea între
prinderilor du. ■>. m» .procpppți nimic 
pentru realizarea sarcinilor ce Ie re
vin prin planul de stat, de a-și pune 
în valoare . întreaga lor capacitate 
profesionala pentru asigurarea bunu
lui mers aî producției. Totuși, restan
țele înregistrate pină acum la 
unele sortimente — în principal la a- 
luminiu primar. îngrășăminte cu azot 
si cu fosfor, policlorura de vinii, ier- 
bicide. butanol și metanol — arată că 
în ur.ele unități persistă deficiențe 
care afectează realizarea planului. 
Nerespectarea obligațiilor 
tuale la aceste produse chimice are 
influente nefavorabile în alte ramuri 
ale economiei și asupra realizării pla
nului la export.

în legătură cu aceasta, l-am soli
citat pe tov. ing. NICOLAE IONES
CU. adjunct al ministrului industriei 
chimice, să ne răspundă la cîteva în
trebări.

contra c-

— Rep. : Sint cunoscute cauzele 
care au determinai răminerile in 
urmă de circa 9 la sută la aluminiu 
primar și de 5 la sută la îngrășămin
te cu azot și policlorura de vinii ?

— Ing. N. Ionescu: Ca și în alți ani. 
cota de participare a întreprinderilor 
noastre la realizarea planului a fost 
inegală. La Uzina de aluminiu din 
Slatina, golurile apărute în aprovi
zionarea cu materii prime, calitatea 
necorespunzătoare a unora dintre ele 
— spre exemplu, a cocsului livrat de 
uzina „Victoria" din Călan și a smoa- 
lei de huilă livrate de Combinatul si

Excelenței Sale
Domnului ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Unite
Cairo

Cu ocazia alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al 
Republicii Arabe Unite, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului și al meu personal, cordiale felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și de 
succes în activitatea dumneavoastră plină de răspundere. Folosesc acest 
prilej pentru a transmite ponorului egiptean prieten cele mai sincere 
urări de progres și bunăstare.

îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie și colaborare multi
laterală dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoa
relor noastre, al înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Dorim să mulțumim Excelenței Voastre pentru bunele sentimente și 
caldele felicitări pe care ați binevoit să ni le adresați cu ocazia instalării 
noastre în funcția de suveran suprem al Malayeziei.

Dorința noastră vie este ca în timpul guvernării ce începem să dez
voltăm și să întărim legăturile prietenești și cordiale care leagă în pre
zent țările noastre.

TUANKU ABDUL HALIM MU’AZZAM SHAH 
IBNI AL-MARHUM SULTAN BADLISHAH

Regele Malayeziei

derurgic din Hunedoara — neajun
surile existente în întreținerea și re
pararea instalațiilor, în pregătirea ca
drelor. care n-au știut să intervină 
prompt pentru preîntâmpinarea și 
înlăturarea operativă a deficientelor 
apărute în desfășurarea procesului 
tehnologic, sint principalele cauze 
care au determinat nerealizarea pla
nului la aluminiu primar.

La îngrășămintele chimice, cu toate 
că majoritatea unităților au dat pro
ducție peste plan, nu a fost posibilă 
compensarea în Întregime a unor ne- 
realizări apărute la Combinatul de în
grășăminte chimice din Tr. Măgurele, 
ca urmare a intrării în funcțiune cu 
întîrziere a instalației noi de amo
niac. O cauză similară, la care s-a a- 
dăugat și calitatea necorespunzătoare 
a schimbătoarelor de căldură confec
ționate de Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești, a făcut ca să apară nereali- 
zări și la policlorura de vinii fabri
cată la Combinatul chimic din Rm. 
Vîlcea.

25 DE ANI DE LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R.

Un important jalon

Se împlinesc 25 de ani de la Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român din octombrie 1945, mo
ment nodal in desfășurarea luptei 
partidului pentru instaurarea și con
solidarea puterii celor ce muncesc, . .-----»--------- , socialistă a

Pornind de la cerințele 
respec- 
Nicolae

pentru transformarea 
României. ~ 
progresului social în etapa 
tivă — sublinia tovarășul 
Ceaușescu — „Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din oc
tombrie 1945 a pus în centrul preocu
părilor partidului redresarea și dez
voltarea economiei naționale. îmbu
nătățirea condițiilor de trai ale popu
lației, consolidarea unității clasei 
muncitoare și a alianței dintre mun
citori. țărani și intelectuali, întărirea 
unității tuturor tortelor democratice, 
antiimperialiste".

Aniversăm acest eveniment în con
dițiile în care comuniștii români, 
întregul popor se pregătesc să 
întîrhpine gloriosul jubileu — împli
nirea a cinci decenii de viață și ac
tivitate revoluționară a partidului, 
închinate slujirii neprecupețite a 
intereselor celor ce muncesc, făuririi

— Rep : Știm că in ultima vreme 
Ministerul Industriei Chimice a fă
cut o serie de analize in legătură cu 
posibilitățile de recuperare a restan
telor pină la sfirșitul acestui an. Ce 
au relevat investigațiile de pină 
acum ?

— Ing. N. Ionescu : Situația creată 
a făcut obiectul unor analize aprofun
date în colegiul Ministerului Indus
triei Chimice, stabilindu-se măsurile 
operative pentru diminuarea restan
telor sau compensarea lor, pen
tru eliminarea deficiențelor. Așa, 
de pildă, pentru punerea în stare nor
mală de funcționare a Uzinei de alu
miniu din Slatina, s-a întocmit un 
plan unic de măsuri si a fost consti
tuit un comandament condus de un 
adjunct al ministrului, care anali
zează săptămînal realizarea măsurilor

Viorel SALĂGEAN

(Continuare în pag. a V-a) 

noilor destine ale patriei. în perspec
tiva clocotitoarei istorii de luptă și 
victorii a partidului, semnificația 
Conferinței Naționale din 1945 se dez
văluie și mai bogat, ca verigă im
portantă în șirul evenimentelor me
morabile ce au jalonat drumul trans
formării partidului nostru în forța 
politică conducătoare a națiunii.

★
Importanța Conferinței Naționale a 

P.C.R. din octombrie 1945 se reliefea
ză cu claritate în coordonatele 
social-politice ale întregului pro
ces revoluționar început cu insurec
ția armată de la 23 August 1944.

După răsturnarea succesivă a trei 
guverne cu majoritate reacționară, 
forțele democratice au impus, la 6 
martie 1945, aducerea la cîrma țării a 
guvernului prezidat de dr. Petru 
Groza, primul guvern din istoria țării 
in care clasa muncitoare și țărănimea 
aveau rolul precumpănitor. Aceasta 
a reprezentat o mare victorie politică 
a clasei muncitoare, a țărănimii, a 
tuturor forțelor democratice, victo
rie care a marcat intrarea pro
cesului revoluționar într-o etapă 
nouă, superioară. Clasele exploata
toare mai dețineau însă importante 
poziții, în primul rind in economie, 
ale cărei pîrghii de comandă se aflau 
aproape în întregime in miinile lor. 
Ele aveau un puternic punct de spri
jin iu monarhie. In acest context, se 
contura perspectiva unor îndîrjite și 
intense bătălii cu reacțiunea, pentru 
a consolida multilateral victoria obți
nută la 6 martie, a deschide drum 
unei evoluții care să conducă la cu
cerirea întregii puteri politice de că
tre clasa muncitoare și aliații săi, în 
perspectiva trecerii la construirea o- 
rinduirii noi, socialiste.

Partidul comunist, inițiatorul și or
ganizatorul marilor bătălii sociale ce 
au dus la instaurarea puterii popu
lare îndeplinea cu strălucit succes 
rolul de forță conducătoare și însu- 
flețitoare a luptei maselor largi popu
lare. în acele condiții din toamna 
anului 1945. la un răstimp rela
tiv scurt de la ieșirea din ilegali
tatea de peste două decenii, apărea 
necesar ca partidul să realizeze o 
analiză a caracteristicilor etapei, 
stabilească obiectivele strategice 
tactice, linia politică de urmat 
viitor. Pentru soluționarea acestor 
sarcini de care depindea mersul 
înainte al țării în acea etapă a fost 
convocată Conferința Națională.

O covîrșitoare • importanță dobîn- 
deau în acea etapă problemele econo
mice, întrucît pe acest teren își con
centra reacțiunea eforturile ei de sub
minare a guvernului democratic. Iată 
de ce problemele economice au ocupat 
in lucrările Conferinței Naționale 
un loc deosebit de important, 
redresarea econ&nică fiind con
siderată un obiectiv politic major, 
o premisă esențială' pentru consolida-

să 
Și 
în

CRAIOVA (corespondentul 
„Scinteii"). — în timp ce la Por
țile de Fier primul transforma
tor de 190 MVA este în sarcină 
de aproape două luni, iar al doi
lea urmează să intre în curind in 
sarcină, al treilea produs de a- 
celași fel a părăsit uzina con
structoare „Electroputere“-Cra- 
ioVa, fiind expediat tot la Por
țile de Fier. Datorită experienței 
ciștigate de constructorii craio- 
vc-ni de mașini și aparataj elec
tric. timpul de lucru la acest 
transformator, față de primul, a 
fost scurtat cu o lună de zile. în 
prezent, colectivul de muncă de 
la fabrica de transformatoare de 
Ia această uzină depune eforturi 
în vederea livrării înainte de 
termen și a celorlalte produse 
care urmează să fie livrate pen
tru hidrocentrala de la Porțile 
de Fier.

/

a țării

răsuna

rea puterii populare și dezvoltarea 
în continuare a revoluției.

îndreptind eforturile în direcția 
refacerii industriei existente, a folo
sirii integrale a capacităților de pro
ducție, conferința nu s-a limitat insă 
la indicarea acestor obiective de 
moment. Meritul ei istoric constă 
în faptul că privind departe in vii
tor. aplicînd creator teoria marxist- 
leninistă la condițiile țării noastre, a 
elaborat ) un vast program în vede
rea dezvoltării in perspectivă 
noastre.

După anii îndelungați de adincă 
ilegalitate, glasul partidului ------ 
pentru prima oară intr-o conferință 
națională, iar partidul comunist a 
apărut in fața întregului popor cu 
un program științific fundamentat, 
insuflețitor. menit să creeze premi
sele unei autentice înfloriri econo
mice, să propulseze țara pe orbita 
progresului. Programul elaborat de 
partid a constituit o vie expresie a 
patriotismului fierbinte și a înaltei 
sale responsabilități față de popor, 
avînd tocmai de aceea un vast ecou, 
sporind prestigiul, influența și pu
terea de atracție a partidului.

împotriva teoriilor susținute și în 
acei ani de reprezentanții partidelor 
burgheze reacționare, potrivit cărora 
România trebuia să rămînă o țară 
„eminamente agricolă", P.C.R. a 
afirmat și a fundamentat necesitatea 
industrializării, ca singura cale pen
tru a asigura lichidarea inapoierii 
economice, progresul rapid și multi
lateral al întregi] țări. „Progresul 
țării noastre — se spunea în Rapor
tul prezentat la conferință de Gh. 
Gheorghiu-Dej — este in direc
tă și nemijlocită legătură cu pro
gresul industrializării țării... de tăria 
industrială a țării depinde în mare 
măsură insăși independența statului 
nostru". Ca direcții principale ale ac
țiunii de 
indicate 
industriei 
cum și 
valorificarea cu maximă eficiență a 
resurselor și posibilităților interne, 
ca și a celor decurgi nd din coope
rarea economică internațională ; con
ferința s-a ocupat totodată și de pro
blemele pe care le ridica dezvoltarea 
principalelor centre industriale. O- 
rientarea spre industrializare, deve
nită cheia de boltă a întregii acti
vități economice a partidului și sta
tului nostru, a conferit, alături de 
alte liotăriri, o semnificație națio
nală majoră Conferinței.

Obiectivul programului amplu de 
refacere și dezvoltare a țării era atît 
infrîngerea reacțiunii pe tărîm eco
nomic. cit și asigurarea unei temelii 
solide pentru consolidarea puterii de 
stat democratice și adincirea intregu-

industrializare au fost 
refacerea și dezvoltarea 

grele metalurgice, pre- 
electrificarea — prin

Dr. Marin NEDELEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Se vizitează sistemul de irigații și de control al regimului apelor de la Fresno

La sistemul de irigații
în continuarea vizitei neoficiale 

pe care o întreprinde pe coasta de 
vest a Statelor Unite, președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
persoanele care-1 însoțesc, a plecat 
vineri de la San Francisco spre o- 
rașul Fresno din California. Dis
tinșii oaspeți români sînt însoțiți 
de reprezentanți ai întreprinderii 
pentru echipament destinat indus
triei alimentare și irigațiilor „Food 
Machinery Corporation", ale cărei 
uzine se află în localitatea Fresno: 
Hubier Byrd, prim-vicepreședinte 
al F.M.C., Jack Ratjens și Elrner 
Alderson, vicepreședinți.

Oficiile de gazdă sînt îndeplinite 
de doamna Snirley Temple-Black, 
vicepreședinta agenției pentru pro
tejarea mediului înconjurător, fos
tă membră în delegația S.U.A. la 
O.N.U., fostă actriță de film cu
noscută și în România.

Avionul special pus la dispoziția 
șefului statului român de Casa 
Albă zboară deasupra unei regiuni 
brăzdate de a rețea de canale de 
irigații și lacuri de acumulare. Pî- 
nă nu de mult, această zonă era în 
general aridă. Datorită irigațiilor, 
pămîntul sterp a devenit roditor. 
Există acum, aici, plantații de ci
trice, in special portocali, de viță 
de vie, de bumbac, livezi de pomi 
fructiferi, lanuri de cereale. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de caracte
risticile acestui sistem, primește 
explicații amănunțite din partea 
proiectantului principal al sistemu
lui de irigații și de control al regi
mului apelor.

După ce survolează regiunea Is
land Valley, avionul aterizează pe 
aeroportul din Fresno. în întîmpi- 
narea președintelui Ceaușescu au 
venit primarul ad-interim al ora
șului, Paul Wasemiller, și alți re
prezentanți ai autorităților locale, 
în semn de omagiu, primarul în- 
mînează șefului statului român o 
diplomă prin care i se conferă ti
tlul de cetățean de onoare al orașu
lui Fresno, precum și cheia ora
șului. Numeroși ziariști înregistrea
ză aceste momente semnificative 
pentru stima și considerația de ca
re se bucură peste hotare țara 
noastră, președintele Consiliului de 
Stat, personal.

Oaspeții sînt invitați apoi să ia 
loc în automobile care se îndreaptă 
spre plantațiile irigate de portocali. 
Se dau explicații asupra sistemu
lui de aducțiune, pompare și dis
tribuire a apei. Apa vine aici prin 

îrt laboratoarele uzinelor de echipament electronic „Memorex"

conducte subterane și apoi se re
întoarce prin canale la suprafață, 
încheind un circuit complet.

Următorul popas se face la bara
jul friant de pe rîul San Joaquin. 
Apa acumulată în lacul artificial 
permite irigarea a 350 000 ha. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de unele as
pecte concrete ale sistemului de 
irigație folosit: capacitatea rezer
vorului, debitul de apă distribuită 
anual pentru fiecare hectar, efi
ciența economică a sistemului în 
ansamblu etc. Specialiștii prezenți 
dau răspunsurile solicitate. în în
cheierea vizitei la baraj, președin
tele Nîcoh.e Ceaușescu semnează în 
cartea de onoare.
"După o călătorie de o oră cu a-

La uzinele de echipament 
electronic „Memorex" 

din Santa Clara
Dixpă amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat uzinele 
„Memorex" din Santa Clara (Ca
lifornia), producătoare de echipa
mente pentru calculatoare elec
tronice. Deașupra intrării princi
pale se află scrisă, în limba ro
mână, urarea- „BINE AȚI VENIT 
LA MEMOREX". La sosire, oaspe
ții au fost salutați de președintele 
companiei, Lawrence Spitters, care 
înainte de începerea vizitării unor 
secții și laboratoare a prezentat 
un scurt istoric al acestei între
prinderi, precum și principalele 
coordonate ale activității tehnice 
și economice. Uzina „Memorex" 
fabrică trei tipuri de produse: 
benzi memorizatoare pentru calcu
latoare electronice, un sistem care 
preia de la computere informații
le și le notează direct pe micro
film și centrale de recepționare 
și transmitere a datelor. Ea ex
portă produse în numeroase țări, 
printre care și. România. în sec
țiile de fabricație, președintele 
Ceaușescu s-a interesat de tehno
logia aplicată și de performanțele 
tehnice obținute, a discutat cu 
specialiștii, relevînd existența po
sibilităților de dezvoltare a schim
burilor, de cooperare tehnico- 

vionul, oaspeții poposesc în loca
litatea San Jose, unde se află cen
trala întreprinderii vizitate. în în- 
tîmpinare au venit primarul ora
șului, James Ron, și președintele 
întreprinderilor „Food Machinery 
Corporation", James Hait. îndată 
după sosire este prezentat un inte
resant film despre activitatea în
treprinderilor care au legături de 
afaceri și cu țara noastră, despre 
diverse tipuri de mașini și insta
lații.

Are loc apoi un dejun oferit de 
conducerea întreprinderilor. în ca
drul discuțiilor avute cu acest pri
lej au fost evocate posibilitățile 
de extindere în continuare a re
lațiilor de colaborare dintre fir
mele americane și firmele din țara 
noastră — inclusiv cooperarea în 
producție — și, în general, de in
tensificare a raporturilor economi
ce dintre România și S.U.A.

economică între această firmă șl 
firmele românești. Ajunși în 
secția unde se asamblează centra
le de recepționare și transmitere 
electronică a datelor, oaspeții au 
fost invitați în fața unei aseme
nea mașini aflate în funcțiune. 
Președintele companiei a precizat 
că mașina tocmai reproducea un 
mesaj transmis de la 25 mile de 
o altă centrală și memorizat prin- 
tr-un procedeu de microfilmare. 
Pe coala albă de hîrtie a apărut 
următorul text în limba română :

„Bine ați venit, domnule Nicolae 
Ceaușescu, președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România. Prezența dumneavoastră 
Ia Memorex, în această după- 
amiază, este o mare onoare pentru 
noi. Aparatul pe care îl vedeți 
este o stație terminus de comuni
cații memorex 1240. Stația termi
nus transmite sau primește date 
de la un computer central sau de 
la altă stație terminus. Ea redă 
datele în text tipărit. Demonstra
ția pe care o urmăriți este o tipă
rire de informații cu o viteză me
die de 30 de semne pe secundă. 
Mașina poate tipări maximum 60 
de semne pe secundă. Prlntr-un 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Mulțumesc în mod sincer Excelenței Voastre pentru bunele urări 
șl felicitările călduroase primite cu prilejul numirii mele în funcția de 
prim-ministru al Malayeziei. Exprim dorința fierbinte ca statele noastre 
să continue să acționeze împreună pentru consolidarea și dezvoltarea 
relațiilor prietenești ce ne leagă.

TUN ABDUL RAZAK
Primul ministru al Malayeziei
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Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
nr. 1650 din 1968, care stipula con
dițiile dezvoltării și diversificării 
construcției de locuințe, cuprindea 
și referiri clare la adresa producă
torilor, în sensul că aceștia aveau 
obligația de a produce neîntîrziat 
mobilierul și echipamentul potrivit 
noilor tipuri și categorii de aparta
mente și garsoniere. De la apariția 
hotăririi pomenite au trecut mai 
bine de doi ani. Interval de timp 
suficient de mare pentru ca între
prinderile să-și organizeze produc
ția, să se aprovizioneze, să studieze 
cererea de con
sum, să se consul
te cu organizații
le comerciale — 
într-un cuvînt, să 
răspundă cu se
riozitate noilor o- 
bligații.

Cu mai mult 
timp în urmă, zia
rul nostru atră
gea atenția asu
pra următorului 
fapt : „Mobilierul 
destinat noilor ti
puri de aparta
mente trebuie să 
corespundă cîtor- 
va deziderate. Să 
fie dimensionat 
către limita mini
mă a gabaritelor 
admise, să cuprin
dă spații masi
ve de depozitare, 
pentru a supli
ni lipsa debaralelor 
lapurilor înzidite, deci 
rea și suspendarea de 
mobilier, valorificarea suprafețelor 
goale de sub mobile și din unghere. 
Să recurgă Ia soluții economice in 
ocuparea suprafețelor — cum ar fi 
suprapunerea paturilor pentru co
pii, utilizarea paturilor și canapele
lor rabatabile. Să combine funcți
uni multiple intr-o piesă unică ; 
de pildă, o masă — al cărei blat, 
furniruit pe o parte și melaminat 
pe cealaltă poate fi utilizată pe 
ambele părți — folosește succesiv 
gătitului, călcatului rufelor, servi
tului mesei, studiului".

Aceleași cerințe de dimensionare 
economică și utilizare polivalentă 
se impuneau și echipamentului me
najer : aragazul, spălătorul, frigi
derul ș.a.m.d. trebuiau fabricate cu 
dimensiuni convenabile spațiului 
mai restrîns al apartamentelor de 
categoria a IlI-a și a IV-a, al gar
sonierelor, fie grupate într-o piesă 
unică, in scopul eliminării complete 
a risipei de spațiu. In fine, pentru 
unele tipuri de apartamente — fără 
instalații de gaze și apă caldă — 
proiectanții și producătorii aveau o- 
bligația să creeze și să pună îh vin
zare încălzitoare de apă și mașini 
de gătit electrice.

Nu ni se pare de prisos să pre
cizăm, o dată în plus, că realizarea 
pînă în amănunt a tuturor cerințelor 
menționate rezolva două probleme 
de interes major : din punct de 
vedere social era satisfăcută la 
timp cererea cîtorva sute de mii de 
locatari, beneficiari ai noilot tipuri 
de apartamente ; totodată, unitățile 
producătoare aveau asigurate o 
desfacere masivă și obținerea de 
beneficii certe.

Cum au răspuns producătorii res
pectivelor cerințe? Pentru edificare, 
redacția noastră a întreprins un am
plu raid în rețeaua magazinelor de 
specialitate „Mobila" și în unitățile 
metalo-casnice. Am insistat îndeo
sebi asupra magazinelor din orașul 
București, pentru că ele desfac a- 
proape o treime din volumul

de mobilă și echipament casnic. Ce 
am constatat 7 Cu toate că o mare 
parte din populație s-a mutat de 
mult în locuințe noi, de categorii 
diferite, posibilitatea mobilării a- 
decvate a apartamentelor respective 
stă încă sub semnul incertitudinii. 
Magazinele 
garnituri și 
rințelor de 
sonlere cît ,______ .__________
de categoriile trei și patru. Ce e 
drept, în unele magazine am găsit 
paturi șf canapele rabatabile, 
mese extensibile, fotolii pliante.

duc lipsă cronică de 
echipament potrivit ce- 
spațiu. atît pentru gar- 
și pentru apartamentele

beneficii mici". în aparență, așa ar 
sta lucrurile, dar producătorii uită 
un lucru : produsele ieftine au o 
viteză de desfacere mult mai mare 
decit cele scumpe. Prin urmare, 
chiar dacă pe bucată ai un bene
ficiu mic. pe ansamblu poți realiza 
beneficii substanțiale. Lipsa unor 
piese de mobilier din magazine are 
Ia origine și o altă cauză : producă
torii se feresc să contracteze cu co
merțul articole noi. din comoditate, 
pentru a evita bătaia de cap, re
profilarea producției. Pentru ei ar 
fi convenabil să regleze mașinile

DUPĂ DOI ANI DE DIVERSIFICARE A CONSTRUCȚIEI OE LOCUINȚE

Apariția mobilierului
adecvat întîrzie

ți a du- 
suprapunc- 
corpuri de

total

rafturi care pot fi aplicate pe 
pereți și alte piese de mobilier din 
categoria celor enumerate de noi 
mai sus. Dar respectiva mobilă 
nu se bucură de prea mare cău
tare. De ce ? Pentru simplul 
motiv că piesele respective sînt 
dispersate, de culori diferite, cu 
caracteristici total aparte. Dacă ții 
cu tot dinadinsul să încropești din 
aceste piese o garnitură, te trezești 
în casă cu un pat maro, o masă 
neagră, un dulap-'bibliotecă albi- 
cios și — pentru ca „sorcova" să fie 
și mai bogată în culori — scaunele 
au o altă culoare și se potrivesc 
mesei ca... nuca-n perete ! Cam atît 
au realizat producătorii în materie 
de diversificare a mobilierului ne
cesar noilor tipuri de apartamente, 
în schimb poți găsi dulapuri masive 
și greoaie, cu cel puțin trei uși, mese 
cu același gabarit, mobilă de bu
cătărie supradimensionată. Firește, 
nimeni nu este împotriva produce
rii șl aprovizionării magazinelor cu 
respectivele garnituri, dar de ce in
dustria fabrică numai astfel de 
piese, cind există cerere masivă și 
pentru mobilă ușoară, adaptabilă 
altor tipuri de locuințe ? încercînd 
să deslușim misterioasa comportare 
a producătorilor, am avut mai întîi 
o convorbire cu reprezentanții co
merțului. Iată în citeva cuvinte, 
opinia tov. Valentin Ionescu, direc
tor comercial al O.C.L. „Mobila" :

— Cauza pentru care magazinele 
nu pot oferi mobilă pentru toate 
cererile, și mai ales potrivită noilor 
tipuri de locuințe, trebuie căutată 
în special in sfera producției. Noi 
ani vizitat noile apartamente, am 
sondat cererea, dar cu ce folos 7 
Industria — orientindu-se după in
terese strict interne — adoptă la 
contractări o poziție destul de ri
gidă. Se știe că piesele de mobilier 
ușoare și cu gabarit redus au și un 
preț mai mic, convenabil. Cu a- 
ceasta am ajuns la unul dintre mo
tivele pentru care unitățile pro
ducătoare se feresc să producă ast
fel de garnituri. Ele gindesc așa : 
„La produse ieftine ne

(dacă se poate) o dată la 10 ani ! 
In fine, o a treia cauză : unele pro
duse contractate sint atît de prost 
realizate, incit ne pun in situația 
să renunțăm la achiziționarea lor. 
Ln exemplu : întreprinderea „Alfa“- 
Oradea a creat și a pus în vînzare 
garnitura (pentru o cameră) „Da
cia". Produsul era convenabil, cău
tat. Dar, treptat, a obținut... recor
dul la defecțiuni. Din totalul de 
3 200 000 lei — valoarea mobilei de
fecte, refuzată de noi in acest an 
— 1 600 000 este valoarea mobilei 
„Dacia" livrată cu defecțiuni de 
„A]fa"-Oradea. Interesul nostru, al 
comcrcianților — a conchis tov. di
rector — este să răspundem cererii 
cumpărătorilor, dar pentru a putea 
face acest lucru, partenerii noștri 
au obligația să producă ceea ce se 
ocre și in condițiile de calitate sta
bilite.

Răsfoind actele puse la dispoziție 
de O.C.L. „Mobila". afirmațiile 
tov. director au prins contururi 
precise. Cîteva exemple : pentru e- 
conomisirea spațiului. O.C.L. solicită 
la contractări cîteva zeci de mii de 
cuiere-pom pentru holuri. Rezulta
tul 1 Nici una dintre cele 20 de cen
trale pentru industrializarea lemnu
lui nu se angajează să ofere ceva. 
Nu oferă nimeni nici un fel de 
scaune mici, simple, garnituri pen
tru sufragerie, pentru bucătării, cu 
dimensiuni reduse, necesare unei 
familii puțin numeroase sau bene

ficiarilor de gar
soniere ; aceeași 
lipsă de interes a 
manifestat-o 
dustria 
nifestă 
nuare . 
vința 
mobilei 
Iul, i 
dimensionată 
polivalentă func
țional (fotolii- 
pat, paturi supra
puse, piese raba
tabile sau întinse 
pe verticală etc.).

— De ce ? —
l-am întrebat pe 
unul dintre di
rectori! Centralei 
de industrializare 
a lemnului „Pi
pera".

N-am primit in
formații satisfăcă- 
unele dintre cele 7

in
și o ma
in conti- 

și în pri- 
reaîizării 

i de tot te- 
economicos 

și

toare. E drept că 
fabrici ale centralei au realizat pe. 
hirtie de calc (!) 
scumpe, pentru mobilarea bucătă
riilor. Dar în 
mult dorită va apare abia în anul 
1971. Aceleași „noutăți" în materie 
oferă și alte centrale și fabrici. Pe 
scurt, proiecte multe, realizări con
crete puține. Prin urmare, multe 
dintre locuințele construite în ul
timii doi ani continuă să poată fi 
mobilate (adecvat 1) doar cu... 
proiecte.

Acestea ar fi — expuse sumar 
— doleanțele locatarilor din noile 
tipuri de apartamente la care ne-am 
referit. Așteptăm din partea foru
rilor responsabile din Ministerul 
Industriei Lemnului un răspuns 
concret..., în mobilă, la aceste ce
rințe îndreptățite.

Gheorghe GRAURE

cîteva piese.

magazine, mobila

. . ’'■a-

La binecunoscutele construcții ale muncipiului Piatra Neamț se va 
adăuga curînd noul ansamblu din cartierul Dărmănești

Foto : Gh. Vințilă
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„Mărfuri așa cum cer sătenii /✓

promit reprezentanții cooperației de consum
In articolul „Cind «a- 

precierea după ochi» de
termină aprovizionarea 
magazinelor sătești", pu
blicat în „Scînteia" nr. 
8 551, din 19.IX.1970, erau 
semnalate o serie de de
ficiențe privind aprovi
zionarea populației rura
le din județul Brăila, 
întreprinderea economică 
județeană a cooperației 
de consum ne comunică 
că a luat următoarele mă
suri :

„Articolul a fost prelu
crat cu aparatul de mer
ceologi de la IJECOOP 
și cei de Ia cooperative
le sătești, cu ocazia pre
zentării notelor de co
menzi ia întreprindere, și 
s-a stabilit ca, pentru 
completarea sortimentelor 
de mărfuri din rețeaua de 
amănunt, să fie actualiza
te listele de mărfuri cu 
stocurile din depozitele cu 
ridicata. Sintem întru totul 
de acord cu criticile pe 
care ziarul Ie-a adus ac
tivității ncsatisfăcătoare 
depuse de unii merceologi 
de la cooperativele sătești, 
privind ajutarea gestiona
rilor pentru a-și întocmi 
notele de comenzi dună 
nomenclator și în funcție 
de cerințele populației. 
Pentru remedierea acestor 
deficiențe, ne-am propus 
o instruire a merceologi
lor, săptănilnal, cind vin

cu notele 
probleme 
de munca 
tivi. De

de comenzi, eu 
concrete legate 
lor Ia coopera- 
asemenea, tri

mestrial vom transmite ia
gestionarii magazinelor 
sătești situația stocurilor, 
pe care merceologii coo
perativelor au posibilita
tea să le cunoască exact, 
de două ori pe lună, a- 
tunci cind prezintă notele 
de comenzi. In luna oc
tombrie a.c. vom organiza 
caravane cu mărfuri din 
depozite (bocanci, cizme, 
confecții groase, conserve 
de legume și fructe etc.) 
în vederea aprovizionării 
mai operative a rețelei de 
amănunt cu articole care 
lipsesc. Vă asigurăm — 
se spune în încheierea 
răspunsului — că vom fa
ce totul ca magazinele să
tești să fie aprovizionate 
cu gama de mărfuri e- 
xistente, specifice satului, 
in scopul satisfacerii ce
rerii de mărfuri a consu
matorilor în condiții co
respunzătoare".

Sint, firește, măsuri bu
ne care. promit că în vii
tor „aprecierea după 
ochi" va fi înlocuită cu 
munca susținută pentru 
cunoașterea reală a cere
rii — singură cale de îm
bunătățire a aprovizionă
rii populației din mediul 
sătesc.

Pe marginea aceluiași

articol am primit un e-, 
cou și din partea 
IJECOOP-fconstanța — 
ale cărei unități au fost, 
de asemenea, criticate.

„Ca urmare a celor se
sizate, s-a organizat o șe
dință la care au participat 
atit președinții de coope
rative cit și merceologii 
cu aprovizionarea. Au fost 
invitați și gestionarii ma
gazinelor vizate de ar
ticol în depozitele 
IJECOOP-uIui, in ve
derea efectuării notelor de 
comandă pentru mărfurile 
existente în depozite". 
Credem că populația să
tească ar fi mult mai in
teresată să știe ce măsuri 
se vor lua (ori s-au luat) 
pentru ca în perioada ur
mătoare magazinele să fie 
aprovizionate cu mărfurile 
specifice satului.

în ziarul „Scînteia" nr. 
8 531, din 30 august 1970, 
a fost publicată nota 
„De-ar fi trecut Column 
prin Văleni", prin care e- 
rau sesizate unele defici
ențe in activitatea de va
lorificare a ouălor la coo
perativa de consum Văle
nii de Munte. în legătură 
cu criticile formulate în a- 
cest articol, am primit un 
răspuns din partea cen
tralei contractări-achiziții 
a CENTROCOOP. Răs-

punsul 
cauzele 
lor și se oprește în 
sență asupra faptului că 
„la Ploiești funcționează 
o unitate de selecționare 
a ouălor, dotată cu uti
laje, aparatură șî perso
nal calificat". Ne-a reți
nut atenția în răspunsul 
primit și următoarea „ex
plicație" : „In ce privește 
condiționarea vinzărij u- 
nor produse industriale de 
livrarea unor cantități de 
ouă la preț de achiziție, 
vă informăm că U.J.C.C. 
Ploiești, prin scrisoarea 
nr. 9 857/2 septembrie 1970 
către cooperativa Vălenii 
de Munte, a dispus să nu 
se mai folosească astfel de 
metode de achiziție a 
ouălor, dindu-se indicații 
ca achizițiile să se reali
zeze numai la domiciliul 
deținătorilor de păsări". 
Asemenea dispoziții se 
dau de, mult, dar nu se 
respectă. în fața unor a- 
bateri crase de la reguli
le de comerț — condițio
narea vinzării — era de 
așteptat să nu se mai dea 
iarăși niște dispoziții... Ce 
garanții au cumpărătorii 
din mediul sătesc — nu 
numai cei de la Vălenii de 
Munte — că asemenea 
metode nu se vor mai 
practica 7

abordează pe larg 
„plimbării" ouă- 

e-

P. CONSTANTIN

10000 DE APARTAMENTE
atît va cuprinde noul cartier

din Piatra Neamț
La Piatra Neamț, în cartierul 

Dărmănești, a început recent con
strucția unui nou ansamblu urban. 
L-am rugat pe tov. Vasile Ghera- 
sim, primarul municipiului, să ne 
relateze amănunte. „Noul ansam
blu de locuințe din nordul muni
cipiului nostru — ne-a spus dinsul 
— se prefigurează a fi, în final, un 
adevărat orășel cu vreo 10 000 de 
apartamente, construite in mai mul
te etape, pină prin anul 1980. In 
prima etapă, în răstimp de aproape 
trei ani, se vor construi aici 43 de 
blocuri moderne cu cîte patru sau 
zece etaje. întreprinderea jude
țeană de construcții va aplica pe a- 
cest mare șantier tehnologii și so
luții originale, puse la punct chiar 
aici, la Piatra Neamț. Spațiul lo
cuibil al municipiului va spori ast
fel cu 71 156 m.p. Noul ansamblu va 
cuprinde numeroase dotări edili
tare și sociale : un complex co
mercial și unul de deservire, un 
punct comercial cu mai multe ma
gazine, o școală cu 24 săli de clasă, 
o creșă cu 96 de locuri, o grădiniță 
cu 224 locuri, un dispensar, spații 
verzi, perimetre de joacă pentru 
copii, alei și drumuri de acces. De 
asemenea, un pod peste rîul Cu- 
iejd, drumuri de acces moderne din
spre Bacău și Tg. Neamț, străzi de 
legătură cu actualul centru. Mențio
nez că au fost luate toate măsurile 
ca sistemul stradal al noului cartier 
să fie executat definitiv, încă îna
inte de construirea blocurilor, iar 
toate celelalte obiective de interes 
general vor fi realizate simultan, în 
așa l'el îneît cetățenii, odată mutați 
în noile apartamente, să poată avea 
un cartier curat, dotat de la început 
cu tot ceea ce le este necesar".

Ing. Adrian Ghica, directorul în-

treprinderii județene de ,construcții, 
a avut amabilitatea să ne expună 
pe larg noile tehnologii și soluții 
constructive : „Cel care vizitează 
șantierul noului ansamblu va fi sur
prins de aspectul său puțin obișnuit. 
Aici nu se mai găsesc stive de che
restea sau schelele care înconjoară 
de regulă blocurile aflate în con
strucție ; pe șantier nu vor lucra 
zidari, instalatori sau electricieni. 
Apartamentele vor fi montate din 
panouri prefabricate de un tip spe
cial. confecționate pe liniile tehno
logice ale unui atelier modern, 
creat recent în întreprinderea 
noastră. Producem aici, zilnic, pa
nouri prefabricate pentru 5 locuin
țe. Utilajele noastre pentru 
fabricare au fost în ușa fel 
cepute îneît se pot realiza cu 
orice tip de locuințe, de orice
de confort, cu diferite secțiuni in
terioare. După montare, pereții ex
teriori nu se mai tencuiesc ; încă în

pre- 
con- 

ele 
grad

faza de turnare, panourilor li se in
clude un strat de mozaic divers co
lorat, care ține loc de tencuială ex
terioară. Pereții interiori sînt și ei 
gata finisați. Tot în faza de turnare 
a panourilor sînt incluse în beton 
un strat de izolare termică și fo
nică din vată minerală, precum și 
toate instalațiile de apă, canal, e- 
electricitate, aferente locuințelor 
moderne, ba chiar și tocurile ușilor 
și ferestrelor. Am calculat că prin 
utilizarea panourilor prefabricate 
după o asemenea tehnologie, tim
pul mediu de construire a unui a- 
partament se reduce cel puțin la 
jumătate. în plus, se reduce consi
derabil volumul lucrărilor de fini
saj, se evită total consumul de ma
terial lemnos, se înlătură risipa de 
t'ier-beton, ciment, cărămizi și se 
obține o serioasă îmbunătățire a 
calității construcțiilor,"

lon PREDA
corespondentul „Scînteii

CUMPĂRAȚI UN OU

pînă acasă... face pui!
/

In ultimele zile pe adresa 
redacției noastre sint expe
diate numeroase scrisori în 
care se semnalează o situa
ție critică : în sute de apar
tamente alimentarea cu apă 
caldă se face cu intermiten
țe sau deloc, nu se furni
zează căldură. „Datorită ne* 
funcționării punctului ter
mic (P. T.) nr. 11, (idem 10 
și 12 — n.n.) — ne scrie 
Ion Hora președintele a- 
sociației de locatari a blo
cului J-18-Titan — loca
tari din zeci de blocuri sint 
lipsiți de atribute elemen
tare, ale confortului. Acum, 
in pi;ag de iarnă, aparta
mentele noastre sînt lipsite 
de căldură, iar copiii se îm
bolnăvesc în clasele neih- 
călzite ale școlii nr. 82". A- 
sociația de locatari din car
tierul Berceni sud I, com
plexul II, ne semnalea
ză : „în acest an, apa 
caldă a fost oprită, in toate 
blocurile, aproape trei luni 
de zile. Am ințeles că sînt 
unele reparații, modernizări 
absolut necesare. La 25 sep
tembrie s-a constatat că lu
crările sînt gata și am 
crezut că blocurile vor fi 
alimentate normal. Surpri
ză însă : cele șapte blocuri 
alimentate de P.T. 2 pri
mesc apă o zi — caldă, 
zece — amorțită. în aceeași 
situație se află și cele 13 
blocuri arondate la P.T. 3. 
Alte 15 blocuri, deși sînt a- 
limentate corespunzător (de 
P.T. 6) cu apă caldă sint în
călzite insuficient, și, numai 
la etajele inferioare". Por
nind de la aceste sesizări, ne 
adresăm conducerii I.D.G.B.:

— Care este situația ali
mentării cu apă caldă și 
căldură a blocurilor din Ti
tan și Berceni sud I, racor
date la rețeaua de termofi- 
care 7

— Toate apartamentele au 
primit apă caldă de la 25 
septembrid, nu avem nici o 
sesizare că n-ar fi așa — 
ne-au răspuns directorul, 
inginerul-șef și șeful termo- 
ficării din I.D.G.B.

Așa să fie 7 Adresele tri
mise chiar către I.D.G.B. de 
asociația de locatari din 
Berceni le infirmă spusele.

Le amintim interlocutorilor 
noștri că la 30 septembrie 
le-a fost expediată scrisoa
rea nr. 311, iar la 7 octom
brie — nr. 317.

— E drept, căldură nu au 
chiar toate apartamentele. 
Imediat ce I.I.M.I, (între
prinderea de instalații, 
montaje și izolații) Va ter
mina din punct de vedere

.Toate punctelecăldură". „Toate punctele 
termice sînt terminate func
țional (exact ceea ce aștep
ta conducerea I.D.G.B. ! — 
n.n.), nu există vreun motiv 
să nu fie apă caldă" — a- 
firmă și ing. R. Nicodines- 
cu, șeful lotului Berceni al 
I.I.M.I. în realitate, în mo
mentul vizitei noastre, 
blocurile arondate P.T. 3 nu

sute de apartamente arată 
că, la I.D.G.B., situația reală 
nu era chiar atît de puțin 
cunoscută pe cît se strădu
iau la început interlocutorii 
noștri să ne facă să credem. 
Ce acoperire pot avea ase
menea explicații și lamen
tări, de vreme ce inițial toți 
factorii răspunzători afir
mau cu seninătate că nu e-

remedieze o serie de defec
te", Am fi tentați să-i dăm 
dreptate. într-adevăr, este 
interzisă folosirea unor in
stalații nerecepționate. Nu
mai că aceste puncte nu 
sint tocmai noi, ele au mai 
fost folosite, încă de iarna 
trecută (deși aveau și a- 
tunci defectele de azi: pier
deri de apă și căldură). E-

asemenea mentalitate 
partea beligeranților 

generată de o veche

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
AL „RESPONSABILILOR

CU CĂLDURA" A ÎNGHEȚAT ?
funcțional, punctele termice 
din Berceni, vom putea fur
niza căldură suficientă tu
turor locatarilor. în ceea ce 
privește sesizarea din 7 oc
tombrie, îmi amintesc de ea, 
am citit-o în corespondența 
de alaltăieri. E vreun mo
tiv să nu fie apă caldă ? — 
își întreabă colaboratorii 
ing. St, Rădulescu, direc
torul I.D.G.B.

— Azi am auzit și noi că 
niște diafragme prost pro
iectate ar diminua tempe
ratura și presiunea apei cal
de — răspunde inginerul- 
șef. Totuși, ar trebui să fie 
apă caldă. Ar 
vedem care esțe 
teren.

„Pe teren", 
I. Jaucă afirmă 
cru : „este și apă caldă și

£i bine să 
situația pe

maistrul 
același lu-

erau alimentate cu apă cal
dă, iar cele ce depind de 
P.T. 1 n-aveau căldură. în 
fața probelor evidente, defi
ciențele și cauzele lor nu 
mai pot fi ascunse : „Știți 
— ne spun reprezentanții 
I.D.G.B. — lucrările la 
punctele termice nu sint în
că gata, I.I.M.I. n-a termi
nat toate instalațiile, unele 
racordări provizorii produc 
defecțiuni, I.C.H.F.-ul nu a 
înlocuit niște conducte ex
terioare, I.A.L.-urile 
aerisit 
blocuri, 
diafragmele de care vă vor
beam. Vom lua măsuri pen
tru a furniza și apă caldă 
și căldură în cel mai scurt 
timp”.

Enumerarea adevăratelor 
cauze ale inconfortului a

n-au 
conductele din 
apoi mal sint și

xistă nici un motiv de în
grijorare, că toate merg bi
ne 1 Nu cumva asemenea 
motivări sînt menite să as
cundă opiniei publice lipsa 
de seriozitate în tratarea u- 
nor probleme de larg inte
res cetățenesc 7 Ne aflăm 
în plin sezon rece, iar cei 
răspunzători de alimenta
rea normală a blocurilor se 
joacă de-a „uite căldura — 
nu-i căldura", furnizind lo
catarilor, in loc de apă cal
dă, explicații, motivări, 
scuze.

Dar să vedem ce explica
ții ne oferă inginerul-șef al 
I.D.G.B., M. Lupău, in legă
tură cu situația blocurilor 
din Titan : „Punctele ter
mice 10, 11, 12 n-au fost re
cepționate de noi, deoarece 
constructorul nu vrea să

vident, nu pledăm pentru 
utilizarea instalațiilor in o- 
rice condiții. Dar, indiferent 
cine poartă răspunderea — 
constructorul sau beneficia
rul — considerăm că răs
timpul de un an de zile ar 
fi fost mai mult decît sufi
cient pentru remedierea ne
ajunsurilor amintite.

Este îngrijorător că, deși 
se cunosc cauzele defecțiu
nilor din Berceni, deși soar
ta încălzirii și alimentării a 
sute de apartamente din Ti
tan atîrnă de niște neîn
țelegeri, disputa dintre 
I.D.G.B. și constructori — 
I.C.M., I.I.M.I., I.C.H.F. etc.
— se poartă de luni de zile 
pe spinarea locatarilor fără 
ca forul tutelar — C.P.M.B.
— să fi intervenit pentru 
punerea de acord a părților.

O 
din 
este _ 
practică a diferitelor între
prinderi ce aparțin Consi
liului popular municipal : 
necorelarea lucrărilor și 
tergiversarea reciprocă a 
executării obligațiilor con
tractuale. Refăcind, parțial, 
traseul sesizărilor, a&culțîn- 
du-i pe factorii răspunză
tori, încercăm o ciudată 
senzație : nimeni nu se o- 
cupă efectiv, in ansamblu, 
de asigurarea alimentării 
blocurilor cu căldură și apă 
caldă ; fiecare își urmăreș
te „bucățica" lui și, cită 
vreme merge bine ce-i al 
lui, nu-1 interesează dacă 
întregul funcționează, dacă 
locatarii sînt serviți cores
punzător. Iar I.D.G.B. — 
furnizorul de căldură șl apă 
caldă —• pare să aibă o sin
gură grijă : să factureze 
sumele care consideră că 
i se cuvin, deși în nici unul 
din blocurile vizitate n-a 
călcat piciorul vreunui sa
lariat al acestei instituții, 
nimeni n-a controlat dacă 
munca depusă la punctele 
termice îi satisface pe lo
catari. Aceasta este expli
cația faptului că, in mo
mentul de față, în locul u- 
nor măsuri operative și efi
ciente, a unor intervenții 
tehnice utile, prin unirea 
tuturor eforturilor celor in
teresați, aceștia iși irosesc 
timpul și energia în discu
ții sterile, se autoliniștesc 
spunîndu-și că, de vreme ce 
nu viscolește, totul merge 
cît se poate de bine.

Am primit asigurări fer
me că. pînă la 25 octom
brie, apartamentele racor
date la rețeaua de termofi- 
care vor avea — fără ex
cepție — suficientă căldură 
și apă caldă. Dar, pentru 
acoperirea acestei promi
siuni — pe care o conside
răm a fi fost făcută cu 
toată responsabilitatea — 
este nevoie de măsuri ener
gice. de cooperarea tuturor 
întreprinderilor angajate în 
această importantă acțiune 
edilitară.

George POPESCU

Un recent raid, efectuat împreu
nă cu un delegat al Inspectoratului 
sanitar de stat al orașului București 
în cîteva unități comerciale din 
Capitală, ne-a relevat faptul că în 
multe magazine bucureștene există 
ouă care au suferit un evident pro
ces de degradare. Conform datelor 
ce ne-au fost prezentate de către 
dr. Nicolae Andrei, șeful Inspecto
ratului zoo-veterinar de stat al mu
nicipiului București, organele de 
control sanitar au confiscat numai 
în depozitele ICRA-București-Obor. 
pînă la 1 octombrie a.c., circa un 
milion ouă depreciate calitativ. Nu
mai in luna septembrie, dr. Mar
gareta Păunescu, din cadrul acele
iași instituții, a depistat aici peste 
400 000 de ouă alterate. Mai neplă
cut este faptul că în cursul raidu
lui nostru am descoperit asemenea 
produse expuse la vinzare, pe tej
ghelele magazinelor O.C.L. Alimen
tara — Calea Griviței nr. 307 (res
ponsabil Ilie Suciu), O.C.L. Alimen
tara — str. Chiristigiilor nr. 48 
(responsabil Ștefan Petrescu). Cite 
gospodine însă n-au avut ele in
sele neplăcuta surpriză de a con
stata acasă că, din ouăle cumpă
rate, multe erau alterate 7

La Direcția comercială a Capi
talei ni s-a vorbit despre eforturile 
care se depun pentru a asigura 
ouă de primă calitate, proaspete, 
in unitățile rețelei comerciale a 
orașului. Numai că aceste patetice 
declarații sînt infirmate de reali
tate. Cantități apreciabile de ouă, 
cu vădite semne de alterare, pot fi 
descoperite, și acum chiar in 
depozitele ICRA-Obor : în ziua de 
15 octombrie a.c. au fost depistate în 
acest depozit circa 5 000 de bucăți. 
Se înțelege că, in cazul în care 
aceste cantități nu sînt descoperite 
de organele sanitare, ele iau drumul 
magazinelor cu amănuntul.

Conform decretului nr. 167/1955, 
orice transport de ouă trebuie să 
fie însoțit de un buletin medical 
— de un fel de certificat de garan
ție, emis de către un medic veteri
nar. De regulă, aceste certificate 
însoțesc transporturile de ouă de la 
producători la beneficiari — în ca
zul de față la ICRA-București. Aici, 
în momentul sosirii pe rampă, 
marfa este supusă unei noi analize 
de către medicii veterinari care iși 
pun semnătura pe un nou buletin 
destinat să însoțească marfa pînă 
in unitățile cu amănuntul. Din pă
cate însă, o asemenea operație — 
care, desigur, solicită intens corpul 
de inspecție și control al Inspecto
ratului zooveterinar din Capitală — 
s-a limitat, în acest an, doar la 
lunile de vară. Așa se face că. în 
momentul de față, ouăle livrate de 
ICRA-Obor sînt lipsite de certifi
catul obligatoriu de garanție.

Un handicap greu de trecut pen
tru cantitățile de ouă intrate în re
țeaua comercială a Bucureștiului 
sînt condițiile improprii în care 
sînt ele depozitate, conservate și 
manipulate chiar de către respec
tiva întreprindere pentru comerțul 
cu ridicata : pe rampa depozitului 
din str. Răsăritului, de pildă, se pot 
vedea un mare număr de lăzi cu 
ouă expuse intemperiilor. La Obor, 
aceeași situație : multe lăzi zac zile 
de-a rîndul pe rampă.

Pentru a se evita ca produsul, 
corespunzător din punct de vedere 
al calității în momentul sosirii in 
depozitele ICRA, să ajungă depre
ciat în sacoșa cumpărătorului, res
ponsabilul de unitate are la înde- 
mînă un instrument de control, așa- 
numitul ovoscop. Acest aparat ar 
trebui să fie expus la vedere, in 
magazin, pentru ca însuși cumpără
torul să aibă posibilitatea să ve
rifice calitatea ouălor cumpărate. 
Din 10 unități O.C.L.-Alimentara în 
care am solicitat acest instrument 
simplu de control, doar într-unul 
(cel din Piața Amzei), l-am găsit 
expus la vedere, la dispoziția clien- 
ților.

Tov. Stelian Voiculescu, director 
adjunct al Direcției comerciale a 
municipiului București, ne-a asi
gurat că responsabilii de unități 
care pun în vînzare mărfuri depre
ciate calitativ sînt sancționați cu 
toată asprimea, potrivit legii. Con
siderăm însă că exigența acestui for 
n-ar trebui să se limiteze la atît. 
Dacă cetățeanul, de voie, de nevoie, 
trebuie să plătească ouăle pe care 
i le servește vînzătorul, întrebarea 
este cine plătește cele aproximativ 
un milion și jumătate de ouă care 
se degradează anual numai in de
pozitele ICRA-Obor. ca să nu mai 
amintim de cele degradate în alte 
depozite sau de cele alterate, vin- 
dute prin unitățile de desfacere ? 
Organele sanitare și veterinare se 
mulțumesc să consemneze abaterile 
de acest gen intr-un proces-verbal, 
să mai dea o amendă-două (care 
nu trec de 500 de lei). Inspecția co
mercială de stat se ocupă mai mult 
de prețuri, de gramaj, și mai puțin 
de calitate. Și astfel este păgubit 
și cetățeanul, și statul. Deși ni s-a 
spus că pierderile de acest gen sînt, 
chipurile, inevitabile — fiind tre
cute cu generozitate la capitolul 
„pierderi peste normă", adică peste 
procentul legal de perisabilități — 
apreciem totuși că acest fenomen a 
ajuns să întreacă orice măsură. De 
aceea, cerem organelor amintite o 
atitudine fermă, responsabilă față 
de asemenea abateri de la lege, de 
Ia regulile de comerț.

George CUIBUȘ

V



SCINTEIA — duminică 18 octombrie 1970 PAGINA 3

VIZITA PREȘEDINTELUI LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN CALIFORNIA ÎN JUDEȚUL SIBIU

9

AGRONOMII
pretutindeni pe cimp!

La solicitarea președintelui României, specialiștii dau explicații cu privire la unele aspecte ale sistemului de 
irigație

DINEU OFERIT LA CLUBUL

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNA CALITATE!

în județul Sibiu s-au însămînțat 
numai 12 673 hectare cu griu din 
cele 35 000 ha prevăzute, ceea ce re
prezintă 36 la sută din suprafața des
tinată acestei culturi. Fată de această 
situație, la Direcția agricolă și Uniu
nea cooperatistă județeană se apre
cia că, printr-un plus de efort, în
dreptat către organizarea muncii și 
prin intensificarea îndrumării și con
trolului, semănatul va putea fi în
cheiat totuși la timp. Pînă acum s-a 
arat însă doar 76 la sută din te
renul ce trebuie însămînțat și s-a 
pregătit 53 la sută din suprafață. Să 
vedem însă care este acoperirea în 
fapte, cum se fac îndrumarea și oon- 
trolul, atît de deficitare pînă acum, 
in ce măsură au fost intensificate 
eforturile pentru accelerarea la maxi
mum a ritmului de lucru.

Vizitînd două zile la rînd mai multe 
cooperative, mult rămase în urmă, 
am putut constata că, în numeroase 
cazuri, imperativul prezenței specia
liștilor în aceste zile pe ogoare este 
înțeles pe deplin. Și oportunitatea 
prezenței lor este evidentă. Se poate 
spune, de pildă, că multe coopera
tive agricole, printre care cele din 
comunele Sîngatin, Cristian, Porum- 
bacu de Sus, Cornățel, Alțîna, dato
rează importantele recuperări din ul
timele trei zile hărniciei cooperato
rilor și mecanizatorilor, dar și prezen
tei active a specialiștilor la pregătirea 
terenurilor și la semănat. „Priviți 
cele 50 ha semănate în ultimele două 
zile — ne spuneau cîțiva cooperatori 
întîlniți pe ogoarele cooperativei agri
cole din Cornățel. Nu-i loc pe unde 
să nu fi treout inginerul Nicodae Ru- 
căreanu și delegatul direcției agrico
le. Tot timpul au fost printre noi, 
s-au ocupat de organizarea lucrului pe 
fiecare parcelă, s-au îngrijit de apro
vizionare, fără să piardă o olipă de

sub ochi calitatea lucrărilor. Mai 
ales că multe din ele se execută _pe 
terenuri inundate în primăvară. 
Acum totul merge ca un ceasornic și 
tnsămînțările vor fi încheiate în cel 
mult 3—4 zile bune de lucru".

Există însă și suficiente temeiuri 
pentru a spune că, în multe coopera
tive, obligația specialiștilor de a 
fi prezenți pe cîmp, de a efec
tua oontroale cu obiective și mă
suri concrete, mai este încă „fa
cultativă". Am vizitat mai multe 
cooperative agricole din zona Văii 
Hîrtibaciului. La cooperativa agrico
lă din Hosmeni, pe tarlaua Arinoasa, 
trei oameni lucrau la semănatul griu
lui. Cînd ne văd trag tractorul și 
semănătoarea mai aproape de drum. 
De ce ? Să ne consulte pe noi unde 
să mute mașina fiindcă aici sini 
aproape gata. Dîndu-ne seama de 
confuzia pe care o fac, le explicăm 
de unde sîntem și-i întrebăm totodată 
unde sînt brigadierul sau inginerul. 
„Păi, nu i-am văzut pe aici toată 
ziua", răspund ei. Pe una din 
tarlalele cooperativei agricole Marpoi 
două tractoare sînt trase pe dreapta 
din lipsă de combustibil. La coope
rativa agricolă din Nocrich, pe o tar
la din punctul „La Tufe", tractoris
tul Die Botoș stătea în fața grămezii 
de saci cu sămînță. Nu știa oe să 
tdcă ; primise și sămînță netratată. 
Unde or fi specialiștii, brigadierii ? 
Pe cei de la Nocrich i-am întîlnit in 
miezul zilei, la ora 15, la sediul co
operativei într-o ședință de consiliu 
de conducere. De ce această imobili
zare de forțe cind timpul e bun de 
lucru ? „Ne-am gîndit să punem 
toate lucrurile la punct și să începem 
în „forță" de mîine". Cită lipsă de 
atenție față de treburile arzătoare, 
la zi, demonstrează acest mod 
de „organizare". „îndrumare și

control" credem că s-au convins și 
președintele cooperativei și tovară
șul Aurel Isailă, delegatul direcției 
agricole, prezenți în ședință. încă din 
noaptea aceea a început să plouă 
fără oprire, iar a doua zi să și ful
guiască.

în aceste zile, cînd alerta în a- 
gricultură este maximă, cînd mai sînt 
de însămînțat 22 000 ha numai cu

ÎN JUDEȚUL VÎLCEA9
Ce arături 

controlați la sediu?
în județul Vîlcea, multe unități agri

cole au repartizat în mod corespun
zător forța de muncă la recoltatul 
porumbului, la eliberarea și pregă
tirea terenului pentru semănat. Din 
situația centralizată la data de 16 
octombrie a.c. la direcția agricolă 
reiese că s-au însămînțat 13145 ha. 
rămînînd să se efectueze această 
lucrare pe încă 9 000 hectare. Este deci 
necesar ca viteza de lucru să ajungă 
la peste 1 000 hectare pe zi. Dar 
cum se va atinge un asemenea ritm, 
dacă avem în vedere faptul că, în 
decurs de trei zile, pe întregul județ 
abia s-au însămînțat 589 ha ? Sînt 
încă cooperative unde însămînțatul 
griului nu s-a făcut nici pe jumătate 
din suprafața prevăzută. La coopera
tiva agricolă din Diculești, din cele 
620 ha destinate griului s-au însămîn
țat numai 292 ha, iar la cooperativele 
din Bălăcești, Oltețu, Dozești, Fu- 
mureni, Genuneni și altele, rezultate
le se situează la același nivel redus 
Cu ocazia raidului întreprins, am 
oonstatat că multe tractoare stau în 
secțiile de mecanizare sau pornesc 
la lucru destul de tîrziu, pierzîndu-se 
zeci și sute de ore de muncă. La sec
ția de mecanizare de la Irimești, 5 
tractoare nu erau pornite la lucru 
nici pînă la ora 10 dimineața. La co
operativa agricolă din Lăcusteni. 
unde mai sînt de însămînțat aproa
pe 100 hectare, mecanizatorii erau re
ținuți din activitate pentru că parce
lele ce trebuiau arate, pregătite și 
însămînțate nu erau eliberate. La 
oooperativa din Fîtățești, mecaniza
torii pleacă în fiecare seară, cale de 
4 km, pînă la Giulești pentru ascuți

griu, specialiștii și conducătorii or
ganelor agricole stau mai mult la 
centrul de județ. Desigur, sînt tre
buri importante, care trebuie rezol
vate la direcția agricolă, dar pre
zența specialiștilor pe teren e abso
lut necesară.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

rea fiarelor de plug. Tot aici, masa 
nu este servită mecanizatorilor la' lo
cul de muncă. Or, este deosebit de 
important ca peste tot să se creeze 
condiții cît mai bune de muncă și 
de viață pentru mecanizatori.

în multe cooperative agricole, cum 
sînt cele din Ștefăne-ști, Lungești și 
Știrbești, șefii secțiilor I.M.A. nu par
ticipă la lucrări în cimp, unde este 
neyoie de sprijinul lor, ci stau nu
mai lă sediu. Toate aceste stări de 
lucruri se petrec cu știrea consiliilor 
de conducere, a specialiștilor și teh
nicienilor agricoli, a delegaților or
ganelor agricole județene, care nu in
tervin cu fermitate pentru a pune 
treburile la punct. De altfel, așa cum 
am constatat, munca de îndrumare 
din partea direcției agricole și a uni
unii cooperatiste județene nu se ri
dică la exigențele cerute.

A mai rămas puțin timp din epoca 
optimă de însămînțat. Ploile reci și 
chiar lapovița au început să cadă. în 
atari condiții lucrările agricole în ju
dețul Vîlcea trebuie mult intensi
ficate. Pentru a se realiza acest lucru 
este nevoie să se organizeze munca 
în așa fel îneît tractoarele și mași
nile să fie folosite la întreaga lor 
capacitate. Se impune ca organele 
agricole, specialiștii, toți cei ce lu
crează în agricultură să ia măsuri 
să se folosească fiecare oră, fiecare 
clipă pentru urgentarea lucrărilor în 
cimp, astfel ca lucrările de recoltare 
și insămînțare a griului să poată ft 
încheiate în cel mai scurt timp.

Petre DOBRESCU
corespondentul „Scînteii*

PENTRU COMERȚUL MONDIAL
Vineri seara, în cinstea președin

telui Consiliului de Stat, Nicolae 
'Ceaușescu, și a soției, Elena 
Ceaușescu, președintele firmei 

'F.M.C., James M. Hait, a oferit un 
dineu la Clubul din San Francisco 
pentru comerțul mondial.

Au participat Dumitru Popescu, 
Corneliu Bogdan, ambasadorul Ro
mâniei în Statele Unite, și alte per
soane oficiale. Din partea ameri
cană au fost prezenți Robert McLel

lan, asistent al secretarului comer
țului din Departamentul comerțu
lui al S.U.A., doamna Shirley 
Temple-Black, Chaunchey Med- 
bery, vicepreședinte al Băncii A- 
mericii, președinți de companii, in
dustriași și alți oameni de afaceri, 
profesori universitari.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
s-a discutat despre diferite proble
me ale relațiilor economice și, în

special, ale comerțului dintre 
România și Statele Unite, eviden- 
țiindu-se un consens general asu
pra necesității de a fi dezvoltate 
schimburile multilaterale, coope
rarea în producție, de a se înlătu
ra barierele existente, de a fi 
create facilități de natură să sti
muleze comerțul în ambele sen
suri și în avantajul reciproc al 
părților.

DIN AGENDA TlRGULUI
INTERNATIONAL - BUCUREȘTI

La uzinele 
de echipament 

electronic „Memorex" 
din Santa Clara

(Urmare din pag. I)

sistem de programare, stația poate 
executa și grafice, pe lîngă tipări
rea unui text. După terminarea 
porțiunii cu text a acestei de
monstrații veți vedea un aseme
nea exemplu. Vă mulțumim pen
tru amabila dv. atenție". în ur
mătoarele secunde, mașina a reali
zat din semne tipografice un desen 
reprezentînd drapelul și stema Re
publicii Socialiste România.

La plecarea din uzină, președin
tele Nicolae Ceaușescu a răspuns 
întrebărilor unor ziariști, apre
ciind că atît la sistemul de iriga
ții de la Fresno, cît și în Uzina 
Memorex, există multe realizări 
demne de interes. Președintele a 
subliniat, de asemenea, că și țara 
noastră are programe în dome
niul irigațiilor și calculatoarelor 
electronice, ceea ce facilitează po
sibilitățile de cooperare. „Sper, a 
spus șeful statului român, că vom 
realiza anumite lucruri concrete și 
într-un domeniu, și în altul".

CORESPONDENTA DE LA 
TRIMIȘII SPECIALI.

Insâși inscripția în limba românâ : „Bine ați venit la Memorex" este o 
manifestare de prietenie și considerație fața de președintele României

r
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Puternic ecou

Intre coasta de est și cea de vest 
a Statelor Unite există o distantă 
de cinci mii kilometri, care se tra
duce printr-o diferență de trei fuse 
orare și deosebiri apreciabile de 
climă și peisaj. Se poate insă afir
ma că atît la New York, cit și la 
Los Angeles sau San Francisco, in 
toate localitățile incluse in progra
mul vizitei neoficiale efectuate de 
președintele Consiliului de Stat al 
României cu prilejul venirii sale in 
S.U.A. pentru a participa la sesiu
nea jubiliară a Organizației Națiu
nilor Unite, primirea rezervată a

în opinia publică, în

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, 

ROMULUS CAPLESCU

fost caracterizată prin aceeași căl
dură, stimă și respect pentru țara 
noastră, pentru șeful statului ro
mân. Aceasta se referă, deopotrivă, 
la primirea din partea autorităților 
locale, a reprezentanților cercurilor 
culturale și de afaceri, ai vieții pu-

presa americana

blice, ca 
obișnuiți. 
porter iți 
simpatie sau scene pline de semni
ficație, ca aclamațiile ce au izbuc
nit, in mod spontan, în amfiteatrul 
in aer liber de la studiourile Uni
versal din Hollywood din rindurile 
spectatorilor aflați acolo intimplă- 
tor sau mulțimea trecătorilor strinși 
în fața reședinței de la San Fran
cisco așteptînd să-l zărească

și din partea oamenilor 
Răsfoind carnetul de re- 
revin in minte gesturi de

(Continuare în pag. aVI-a)
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Am adresat ieri următoarele între
bări altor participanți la Tîrgul in
ternațional din București :

— Ce impresie v-a făcut și 
cum apreciați prima ediție a a- 
cestei manifestări comerciale in
ternaționale găzduite de țara 
noastră ?
\ — V-am ruga să ne împărtășiți 
Opinia dv. despre evoluția rela
țiilor economice, de colaborare 
și cooperare in producție dintre 
România și țara dv., despre pers
pectivele de dezvoltare a aces
tor relații.

Redăm in cele ce urmează răspun
surile primite.

JAN FULARSKI,
torul pavilionului Republicii Popu
lare Polone :

— Primul tîrg internațional din 
capitala României a luat un start 
promițător. Participă foarte multe 
firme, din multe țări, cu exponate 
alese cu cea mai mare grijă. Organi
zarea este corespunzătoare, am pri
mit tot sprijinul necesar in amena
jarea pavilionului nostru. Ne bucu
răm că la această manifestare co
mercială internațională, care se a- 
nunță a deveni în scurt timp de mare 
importanță, participă și întreprin
deri de comerț exterior din Polonia. 
Participarea noastră nu este anul a- 
cesta prea bogată, dar oglindește, to
tuși, bine acele ramuri ale: industriei 
poloneze care se situează pe prim 
plan. Ea reprezintă, în fond, o ofertă 
concretă pentru partenerii români. 
Avem motive să credem că tîrgul 
iși va atinge scopul : au fost sem
nate câteva contracte, sînt în curs o 
serie de tratative de mare perspec
tivă, care se vor solda, desigur, cu 
noi tranzacții, cu lărgirea cooperării 
in producție.

Despre relațiile noastre economice 
bilaterale și perspectivele lor de dez
voltare aș aminti — răspunzind la a 
doua întrebare — că, potrivit proto
colului privind colaborarea economi
că și livrarea reciprocă de mărfuri 
între Polonia și România pe perioada 
1971—1975, semnat în septembrie la 
București, schimburile de mărfuri 
urmează să fie în perioada amintită 
mai mari cu circa 80 la sută decît 
în perioada 1966—1970. După părerea 
mea, o tot mai largă cooperare se va 
statornici cu timpul in construcția 
de nave, motoare, aparatură de mă
sură și oontrol, mașini electronice de 
calcul.

In încheiere, aș adăuga că, pentru 
noi, exponatele românești sînt o ade
vărată revelație : ca diversitate, ca 
performanțe, ca nivel al calității. Ne 
bucurăm de succesele constructorilor 
de mașini din România și sperăm că 
ei vor oolabora tot mai intens cu to
varășii lor polonezi.

FRANK A. URSINO, direc
torul pavilionului Statelor Unite ale 
Americii :

— După părerea mea, Tîrgul inter
național din București este foarte 
bine organizat și cred că gazdele ar 
trebui să fie felicitate pentru ceea ce 
au realizat acum „în premieră". Aș 
vrea să scot în evidentă soluțiile in
genioase adoptate în realizarea com

plexului expozițional, amplasarea sa 
extrem de avantajoasă pentru expo
zanți, ambianța cu totul fermecătoare 
Sint foarte bucuros că, devenind se
diul unor asemenea manifestări co
merciale internaționale, Bucureștiu! 
intră și din acest punct de vedere în 
rindul orașelor majore ale lumii.

Participarea Statelor Unite la tîrg 
are menirea de a face mai bine cu
noscute specialiștilor și publicului 
larg știința, tehnologia, produsele și, 
Implicit, felul nostru de viață Spe
răm, totodată, că luînd contact cu 
cele mai reprezentative realizări ale 
tehnicii românești, specialiștii și oa
menii de afaceri americani vor de
veni și mai interesați în extinderea 
tot mai largă a comerțului dintre 
cele două țări. Am venit, deci, la 
București pentru a extinde și îmbu
nătăți legăturile economice și cultu
rale dintre țările noastre. Intrucît 
au fost semnate cîteva contracte și ni 
se solicită zilnic foarte multe infor
mații de specialitate din partea re
prezentanților comerțului exterior al 
țării dv., nutrim speranța că acest 
obiectiv va fi atins.

Un tîrg ca cel pe care-1 găzduiește 
acum capitala României aduce întot
deauna idei noi, capabile să conducă 
la progrese însemnate în toate dome
niile, inclusiv în dezvoltarea legături
lor economice dintre țările noastre. 
Aș încheia, de aceea, exprimindu-mi 
convingerea că viitoarele ediții ale 
Tîrgului internațional din București 
— care și-a cucerit încă de pe acum 
un autentic prestigiu — vor fi din ce 
în ce mai roditoare, mai bogate în 
rezultate concrete.

HENRICA LAVONIUS, direc
torul pavilionului finlandez :

— Specializarea a devenit elemen- 
tul-cheie in multe domenii de acti

vitate. Ea nu este întotdeauna o ga
ranție a reușitei, dar cînd vorbim 
despre tîrguri, cred că pentru a fi 
reușite este absolut necesar ca ele 
să nu expună tot felul de mărfuri, 
ci să ofere specialiștilor condiții de 
a vedea și compara produse dintr-un 
domeniu limitat. Tirgul de la Bucu
rești respectă- acest principiu și. de 
aceea, cred că el reprezintă un eve
niment binevenit în lumea comerțu
lui internațional.

Deși se găsesc pentru prima dată 
in postura de gazde, organizatorii 
tîrgului lucrează calm și eficient. 
Există, totuși, un detaliu care mai 
poate fi pus la punct : marele pu
blic să aibă acces numai după- 
amiaza, spre a se facilita astfel con
tactele expozanților cu specialiștii și 
cu oamenii de afaceri.

In ce privește a doua întrebare, 
aș aminti că acordul comercial 
finlandezo-român pe perioada 1971— 
1975, semnat în septembrie la Hel
sinki, și protocolul privind schimbu
rile comerciale pe anul 1971 între ță
rile noastre constituie o bază solidă 
pentru amplificarea relațiilor econo
mice dintre Finlanda și România. Aș 
preciza, totodată, că pentru Finlanda, 
care a pătruns deja în multe dome
nii pe piața românească, tîrgul oferă 
o binevenită posibilitate de a cu
noaște noi lucruri despre această 
piață și, desigur, de a descoperi noi 
produse românești care ar putea fi 
importate în Finlanda.

Aș m'ai aminti că tîrgul ne dă po
sibilitatea de a stabili legături di
recte între uzinele românești și per
soanele sau întreprinderile interesa
te de la noi. Nutrim de aceea spe
ranța că tratativele desfășurate în 
aceste zile se vor finaliza cît mai 
curînd în . perfectarea unor noi tran
zacții reciproc avantajoase.

Convorbiri consemnate 
de Adrian PRODAN

Intensă activitate comercială
Numeroasele contacte și negocieri 

care au loc atît la standurile româ
nești cît și la cele străine prezente 
la tîrg capătă zi de zi forme con
crete, se materializează în contracte 
ferme. Iată cîteva dintre cele mai 
recente.

întreprinderea românească de co
merț exterior „Mașinexport" a în
cheiat contracte in valoare de 
3 500 000 le; valută cu firme din R. F. 
a Germaniei, Finlanda și Chile pen
tru exportul de mașini-unelte, elec- 
tro-motoare și grupuri de sudură. 
Tot „Mașinexport" a semnat cu fir
me din Liberia contracte la export 
pentru 14 locomotive Diesel electrice 
și 308 vagoane de marfă, in valoare 
de 63 576 000 lei valută. Sîmbătă, a- 
ceeași întreprindere a semnat un 
contract cu o firmă din Italia pentru 
exportul unei cantități apreciabile de 
electromotoare și a citorva genera
toare electrice.

întreprinderea de construcții „Ar- 
com" a încheiat cu o firmă din R. F. 
a Germaniei un contract privind 
construcția unei centrale termice în 
cadrul Universității Philips din ora
șul Marburg. întreprinderea „Tehno- 
import" a încheiat cu firme din R. D. 
Germană un contract de import pen
tru aparate de măsură și control.

întreprinderea „Autotractor" a în
cheiat contracte t pentru exportul de 
piese de schimb pentru tractoare în 
Bulgaria în valoare de 440 000 lei va
lută, iar cu firme din Spania — pen
tru exportul a 2 425 tractoare, în va
loare de 22 176 000 lei. valută.

„Mașinimport" a încheiat contracte 
de import cu întreprinderea „Stanko- 
import" din U.R.S.S. pentru mașini- 
unelte în valoare de 1 370 000 lei va
lută, cu întreprinderea „Electrotech- 
nik" din R. D. Germană — în valoa
re de 406 000 lei valută, pentru lentile 
colorate, iar cu o firmă din Austria 
— pentru 5 300 tone plăci de etanșa- 
re, în valoare de 3 394 000 lei valută. 
La rindul său, „Tehnoimport" a în
cheiat cu întreprinderi din R. D. Ger
mană contracte in valoare de 170 000 
lei valută pentru importul de mașini 
portabile și aparate de măsură și 
control.

★
După cum ne-a informat conduce

rea pavilionului U.R.S.S., organiza
țiile sovietioe de comerț exterior au 
încheiat contracte cu firmele româ
nești privind livrarea de către 
U.R.S.S. a unor mașini de prelucrat, 
prese, electromotoare — de înaltă și 
joasă frecvență — mașini de sudat, 
piese pentru automobile.

Ziua națională 
a R.P. Bulgaria

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Populare Bulgaria la 
Tîrgul internațional București, 
simbătă după-amiază Spas Gos- 
podov, ambasadorul acestei țărt 
la București, a oferit un cocteil 
in pavilionul național.

Au participat membri ai gu
vernului, ai conducerii unor mi
nistere economice și instituții 
centrale, conducători ai unor în
treprinderi românești de comerț 
exterior. ziariști români și 
străini.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum și direc
tori de pavilioane naționale.

Opinii ale unor oaspeți 
de peste hotare

Solicitat de un redactor al agen
ției „Agerpres", președintele de o 
noare al Centrului național france: 
de comerț exterior. Andre Grand 
pierre, a făcut următoarea declara 
ție : „Sînt deosebit de impresionat di 
amploarea acestei manifestări econo 
mice, aflată la ediția sa inaugurală 
Ea va trezi un mare interes în lu 
mea economică și comercială. In ceei 
ce privește participarea franceză, e< 
are drept scop de a facilita noi ac 
țiuni de cooperare concretă și utili 
între industriile franceză și romă 
nească. Legăturile noastre economici 
s-au dezvoltat mult în ultimii ani, eli 
făcînd obiectul unor importante acor 
duri și protocoale. In ce ne privește 
acordăm o atenție deosebită îndepli 
nirii acestora și sîntem dornici s: 
realizăm o reciprocitate a schimburi 
lor comerciale".

Aflat în România cu ocazia inaugu 
rării Tîrgului internațional din Bucu 
rești, Antun Borcilo, directorul gene 
ral al Tîrgului internațional de 1: 
Zagreb, a avut amabilitatea să ne îm 
părtășească opinia domniei sal 
despre această manifestare :

— Am fost plăcut impresionat di 
ceea ce am văzut. Consider că prie 
tenii români au reușit să se plaseze 
din punct de vedere al concepție 
tehnice de organizare, în rindul ce 
lor mai moderne și mai prestigioasi 
manifestări de acest gen pe plan in 
ternațional. Prezența românească Si 
impune atît prin marea varietate ; 
produselor expuse, cît și, mai ales 
prin Înalta lor calitate.
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25 DE ANI DE LA
CONFERINȚA NAȚIONALA A P.C.R

(Urmare din pag. I)
lui proces revoluționar, pentru întări
rea rolului conducător și a pon
derii politice a clasei munci
toare, concomitent cu creșterea nu
merică a rindurilor ei.

O condiție esențială pentru întă
rirea și consolidarea rolului hegemon 
al clasei muncitoare in societate era 
întărirea partidului. Ieșit din ilegali
tate în plină furtună revoluționara, în 
care el a îndeplinit de la început mi
siunea de nucleu principal in orienta
rea și conducerea maselor, Partidul 
Comunist Român a trebuit să 
facă față unor complexe probleme 
organizatorice. Ca rezultat al creș
terii rindurilor sale, P.C.R. repre
zenta, in momentul Conferinței Na
ționale din 1945. o puternică organi
zație politică, numărind in rindurile 
sale peste 250 000 de membri.

Forța lui organizatorică nu reflecta 
însă în suficientă măsură influența 
sa politică — considerabil mai amplă. 
Conferința Națională a indicat 
un șir, de măsuri pentru so
luționarea unor importante probleme 
ale construcției de partid, obiectivul 
urmărit fiind intărirea pe toate pla
nurile a partidului spre a asigura în 
fruntea clasei muncitoare, a forțelor 
revoluționare un stat major puternic, 
bine organizat, capabil să le conducă 
la victorie. Statutul P.C.R. adoptat 
atunci, alte documente subliniau ne
cesitatea aplicării consecvente a 
principiului centralismului democra
tic, rezolvării colective a problemelor 
întăririi disciplinei de partid, dezvol
tării spiritului critic și autocritic, uti
lizării metodei convingerii ca meto
dă de bază a muncii de partid.

Partidul a avut totodată perma
nent în vedere necesitatea obiectivă 
a asigurării unității politice și orga
nizatorice a clasei muncitoare, astfel 
incit procesul revoluționar să se des
fășoare avind o unică forță politică 
conducătoare. Rezoluția Conferinței 
Naționale a P.C.R. sublinia că „mun
citorimea, a cărei unitate in acțiune a 
constituit punctul de plecare al unirii 
tuturor forțelor democratice, are da
toria de a întări și mai departe aceas
tă unitate de acțiune și a o desăvirși 
prin înfăptuirea unității sale politice. 
Această unitate va da muncitorimii 
din România o forță, o capacitate de 
acțiune și de mobilizare mai 
Realizarea Partidului 
citoreso va spori 
derabil influenta 
va întări și mai 
tuturor forțelor democratice. Ea 
va deveni și mai mult un factor esen
țial și o chezășie a unității noastre 
naționale". Fructul acestei orientări, 
al eforturilor stăruitoare pentru tra
ducerea ei în viață a fost continua 
dezvoltare a colaborării cu Partidul 
Social-Democrat, crearea, in anul 
1948 a partidului unic al clasei mun
citoare, prin unificarea celor două 
partide muncitorești pe baza ideolo
giei marxist-leniniste.

O problemă majoră de care s-a o- 
cupat Conferința Națională a parti
dului a fost aceea a sistemu
lui de alianțe ale clasei mun
citoare în revoluția populară. Por
nind de la analiza aprofundată a 
conținutului și obiectivelor etapei re
voluționare, a deplasărilor 
pe arena vieții politice și a noilor 
polarizări, partidul și-a reafirmat 
orientarea spre concentrarea în jurul 
clasei muncitoare a celor mai largi 
forțe sociale și politice, a covîrșitoarei 
majorități a poporului. Scopul era să 
se asigure înfrîngerea pină la capăt a 
împotrivirii forțelor reacționare, con
solidarea și dezvoltarea cuceririlor 
revoluției, determinarea unei aseme
nea evoluții care să ducă la continua 
întărire a noii orinduiri.

O deosebită atenție a acordat 
partidul întăririi alianței muncito- 
rești-țărănești, temelia politică a re
gimului democrat-popular, coloana 
vertebrală a unirii și coeziunii tuturor 
forțelor democratice. Exprimînd ho- 
tărirea de a contribui la întărirea 
alianței muncitorești-țărănești, dr. 
Petru Groza, președintele Frontului 
Plugarilor, declara în cuvîntul de 
salut rostit la Conferința Națională 
a P.C.R. : „realitățile nu admit o 
altă constelație politică in această 
țară decît prietenia, tovărășia, uni
tatea de luptă a proletariatului cu 
plugărimca".

Conferința a apreciat că în etapa 
respectivă a revoluției puteau fi a- 
trase — datorită intereselor lor o- 
bieetive în înfăptuirea transformări
lor democratice — alături de munci
tori și țărani, cea mai mare parte a 
intelectualității, masele largi ale mi
cii burghezii și chiar o parte a bur
gheziei naționale. Ea a chemat toate 
aceste forțe, pe toti patrioții și de
mocrații să acționeze pentru conso
lidarea guvernului democratic, pen
tru refacerea și prosperitatea țării. 
Conferința Națională avea să în
scrie la loc de seamă în rindul sar
cinilor politice generale ale partidu
lui „înfrățirea dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare".

Conferința Națională din octom
brie 1945 a elaborat linii de bază ale 
orientării politicii externe, pătrunse 
de o inaltă responsabilitate pentru 
interesele țării, pentru cauza libertă
ții și păcii în lume. Partidul s-a pro
nunțat hotărit pentru „respectarea 
voinței fiecărui popor de a-și făuri 
singur regimul său social, respecta
rea independenței naționale și 
neamestecul în afacerile interne 

altor popoare". In documen- 
conferinței se sublinia că 

plan mondial este necesară 
o politică de „echilibru al for-

rolului partidului ca 
toare în revoluția și 
cialistă.

forță eonducă- 
constracția so-

in 
ei 
mult
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Mun- 
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★
Cei 25 de ani care 

Conferința Națională 
octombrie 1945 reprezintă, desigur, o 
perioadă scurtă în viața unui popor, 
dar drumul străbătut de țara noastră 
in această perioadă, imensele progre
se care s-au realizat pe toate planu
rile demonstrează deosebit de convin
gător cit de nesecată este forța trans
formatoare a socialismului, de ce pu
tere creatoare este capabil un popor 
liber, stăpîn pe propria-; soartă și 
avind în frunte un partid care-și 
elaborează științific politica, pe baza 
aplicării creatoare 
marxist-leniniste la condițiile con
crete ale țării.

Dacă cu 25 de ani
trializarea era privită ca o sarcina 
de perspectivă, astăzi România pre
zintă imaginea unei țări cu o indus
trie robustă, dinamică, echilibrat dez
voltată. Saltul calitativ înregistrat in 
dezvoltarea industrială a țării este 
ilustrat în chip grăitor de faptul că 
industria a devenit ramura condu
cătoare a economiei naționale, reaii- 
zind o producție de circa 17 ori mai 
mare ca în 1938 și participînd în pro
porție de 57,4 la sută la crearea veni
tului național. S-au produs modifi
cări substanțiale în profilul industrie1 
românești, locul central ccupindu-1 
ramurile de bază ale industriei gre
le, de care depind înzestrarea tehnică 
a tuturor sectoarelor economice na
ționale, asigurarea progresului tehnic 
neîntrerupt. Politica partidului de dez
voltare rațională, armonioasă a forțe
lor de producție pe întregul teritoriu 
al țării a imprimat pulsul unei vieți 
economice intense, dinamice, în toate 
județele. Stadiul de dezvoltare Ia care 
a ajuns in prezent societatea româ
nească este cea mai elocventă măr
turie a justeței și rodniciei politicii 
de industrializare socialistă.

Tocmai pe această bază, Congresul 
al X-lea al partidului, elaborînd mă
rețul program al făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a si
tuat continuarea consecventă a indus
trializării în centrul acestui program. 
Ceea ce caracterizează în cel mai 
înalt grad orientarea dată de Congres 
în acest domeniu este efortul de a 
ridica industrializarea la un nivel su
perior pe baza incorporării in produc
ție a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, această o- 
rientare exprimîndu-se, între altele, 
în accentul pus pe dezvoltarea celor 
mai moderne ramuri — industria e- 
lectrotehnică, electronică, automatiza
rea proceselor de producție, mecanica 
fină etc. Pe această cale se va putea 
atinge obiectivul istoric stabilit dc 
Congres — de a ajunge, la sfîrsitul ac
tualului deceniu, in rindul țărilor a- 
vansate sub raport economic.

Dezvoltarea economică, corespun
zător noilor cerințe, reclamă în mod 
imperios o organizare modernă a 
producției și a muncii, asigurarea u- 
nui înalt grad de eficiență a întreg1’ 
activități. Continuînd pe o treaptă 
superioară orientarea dată de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Na
țională din 1967, Congresul al X-lea 
a subliniat necesitatea înfăptuirii 
consecvente a vastului ansamblu de 
măsuri menit să ducă la perfecțio
narea conducerii și organizării eco
nomiei, ca și a vieții sociale și de 
stat în ansamblu. Faptele arată că 
aplicarea acestor măsuri întărește 
principiile socialiste în organizarea și 
activitatea socială, creează un cadru 
mai propice valorificării din plin a 
avantajelor noii orânduiri.

O trăsătură dominantă a realităților 
noastre în etapa actuală o constituie 
unitatea politică a întregului popor, 
coeziunea întregii societăți in 
jurul partidului, unitate făurită ca

au trecut de la 
a P.C.R. din

a învățăturii

in urină indus-

rezultat al prefacerilor adinei petre
cute în ultimul sfert de veac în struc
tura economică și socială a țării, al 
desființării pentru totdeauna a ex
ploatării omului de către om. Pe baza 
înfăptuirii politicii marxist-leniniste 
a partidului în problema națională 
s-au dezvoltat unitatea și frăția dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare ; animați de aceleași țeluri 
fundamentale, toți oamenii muncii 
din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, muncesc cu elan, umăr 
la umăr, pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru înflorirea patriei 
comune. Coeziunea întregului popor 
în jurul partidului acționează ca un 
izvor inepuizabil de tărie al orîn- 
duirii noi, ca o puternică forță mo
trice a progresului națiunii noastre 
socialiste.

Caracteristice pentru societatea 
noastră in actualul stadiu sînt, de a- 
semenea, procesul de continuă dez
voltare a democrației socialiste, crea
rea celor mai favorabile condiții 
pentru manifestarea plenară a perso
nalității umane, pentru exercitarea 
celor mai largi drepturi și libertăți. In 
dezvoltarea măsurilor luate în acest 
sens, Congresul al X-lea al partidu
lui a subliniat necesitatea de a se 
acționa în continuare pentru perfec
ționarea cadrului instituțional în ve
derea participării tot mai active a 
maselor la dezbaterea principalelor 
probleme ale politicii interne și ex
terne, problema dezvoltării democra
ției socialiste fiind in esență, după 
cum se sublinia în Raportul la Con
gres, „problema participării active a 
poporului la conducerea treburilor 
țării". Partidul desfășoară o largă 
activitate pentru stimularea inițiati
vei creatoare a oamenilor muncii, 
asigură participarea maselor 
borarea tuturor deciziilor de 
major, acționează cu hotărâre 
întărirea legalității socialiste, 
înrădăcinarea în întreaga viață so
cială a principiilor eticii și echității 
socialiste.

Cea mai 
realităților 
reprezintă 
lăți de către Partidul Comunist Ro
mân, înaltul său prestigiu, adeziunea 
și atașamentul poporului față de poli
tica sa. Reflectînd în politica 
sa interesele fundamentale ale națiu
nii, partidul acționează consecvent și 
ferm pentru înălțarea patriei pe trep
te tot mai înalte ale progresului și 
civilizației socialiste. Prin aceasta el 
își îndeplinește pe deplin îndatorirea 
fundamentală față de propriul popor, 
care i-a încredințat mandatul de a-i 
conduce destinele și, totodată, o înal
tă îndatorire internaționalistă, succe
sele construcției socialiste în România 
reprezentînd o contribuție la întărirea 
forței și influenței socialismului în 
lume.

Conștient de răspunderile sporite 
care-i revin în etapa actuală, parti
dul se preocupă intens de așezarea 
consecventă pe baze științifice a în
tregii sale activități, își perfecționea
ză continuu formele de organizare și 
de muncă, promovează un spirit com
bativ in toate domeniile construcției 
socialiste, acționează pentru înlătura
rea practicilor învechite, pentru pro
movarea noului, asigurînd astfel 
exercitarea tot mai rodnică a rolului 
său conducător. întărirea rolului di
riguitor al partidului este chezășia 
faptului că poporul nostru va înainta 
mereu pe drumul pe care și pină 
acum a realizat pași de uriaș — după 
cum arată elocvent retrospectiva 
ultimului sfert de veac, — drumul 
socialismului și comunismului.

Strins unit în jurul partidului, po 
porul nostru își consacră toate for
țele înfăptuirii programului lumino» 
de înflorire a patriei, elaborat de 
partid, văzind in acest program cau
za sa scumpă, expresia celor mai 
înalte năzuinți ce-1 însuflețesc.

la ela- 
interes 
pentru 
pentru

pregnantă caracteristică a 
noi din patria noastră o 

conducerea întregii socie-
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cinema
• 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; 
10,30; 21.
• In arșița nopții : CAPITOL —
8,45; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 21, la
grădină - 19, FAVORIT — 10, 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• 100 de carabine : BUCUREȘTI
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
FEROVIAR - 3,30; 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 : 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 : 
NA — 9: 12.
• Blow-up : DOINA -
16- 18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI 
19,30 în continuare.
• Denunțătorul —
18.45, America — 21 : 
CA (sala Union).
• Hibernatus : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA 
9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, GRĂ
DINA DOINA — 18,15.
• Alfa-Romeo și Julieta : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30.
• Tiffany Memorandum : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 17,45; 
20, PACEA — 15,45; 18; 20.
• Clipa de libertate : BUZEȘTI —
15.30.
• Jandarmul 
ZEȘTI — 18;
20.30. MUNCA
• Întoarcerea
DACIA — 8,45—20,30 în continuare, 
MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 17,30: 20
• Tntîlnirea : 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
• Fantomele 
LOR — 15,30.
• Degetul de 
18, la grădină
— 17,45; 20.
• Hei, tu ! : COTROCENI — 15,30.
• Canarul și viscolul : VOLGA
— 16.
e Aurul : VOLGA — 18,15; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 19,45.

• Asterix și Cleopatra : VI1TO 
ICUL - 16; 18; 20.
• Patricia șl 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.
O Mayerling (ambele serii) : FLA
CĂRA — 15,30; 19, ARTA — 10: 16. 
la grădină — 19,15.
• Clinele din Baskerville : VITAN 
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Ultimul drum : RAHOVA — 
15,30.
n Dragoste și viteză : RAHOVA — 
18, la grădină — 20.
a Tăcerea bărbaților : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Marile vacanțe : COSMOS — 
15,30; 13; 20,15.
• Cavalerii aerului : CRÎNGAȘI — 
16; 18: 20

teatr

DOI-

13,45:
L. Cara-

NOI — 8,45—

16,30;14,15;
CINEMATE-

se însoară : BU- 
20,30, la grădină — 
— 16; 18; 20.
doctorului Mabuse :

20. 
„c.

Dol pe un balan- 
Emlgrantul din

19.
se grăbesc : Moși

fier : LIRA — 15,30; 
— 20, COTROCENI

I. Nottara" (sala 
pe acoperiș... în 

19,30; (sala

• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 11; Don Quijote — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; Rosemarie — 19,30.
e Teatrul Național „I.
glale“ (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — 10,30; Heidelbergul de 
altădată — 20; (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 10,30; Cui i-e fri
că de Virginia Woolf 2 — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 10,30; Dispariția Iui Galy 
Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 10,30; 
D-ale carnavalului — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia — Harfa de iarbă
— 10,30; 20.
• Teatrul Mic : 
soar — 10,30;
Brisbane -
• Teatral
Magheru) : Sus 
sac — 10; Rebelul 
Studio) : Năzdrăvanul occidentului
— 10,30; O lună la țară — 16; Cind 
luna e albastră — 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 11; Mazel-tov I — 
19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat
— 11; (sala din Calea Victoriei) : 
Guliver în țara păpușilor — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Logodnicele 
aterizează la Paris — 11.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 10; 19,30; (la Sala Palatului) : 
Domnișoara din Sighișoara — 16; 
19,30.
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Expoziția
de pictură

Brăduț Covaliu
Dacă expoziția deschisă în anul 

1964 de pictorul Brăduț Covaliu releva 
datele unei autentice personalități 
artistice — elogios și amănunțit con
semnate în presă — recenta expoziție 
din sălile Dalles, a cincea în ordinea 
cronologică, aduce încă o dată dovada 
unei incontestabile maturități. Tre
cerea timpului a acoentuat calități 
știute, desăvîrșindu-le, a dezvoltat al
tele noi... Nealterată s-a păstrat însă 
austera gravitate cu care este privit 
motivul, lirismul de densă substanță 
intelectuală, luciditatea care cenzu
rează sever elanurile. Căci vocația 
plastică a lui Brăduț Covaliu pare a 
izbucni din structura gînditorului. asi- 
milind-o. Pictura pare a fi pentru 
acest artist o interpretare superioară 
a lumii înconjurătoare, printr-o dublă 
cunoaștere : artistică și filozofică. In- 
terferindu-le, pictorul realizează de 
fapt o sinteză plastică ; între creația 
pur plastică și interpretarea motivu
lui se află o strinsă legătură. Sensul, 
cel puțin aparent, al lucrărilor se află 
în această perpetuă dorință de crea
ție, alăturată încercării de a interpre
ta prin ipoteze metaforice lumea. 
Ideea e mai totdeauna transfigurată 
plastic, încorporată senzorial, astfel 
incit nici o clipă spontaneitatea nu se 
transformă în vibrație exterioară, lu
ciditatea nu alunecă în discursiv.

Simțurile înregistrează atent con
tactul cu lumea — de la frumusețea 
peisajului agrest, la calmul plin, în
cărcat de istorie al Veneției sau Du- 
brovnicului, de la evocarea unor tim
puri revolute, a unor permanențe ale 
satului românesc, la elogiul vibrant 
al contemporaneității, 
gravă asupra sensului 
care o aduc portretele.

Primordială pare a 
peisagist a lui Brăduț 
văzut cum lucrează acest mare pe>- 
sagist — scria, analizînd această la
tură a activității artistului. Ion Frun- 
zetti — unul din cei mai autentici 
poeți ai peisajului pe care ni l-a dat 
școala românească de pictură de la 
începuturile ei și pină astăzi (și nu 
e puțin lucru să fii un peisagist de 
valoare intr-o școală ca aceea româ
nească, plină de peisagiști la tot pa
sul !) — și mi-am dat seama de ce 
priveliștile captate de el închid o atit 
de puternică încărcătură energetică, 
de ce comprimă și condensează atîta 
stenic sentiment al vieții reale, de ce 
emoționează așa, ca și cum în fiecare 
din ele ți-ai regăsi, văzîndu-le. co
chilia posibilă pentru o sensibilitate 
dornică să fie melcul tăinuit al în-

la meditația 
existenței pe

fi vocația de 
Covaliu. „Am

tregii naturi, devenite culbec și ghioc 
sidefiu, feeric, dar și apropiat vie
țuirii..."

Niciodată terminat, dialogul cu na
tura se înfiripă mereu altfel, este me
reu reluat, în mereu alte și alte din 
ipostazele sale. Și nu este vorba aici 
de preponderența numerică a peisa
jelor, ci de faptul că pictorul pare a 
surprinde rotirea acestei naturi, egală 
și veșnică. Sensibilitatea frustă, a- 
decvată elanurilor dinții ale materiei, 
ascultă parcă această creștere tai
nică a vegetalului. înregistrează mo
dificările de nuanță ale atmosferei 
(„înserare", „înnoptare"), se oprește 
insistent, unificator asupra pămin- 
tului. Imaginea satului maramure
șean, aspectele surprinse in Apu
seni __ ’
portanță, semnificație nu sub raportul 
unor imagini precise, ușor de recu
noscut, ci prin faptul că ele în
cheagă o lume perfect articulată, pe 
deplin rotundă — aceea a satului ro
mânesc. Iar aici spațiul obiectiv se 
întrepătrunde cu cel mental, realita
tea imaginii percepută direct se su
prapune celei știute. Pictorul este 
înclinat să caute și să găsească o 
semnificație („Poarta", „Intrare în 
sat"), să exploreze realități care apar
țin legendei și folclorului românesc 
(„Calul moșului", „Sat în munții 
Apuseni") spre a le pune în evidență, 
spre a le ridica 
lizare.

Simplitatea de 
mobilă, cursivă, _ 
colorate recompun atmosfera înghe
țată, apăsătoare a iernilor — ce ar 
putea constitui un capitol aparte prin
tre lucrările actualei expoziții. Sînt 
lucrări care închid o stare de spirit 
de mare alertă, de continuă mobili
tate, contrastantă poate la o vedere 
primară cu fondul melancolic al afec
tului. Fiorul poetic este al așteptării, 
al solitudinii, al contemplației, dar. 
în același timp, și al siguranței expri
mării. Tonul e grav, mîngîietor. în
treaga lume pare a participa la în
chegarea acestui univers de echilibra, 
așteptare, repaos. Rară, apariția omu
lui în acest peisaj dobîndește funcții 
simbolice.

Mai puțin interesant sub raportul 
definirii caracterologice, portretul, da 
altfel mai puțin prezent numeric a- 
cum, marchează o zăgăzuire severă 
a fluxului emotiv. Asperitățile mate
rialului pictural sint cizelate, șlefuite 
cu tenacitate și vigoare parcă într-o 
continuă căutare a proporției celei 
mai fericite (de altfel, în „Portret", 
1967, aluzia la modelul clasic este 
evidentă.) Și totuși, nu aspectul precis 
nominalizat al modelului este impor
tant, cit dreapta cumpănă pe care ar
tistul o realizează intre idee și 
expresie.

fn ansamblul"^i’, expoziția d^'almm' 
pare a sta sub semnul unei com
plexe constante tematice și de. stil. t 
Este o impresie pe care lucrările o 
depășesc prin accentul pus asupra 
mijloacelor pur materiale ale picturii, 
prin echilibrul labil, dinamic, pe care 
Brăduț Covaliu știe să-l realizeze în
tre aceste mijloace, prin transferul 
spiritual pe care-1 obține cu ajutorul 
lor. Căci există un strat mai profund, 
inefabil al acestei picturi, care unifică 
elementele discursului plastic și le 
face să „cînte". Brăduț Covaliu nu 
spune doar, ci fragmentează exprima
rea — in fiecare lucrare a acestei 
expoziții, poate în mai multe lucrări 
decit s-ar crede că sint necesare — 
pentru a-și converti sentimentele pe 
căi moderne la pictură, autodefinin- 
du-se în acest fel în raport cu ipos
tazele timpului.

sau Făgăraș dobîndesc îm-

la prag de genera-

exprimare liniară, 
griuri învăluitoare,

Marina PREUTU
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ale 
tele 
Pe 
„nu 
țelor", nu o politică de împărțire a 
lumii in „blocuri", ci una de înțe
legere și colaborare între popoare și 
între state", în care scop este esențial 
„spiritul de colaborare și voința de 
a rezolva toate problemele prin 
buna înțelegere".

Orientind politica externă a țării 
spre „întărirea prieteniei cu marele 
popor sovietic, cu popoarele încon
jurătoare și cu toate popoarele iubi- 

a 
de 

a 
co- 
so- 
ță-

Au trecut 45 de ani de 
cind Mânu" Nedeianu, ti- 
nărul actor care era an
gajat in anul 1929 în tru
pa Teatrului Național din 
Craiova, slujește cu cre
dință teatrul, teatrul ro
mânesc, naționalul craio- 
vean.

Din 1925 și pină 
Mânu Nedeianu a 
in sute de spectacole, un 
impresionant număr de 
roluri, de o foarte mare 
varietate de gen și stil. , 
Și dacă este adevărat că 
nezdruncinata credință cu 
căre a slujit arta a fost 
mereu aceeași, este 
atît de adevărat că 
mai fertilă perioadă 
activității sale a repre- 
zentat-o perioada ultimu
lui sfert de veac — anii 
socialismului. In această 
perioadă Mânu Nedeianu 
a obținut patru premii de 
creație, mai multe ord!- 
ne și medalii, titlul de 
artist emerit. In această 
perioadă, actorul s-a do
vedit și un bun animator, 
un bun director de tea
tru. El s-a aflat la con
ducerea Teatrului Națio-

azi. 
jucat,

tot
Cea 

a

nai din Craiova între 
1956—1962, perioadă în 
care tînăra echipă a tea
trului a marcat, prin ac
tivitatea ei, un moment 
important în dezvoltarea 
teatrului românesc mo
dern.

Artiștii și publicul Tea
trului Național din Cra
iova — și deopotrivă cu 
ei toți aceia care au avut 
prilejul să îl aplaude pe 
Mânu Nedeianu in vreuna 
din numeroasele sale a- 
pariții scenice — au ani
versat cu căldură, intr-un 
cadra festiv, vineri 16 
octombrie, împlinirea ce
lor 45 de ani de activi
tate scenică.

Aducînd omagiul nos
tru talentului și conștiin
ței profesionale a lui 
Mânu Nedeianu, aplaudăm 
totodată inițiativa Tea
trului Național din Cra
iova de a nu lăsa 
treacă neobservat și 
sărbătorit momentul
bilanț al unei asemenea 
activități.

să
ne- 
do

N. STANCU

Dialog eliptic
toare de libertate", partidul 
formulat în esență constante 
bază ale activității externe 
statului nostru — prietenia și 
laborarea frățească cu țările 
cialiste, cooperarea cu toate 
rile lumii, indiferent de orinduirea 
lor socială. în interesul păcii șl pro
gresului mondial.

Elaborînd 0 linie strategică și tac
tică justă in ansamblu pentru lupta 
revoluționară a partidului și a în
tregului popor, stabilind direcțiile 
principale ale reconstrucției și dez
voltării economice a României mo
derne, dind răspuns unor proble
me de bază care stăteau în 
fața națiunii, Conferința Națio
nală din octombrie 1945 a constituit 
un moment de seamă în întărirea

Banda desenată consti
tuie una din prezențele 
publicistice ce cunosc in 
prezent o deosebită răs- 
pîndire — apărută mai a- 
les ca antidot al lipsei de 
timp, dar și ca modalitate 
cu maximă eficiență. Dar 
spațiul redus 
vat textului nu 
sluji drept scuză 
lui de substanță,
sebi in cazul benzii 
senate pentru copii, 
care înclinația firească a 
vîrstei spre ilustrație și 
text concentrat o trans
formă intr-un procedeu, 
accesibil și atractiv toto-

rezer- 
poate 
lipsei 

Indco- 
de- 
pe

dată, de transmitere a 
unor cunoștințe variate.

Recentele apariții din. 
editura „Ion Creangă" — 
editură care a reușit să se 
impună prin excelente ini
țiative — apelînd la 
o asemenea modalita
te. optează pentru te
matica istorică. Volume
le „Comoara lui Dro- 
michet" (ilustrație de 
Gheorghe Marinescu, text 
de Vasile Mânuceanu) și 
„Asediul" (ilustrație de 
D. Dobrică, text de Radu 
Theodora) ne rețin atenția 
prin textul explicit, antre
nant, nu lipsit de accente

poetice, care secundează 
o ilustrație vie, atent 
construită. Radu Theodora 
semnează și textul la „Șoi
mii Moldovei" (ilustrat de 
Puiu Mânu), evocarea par
ticipării moldovenilor la 
lupta de la Marienburg. 
Ca și „Asediul", „Șoimii 
Moldovei" se încheagă 
sub semnul unei 
cații afectuoase a 
rului textului : 
meu, Horia". Or, gindin- 
du-ne la cel de-al doilea 
volum, încercăm o justi
ficată invidie față de cel 
căruia îi este dedicat, căci 
el beneficiază de perma
nenta vecinătate a tatălui 
pentru explicații supli
mentare și pentru... even
tuale „revizuiri educative" 
ale vocabularului, nu o 
dată presărat eu expresii 
mai degrabă argotice, de 
tipul destul de frecventu
lui „pe toți dracii". Vi

dedi- 
auto- 

„Fiuiui

zibila incoerență a dia
logului este consecința 
firească a lipsei sale de 
substanță ; cinci imagini 
succesive (de luptă) au, 
de pildă, următorul text: 
1. „Uiuiu 
măă 1“ ;
sîrg, oșteni !‘ 
cap, oștene !' 
ne-te, spătare 
facem ? Ne luptăm, 
toți dracii !“.

Nu credem că este ne
cesar să se insiste asupra 
faptului că „publicul" 
acestor cărți, aflat la o 
vîrstă a formării deprin
derilor, limbajului, nu tre
buie confruntat cu lipsă 
de coerență a textului, eu 
improprietățile și, cîtc- 
odată, cu nuanța de u- 
șoară vulgaritate a limba
jului.

! La goană, 
2. „Tăiați de 

l“ ; 3. „Dă la 
; 4. „Ati- 
!“ : 5. „Ce 

pe

Dana TUDOR

Muzeul... piesă de muzeu
Muzeul de istorie și 

artă din orașul Zalău este 
una din instituțiile cele 
mai reprezentative ale 
culturii sălăjene. Din pă
cate, însă, el este pus în 
imposibilitate de a-și <- 
xercita funcția de focar 
al culturii, deoarece este 
închis de mai bine de un 
an. Peste 22 000 de piese 
istorice, dintre care ci- 
teva rarisime, aproape 
600 obiecte de artă popu
lară și multe altele de 
artă plastică așteaptă in- 
tîlnirea 
laconic 
vreme, 
anunță, 
rău a locuitorilor din Za
lău : „Muzeul este în
chis pentru renovare".

— Deși termenul de 
încheiere a lucrărilor era 
luna august a.c., se pare 
că nu vom reuși să-l re
deschidem pină prin fe
bruarie — martie anul

cu publicul. Un 
afiș. îngălbenit de 
atirnat la intrare, 
spre părerea de

viitor, ne declară profe
sorul Vasile Lucăcel, di
rectorul muzeului.

Cum se face că s-au 
tărăgănat atîta Vreme 
lucrările de renovare și 
cine se face vinovat de 
acest lucra ? Răspunsul 
îl pot da întreprinderea 
județeană de gospodărie 
comunală și locativă (exe
cutantul), ca și comitetul 
județean pentru cultură și 
artă (beneficiarul).

In fața justificărilor, 
proiectelor și angajamen
telor care se oferă din 
abundență, un singur lucru 
rămîne cert : atitea piese 
de muzeu sint ținute sub 
„cheie", iar mii și mii de 
vizitatori se văd in impo
sibilitate de a admira co
morile de artă ce atestă 
civilizația de pe meleagu
rile acestui colț de țară 
care este Sălajul. Pină 
cind ?

Vasile RUSU

Corecturi la o „toamnă...
culturală"

La Buzău s-a încheiat 
recent cel de-al treilea 
Festival „Toamna buzoia- 
nă“, ajuns în această edi
ție la o masivă participa
re. Manifestarea artistică, 
pe cale de a deveni tra
dițională, și-a cristalizat 
în acest an scopurile și 
structura. Dînd glas prin 
cintec „belșugului pămîn- 
tului", participanții la 
festival au adus la lumina 
rampei piese semnificati
ve ale folclorului local. 
Repertoriul interpreților a 
fost structurat pe linia cu
legerii și impunerii unor 
valori autentioe de folclor 
din zone cu o bogăție re
cunoscută. Este lăudabilă 
inițiativa Casei creației 
populare a județului Bu
zău de a organiza, folo
sind acest prilej, discuții 
cu interpreții și specialiș
tii prezenți asupra nece
sității păstrării autentici
tății cîntecului popular, 
a faptului de viață folclo
ric, astfel ca el să se în
cadreze firesc în legile 
spectacolului. Ar mai tre
bui adăugat că la festi
val au participat 50 de re
prezentanți din zece jude-

în general 
El a evi- 

și anumite 
altfel cu 

general.

țe care au evoluat în fața 
a 3 000 de spectatori la 4 
spectacole.

Organizarea și rezulta
tele acestui festival-con- 
curs au fost 
mulțumitoare, 
dențiat însă 
carențe, de
caracter mai 
Este vorba despre tendin
ța unor comitete județene 
de cultură și artă de a 
răspunde „de complezen
ță" invitațiilor adresate, 
trimițînd concurenți ne
pregătiți sau departe de 
exigențele deja constitui
te ale acestor manifestări 
(exemplul județelor Vran- 
cca și Tulcea la Festiva
lul de la Buzău). Subli
niem acest lucra deoarece 
festivalurile județene, 
pentru a căror organizare 
se cheltuiește atîta ener
gie, nu reprezintă niște 
prelungiri diletante ale 
spectacolului profesionist, 
ci prilejuri majore de de
pistare a valorilor, de im
punere a artei autentice 
și a bunului gust.

tivă binevenită a Radio- 
televiziunii, în colaborare 
cu Comitetul de Stat de 
Cultură și Artă, Consiliul 
Central al U.G.S.R. și U- 
niunea C 
menită să 
educarea estetică a mase
lor, la cultivarea senti
mentelor de dragoste față 
de patrie și partid — ne-a 
surprins tăcerea sub care 
au fost trecute numele 
celor ce au scris versurile 
cîntecelor interpretate de 
formațiile corale aflate în 
concurs. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit nu este 
pentru prima dată cind in 
diverse ooncerte, in emi
siuni de radio și televi
ziune, în programele ar
tiștilor amatori remarcăm

Compozitorilor, 
i contribuie la

o asemenea regretabilă 
omisiune. Regretabilă pe 
de o parte pentru că as
cultătorii nu au cum să 
afle că printre semnatarii 
versurilor celor mai su
gestive cîntece patriotice 
scrise în ultimele decenii 
se numără cunoscuți poeți 
ca Eugen Jebeleanu, Ma
ria Banuș. Mihai Beniuc, 
Ion Brad, Al. Andrițoiu, 
Eugen Frunză, iar pe 
de alta pentru că un ast
fel de tratament nu este 
de natură să stimuleze a- 
propierea unor noi și vi
guroase talente poetice de 
un gen artistic ce dispu
ne de o mare forță de 
convingere.

Radu GHEORGHIU

Omisiuni regretabile
Largul ecou înregistrat 

de-a lungul anilor de cin- 
tecul patriotic în conștiin
ța ascultătorilor se dato- 
rcște expresivei mărturii 
pe care o aduce asupra 
înaltelor sentimente pe 
care le generează evoca
rea unor momente impor
tante ale istoriei patriei, 
mesajului înaintat pe care 
il transmite. „Deșteap- 
tă-te. române", „Hora Uni
rii", „Tricolorul". „Repu-

blică, măreață vatră", 
„Partidul" sînt doar cite- 
va dintre titlurile care r.e 
evocă un univers de idei 
și sonorități investit cu 
trăsături semnificative, in 
care stihul și fraza muzi
cală se contopesc intr-un 
tot armonios.

Iată de ce, urmărind pri
ma etapă a concursului 
coral interjudețean ,.Pa- 
trium Carmen" — iniția-

Istoria unei
De curind, Uzina Me

canică de Material Rulant 
„16 Februarie" din 
a împlinit un secol 
existență, prilej cu 
a fost publicată o 
monografie, sub 
grijirea lui Ladislau Fo- 
dor și Gavril I. 
a prestigioasei 
prinderi, 
viața 
primul atelier 
ferată 
veac 
șui de la poalele _ _ 
leacului și pină la impu
nătoarea unitate 
trială de astăzi, 
stăruie mai ales 
istoriei de luptă 
viarilor clujeni, 
rim astfel primele con
flicte între muncitori 
și administrație. cele 
dinții greve, încercă
rile de organizare în sin
dicat, anii de avînt revo
luționar c? au urmat pri
mului război mondial, 
participarea la greva ge
nerală din 1920. desfășu
rarea eroicelor lupte din 
ianuarie — februarie 1932

vechi uzine

Silviu ACHIM

înființat 
în urmă

de 
de

cu 
în

Cluj 
de 

care 
vastă 

în-

indus- 
cartea 
asupra 

a fero- 
Urmă-

la 
cale 

un 
ora- 
Fe-

Jucan, 
între- 

Reconstituind 
uzinei

M. GEORGESCU

uriașele demonstrații din 
vara lui 1940 impotrna 
dictatului de la Viena — 
succesiune istorică de 
acțiuni care au transfor
mat Atelierele C.F.R. din 
Cluj intr-o adevărată ci
tadelă revoluționară. Ani
lor, bogați în realizări, 
care au trecut de la 23 
August 1944, ani în care 
fața uzinei, ca și viața 
celor ce lucrează în ea, a 
cunoscut profunde schim
bări înnoitoare, le sînt 
rezervate, de asemenea, 
numeroase pagini.

In completarea mono
grafiei sint înserate a- 
mintirile acelora care în 
diferite perioade au făcut 
parte din colectivul fa
bricii clujene. Lucrarea se 
relevă astfel ca un cald 
omagiu adus înaintașilor, 
tuturor acelora care, prin 
munca și lupta lor. au 
creat un deosebit renume 
uzinei centenare.
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PRIMIRI DECORĂRI

La Consiliul de Stat
Tovarășul Emil Bodnaraș, vice

președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit la 17 octombrie pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Suediei la București, Cari Rappe, în

legătură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială.

La Consiliul de Miniștri

LA CONSILIUL DE STAT
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Iosif Banc s-a intilnit sîmbătă 
la amiază cu Hong Won Gi, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare Demo
crate Coreene, conducătorul delega
ției guvernamentale, care a partici
pat la deschiderea Tîrgului internațio
nal București 1970. Oaspetele a fost 
însoțit de membrii delegației.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă, prietenească, a par
ticipat Ion Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii și silviculturii.

Au luat parte Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Seara, vicepreședintele Consiliului

de Miniștri Iosif Banc a oferit 
masă în cinstea oaspeților.

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Leonte Răutu a primit sîmbă
tă dimineața delegația Consiliului Fe
deral al Tineretului din 
Federală a Germaniei — 
condusă de Wolfgang 
președintele consiliului, 
vizită in țara noastră.

A fost de față Ion Iliescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uhiuhii Tineretului Comunist, minis
tru pentru problemele tineretului.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

O

Republica
D.B.J.R. — 
Reifenberg, 
care face o

La Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a primit sîmbătă 
dimineața delegația Consiliului Fede
ral al Tineretului — D.B.J.R. — din 
R. F. a Germaniei, condusă de Wolf
gang Reifenberg, președintele consi
liului, care se află într-o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ion Iliescu, prlm-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Ion Mărgineanu. 
secretar al Marii Adunări Naționale,

(Agerpres)

Sosirea in Capitală a președintelui
Camerei Deputaților din Luxemburg

Adunări Națio-
Capitală, sîmbătă

La invitația Marii 
nale a sosit în 
seara, Pierre Gregoire, președintele 
Camerei Deputaților din Luxemburg, 
cu soția, pentru a face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
președintele Camerei Deputaților din

Luxemburg a fost întâmpinat de Ște
fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, cu soția, prof. Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei juri
dice a M.A.N., și Mircea Rebreanu. 
deputat în M.A.N.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Ma
tineu duminical pentru copii și 
școlari. 10,00 Viața satului. 11,30 
Matineu simfonic. In program : 
Simfonia a III-a „Scoțiană" de Fe
lix Mendelsohn Bartholdy. Inter
pretează orchestra simfonică a 
Badioteleviziunli. Dirijor : Krysz- 
tov Missona (R. P. Polonă). 13,00 
De strajă patriei. 12,30 Fotbal: 
Rapid — Universitatea Craiova 
(Divizia națională A). 14,13 Publi
citate și muzică. 14,30 Emisiune în 
limba maghiară. 16,00 Muzică dc 
promenadă. Cîntă fanfara fabricii 
de conserve Tecuci. Dirijor Victor 
Dușu. 16,15 Hiplsm : Marele pre
miu de curse cu obstacole de la 
Pardubice (înregistrare). Cralnie- 
comentator: Cristian Țopescu.
17,00 Avanpremieră la Campiona
tul mondial de gimnastică — Lju
bljana 1970. Reportaj filmat l

„Două zile la București cu echipa 
Japoniei". 17,30 Patinaj artistic. 
19,20 Film de desene animate : 
„Autostop" — o producție a stu
diourilor poloneze. 10,30 Telejur
nalul de seară. 20,00 Reportaj TV : 
„întoarcerea bărbaților" — . de 
lloria Vasilonl. 20,20 Film artis
tic : „Inspectorul general" — co- .. 
medie muzicală cu Danny Kaye 
— premieră pe țară. 22,00 Inter- 
prețl preferați de muzică popu
lară. 32,30 Telejurnalul de noapte. 
Sport. 23,00 închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

emisiunii. Sta- 
premieră pe 

pod“ — opera 
" Arte

20,0» Deschiderea 
giune lirică TV • 
țară. „Comedie pe . 
de Bohuslav Martinu. 20,45 
frumoase. Expoziția Brăduț Co- 
valiu. 21,03 Buletin de știri. 21,15 
Parada vedetelor cu Margareta 
Pîslaru, Anda Călugăreanu, Edith 
Pieha, Harry Belafonte, Gianni 
Morandl, Rafael. Jean-Claude Pas
cal, Mihaela Mihai, Tereza Ke- 
sovja, Tom Jones. 22,10 Reluarea 
serialului de sîmbătă seara. 23,00 
închiderea emisiunii programu
lui II.

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc, sîm
bătă la amiază, solemnitatea decoră
rii unor geologi și mineri.

Distincțiile au fost înminate de to
varășul Manea Mănescu vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Bujor Almă- 
șan, ministrul industriei miniere și 
geologiei.

Pentru merite deosebite în activi
tatea de prospecțiuni geologice, a fost 
distins cu „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a tovarășul Radu Botezatu. adjunct 
al ministrului industriei miniere 
geologiei, iar 
clasa a UI*a și
Științific" clasa a III-a un număr de 
15 ingineri, șefi de serviciu și geo
logi, din cadrul întreprinderii geolo
gice și de prospecțiuni București.

In cadrul aceleiași solemnități, au 
fost distinși, cu „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a. un număr de cinci ingi
neri și mineri — șefi de brigadă și de

și 
cu „Ordinul Muncii" 

Ordinul „Meritul

schimb, pentru merite deosebite în 
desfășurarea lucrărilor de deschidere 
și pregătire a minei de cupru Vărad.

în numele Consiliului de Stat, ăl 
tovarășului Nicolae Csaușescu, per
sonal, cei distinși au fost călduros fe
licitați de tovarășul Manea Mănescu, 
care le-a urat noi succese în activi
tatea de cercetare științifică, de iden
tificare și de punere în exploatare a 
unor noi resurse naturale ale tării 
noastre.

în numele celor decorați. Ion Ber
beleac. geolog principal la întreprin
derea geologică și de prospecțiuni 
București, a mulțumit, pentru înal
tele distincții acordate, pentru prețui
rea pe care conducerea de partid și 
de stat o acordă activității geologice, 
anga.iîndu-se să nu precupețească 
nici un efort pentru a traduce în viață 
importantele sarcini trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. privind in
troducerea în circuitul economiei na
ționale a unor noi resurse de materii 
prime.

R. S. F. IUGOSLAVIA

NOILE BLAZOANE DALMAȚIENE

(Agerpres)

Sosirea unei delegații
a primăriei orașului Viena

La invitația Consiliului popular al 
municipiului București, sîmbătă la 
amiază a sosit în Capitală o delegație 
a primăriei orașului Viena. condusă 
de Felix Slavik, prim-vicepreședinte 
al primăriei orașului .

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
ții au fost întîmpinați de Ion Cosfna, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Eduard Tschcip, 
ambasadorul Austriei la București, și 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi, oaspeții au făcut o 
vizită la Consiliul popular al muni
cipiului București, unde au fost pri
miți de Dumitru Popa, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal, primarul general 
al Capitalei. Cu acest prilej a avut 
loc o întrevedere care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

★
Președintele Comitetului executiv 

al Consiliului popular al municipiului 
București a oferit un dejun în cinstea 
oaspeților.

(Agerpres)

Ședința de constituire a Comisiei
de educație permanentă

Sîmbătă, la Ministerul învățămîn- 
tului, a avut loc în prezența ministru
lui învățămîntului, Mircea Malița, șe
dința de constituire a Comisiei de e- 
ducație permanentă, sub președinția 
acad. Grigore Moisil.

Comisia, din care fac parte acade
micieni, cadre didactice din învăță- 
mîntul de toate gradele, cercetători 
științifici, specialiști din variate do
menii de activitate, reprezentanți ai

presei. Radiodifuziunii și Televiziunii, 
va funcționa pe lîngă Ministerul În
vățămîntului. Ea va studia și promo
va formele de instruire și educare a 
adulților, analizînd și prospectînd 
noile tendințe în formele instituțio- 
nalizate, postșcolare și postuniversi
tare, destinate perfecționării metode
lor și tehnicilor de muncă profe
sională.

Cronica zilei
-Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a adresat o tele
gramă de felicitare lui Abdelhadi 
Boutaleb, președintele Camerei Re
prezentanților Regatului Maroc, cu 
ocazia alegerii sale în această func
ție.

★
Sîmbătă la amiază delegația Con

siliului Federal al Tineretului din R.F. 
a Germaniei, condusă de Wolgang 
Reifenberg, președintele Consiliului 
Federal al Tineretului, a fost primită 
de Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului.

Cu acest prilej au fost examinate 
probleme privind colaborarea bilate
rală, precum și unele probleme de 
interes comun.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala dl. Bror Wahlroos. secretar

(Agerpres)

general în Ministerul Industriei și Co
merțului al Finlandei, care, la invi
tația Ministerului Comerțului Exte
rior, a făcut o vizită în țara noastră.

În timpul șederii în țară, oaspetele 
a vizitat Tîrgul internațional Bucu
rești și a avut întrevederi cu mem
bri ai conducerii Ministerului Comer
țului Exterior.

*
O delegație condusă de Vasile Ale- 

xandrescu, adjunct al ministrului în
vățămîntului. a plecat sîmbătă dimi
neața în R. F. a Germaniei, pentru 
a întreprinde o vizită de studii și do
cumentare în probleme privind in- 
vățămîntul profesional și tehnic. La 
invitația fundației „Friedrich Nau
mann", delegația română va vizita 
școli, licee, uzine și laboratoare din 
orașele \Kbln, Essen, Millheim și al
tele. 1

(Agerpres)

Intre atmosfera evocatoare a ce
tăților antice din Split și tabloul 
vieții contemporane trepidante pe 
care o cunoaște portul dalmat, jux
tapunerea a fost îndeajuns de brus
că. Sosiți spre sfirșit de zi în stră
vechea așezare de pe coasta adria- 
tică, asistăm încă seara, în decorul 
fostului palat al lui Diocletian, la o 
feerie de sunet și lumină care re
învia în expresie coregrafică un 
episod mitologic, pentru ca dimi
neața să parcurg în marș kilo
metrii de labirint ai unei impresio
nante cetăți industriale : marele 
șantier naval Split, loc de geneză 
al unor nave-gigant.

Labirint ? Ascultind la începutul 
itinerarului, în fața hărții șantieru
lui, explicațiile despre organizarea 
fluxului muncii, aveam să constat 
că voi străbate un traseu desenat 
de o riguroasă geometrie, căruia lo
gica industrială modernă îi conferă 
o simplitate clasică.

Și iată-mă pornit în 
pe acest traseu. Tabloul 
lor cale ale șantierului, 
în aer liber, după cea
concepție și tehnologie, învăluite în 
lumina soarelui dalmat, ni se înfă
țișa pe fundalul sonor al muncii 
matinale intense de pe șantierul 
naval. Minute în șir am urmărit cu 
privirea deplasarea giganticelor po
duri rulante prevăzute cu cilindri 
electromagnetici care „aspirau" fo
liile de oțel mari cît aproape un te
ren de volei, 
ta spre locul 
nației aveau 
„foarfecă" de

Split, Pola, 
trei localități 
care dezvăluie nu numai pitorescul 
unic al litoralului Adrlaticei, dar și 
un peisaj industrial caracteristic 
Iugoslaviei contemporane.

Marile porturi însorite ale țării 
prietene și-au amplificat renumele 
prin contribuția substanțială pe care 
o aduc la asigurarea unui puls eco
nomic viu al Iugoslaviei. Traficul 
maritim comercial cunoaște la Split, 
Pola și Rjeka o curbă continuu as
cendentă.

La aceasta se adaugă o perfor-

incursiune 
principale- 
construite 
mai nouă

pentru a le transpor- 
unde croitori îndemi- 

să le fasoneze cu 
acetilenă.
Rjeka... între aceste 

se înscrie un itinerar

manță industrială semnificativă. 
Colectivele șantierelor navale din 
cele trei porturi s-au făcut cunos
cute în ultimii ani peste hotare prin 
cutezanța tehnologică cu care au 
trecut la construirea de vase mari
time cu parametri impresionanți.

Iată-ne față în față cu unul din 
autorii performanței, inginerul Ni- 
kolo Jurelo. Ascultăm absorbiți vo
cea domoală a interlocutorului nos
tru, care evocă istoria de 
azi a marii întreprinderi 
strucții navale din Split, 
de muncă din trecut, 
muncitorilor împotriva ocupanților 
hitleriști ; apoi dezvoltarea șantie
rului în anii Iugoslaviei socialiste, 
proiectele in curs de realizare, ca 
și cele de viitor. Opțiunea colecti
vului pentru o concepție modernă 
în privința construcțiilor navale îmi 
este demonstrată de întreaga înfă
țișare a șantierului, de organizarea 
fluxului muncii, de toate preocupă
rile despre care mi-au vorbit spe
cialiștii de aici.

Automatizînd operațiile prelimi
nare ale construcției propriu-zise, 
modernizînd montajul carcasei, a- 
menajind două noi cale, colectivul 
șantierului a trecut la producția de 
vase cu deplasament de peste 
100 000 de tone, ducind în momentul 
de față tratative cu beneficiari in
teresați în achiziționarea de nave 
de 250 000 tone și mal mari.

„Nimeni — nici cel mai calificați 
specialiști — afirma un inginer, nu 
poate prevedea cu exactitate care 
sînt limitele posibilităților de tonaj 
ale construcțiilor navale moderne, 
iar schimbările în acest domeniu 
sint atît de frecvente și atît de ra
pide îneît nu se poate spune plnă 
unde vor merge tendințele actuale 
in favoarea unor tot mai mari uni
tăți plutitoare. în ce ne privește, 
noi am optat pentru vase cu tonaj 
de peste 100 000 pînă la 250 000— 
300 000 de tone pentru că, sub ra
portul eficienței muncii, al produc
tivității, al cheltuielilor de produc
ție ele prezintă reale avantaje".

Argumente asemănătoare aduc, 
cînd discuți cu ei, și specialiștii

ieri și de 
de con- 
condițiile 
rezistența

șantieretor navale de la Rjeka ți 
Pola.

Escaladarea continuă a sporirii 
tonajului vaselor moderne pentru 
transportul de produse și materii 
prime a determinat șantierele na
vale de la Split, Pola și Rjeka să 
facă eforturi pentru înzestrarea lor 
tehnică. Trecerea la asemenea con
strucții a necesitat introducerea tot 
mai largă a ciberneticii, calculatoa
relor electronice și altor instalații 
care pot asigura precizia și calita
tea execuției navelor.

Toate acestea merg mînă în mină 
cu organizarea științifică a produc
ției, cu perfecționarea continuă a 
fluxului muncii, cu intensificarea 
cercetărilor de știință aplicată, în 
domeniul construcțiilor navale. Bi
neînțeles, întîietatea în materie, din
tre toate șantierele porturilor mari
time implantate pe coasta Adriati- 
cei, revine septuagenarei întreprin
deri de la Rjeka. Aici procesul mun
cii a cunoscut o astfel de 
nare, îneît realizarea unei 
înainte dura doi ani s-a 
cum la numai șase luni.

Actualitatea acestor fapte este de
monstrată în aceste zile de preocu
pările privind elaborarea viitorului 
plan cincinal, care rezervă flotei 
comerciale iugoslave obiective im
portante : sporirea actualului ei to
naj, astfel incit să se poată atinge 
in 1975 peste 2 500 000 tone, ceea ce 
în raport cu 1970 va constitui o 
creștere de 112 la sută. Acest tonaj 
sporit va trebui să asigure în 1975 
transportul a 34 660 000 tone de 
mărfuri, adică cu 19 500 000 mai 
mult decît in 1970.

Așadar, producție de calitate, ra
pid realizată și competitivă... Iată 
exprimată sintetic preocuparea e- 
sențială a lucrătorilor din domeniul 
construcțiilor navale iugoslave, care 
se străduiesc să răspundă cerințelor 
puse In fața lor de economia țării, 
să situeze această ramură de veche 
tradiție a industriei iugoslave la 
nivelul tehnicii avansate, contem
porane.

perfecțio- 
nave care 
redus a-

George IONESCU
Belgrad.

Știri culturale
Ansamblul bulgar de cintece și 

dansuri populare „Balkan" al coope
rativelor meșteșugărești din Treavna, 
județul Gabrovo, care se află în tur
neu în țara noastră ca răspuns la vi
zita pe care ansamblul „Marama" al 
cooperației meșteșugărești a făcut-o 
în țara vecină, a prezentat un fru
mos spectacol artistic în Capitală.

în cadrul manifestărilor interna
ționale dedicate Anului Beethoven, 
corul Filarmonicii „George Enescu", 
a plecat sîmbătă în Italia, unde va 
susține, alături de Orchestra simfo
nică a Filarmonicii din Cluj, aflată 
în turneu în aceeași țară, cîteva con
certe la Prato și Torino.

Cele două formații vor interpreta 
Simfonia a IX-a de Beethoven.

La Muzeul de artă modernă și con
temporană românească din Galați a 
avut loc sîmbătă vernisajul unei ex
poziții de tapiserii franceze contem
porane. Expoziția cuprinde peste 40 
de lucrări din cele mai reprezentative 
ale genului.

(Agerpres)
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FOTBAL Etapa a Vll-a
• IERI, trei meciuri • ASTĂZI, încă cinci

ouă iuri
LA HANDBAL...

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20, 21 octombrie. In țară : Procesul 
de încălzire continuă în toate regiu
nile țării, vremea avînd în general 
un aspect frumos. Se vor semnala pe

alocuri ploi slabe. Vîntul slab piuă 
la potrivit, temperatura în creștere. 
Minimele vor oscila tntre —2 grade 
și +8 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, iar maximele vor fi cu
prinse între 10 grade și 20 grade, 
local mai ridicate. Dimineața se va 
produce ceață. în București : Vremea 
în încălzire ușoară, cerul va fi schim
bător, vîntul va sufla slab, tempera
tura va crește ușor. Dimineața ceață 
slabă.

CHI
(Urmare din pag. I)

La cererea echipelor U.T.A., Steaua 
și Dinamo București (și. cu înțelege
rea colegială a formațiilor adverse) 
ieri au avut Ioc, devansate cu o zi 
deci, meciurile de campionat ale a- 
cestora cu Steagul roșu, Politehnica 
și, respectiv, F. C. Argeș. Se poate 
spune că fotbaliștii arădeni și bucu- 
reșteni au terminat onorabil jocuri
le acestea, că, într-un anume fel, au 
putut să-și definitiveze planurile de 
atac pentru întilnirile de miercuri din 
cadrul turului II al competițiilor 
europene de club (după cum se știe, 
U.T.A. joacă la Belgrad cu Steaua 
roșie pentru C.O.E., Steaua se depla
sează în Olanda, la Eindhoven, .pen
tru a întîlni în „Cupa Cupelor" for
mația locală, iar Dinamo susține la 
Liverpool un meci greu cu binecu
noscuta formație F. C. Liverpool in 
„Cupa europeană a târgurilor").

dusă o partidă și credem că va fi 
analizat din acest punct de vedere 
de forurile competente.

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
3—2 (1—2). Autorii golurilor : Vigu 
(min. 6), Tâtaru (min. 76) și Iordănes- 
cu (min. 90) pentru Steaua ; Goleae 
(min. 14) și Cuperman (min. 42) pen
tru Politehnica. Deși deschiseseră 
scorul printr-un șut de la distanță 
tras de Vigu, steliștii s-au văzut do
minați insistent și la pauză conduși cu 
2—1. Ei au totuși o puternică 
revenire în a doua repriză, dar nu 
reușesc să egaleze decît foarte tîrziu, 
la o fază confuză, deși anterior avu
seseră ocazii numeroase și mai ales 
clare. Cu numai cîteva secunde îna
inte de fluierul final, Iordănescu în
scrie golul victorios al echipei sale.

înainte de a Încheia rindurile des
pre jocul Steaua — Politehnica Iași 
trebuie să arătăm că o egalitate ar 
fi fost rezultatul cel mai echitabil. 
Spunind acest lucru, nu ne referim 
numai la faza din care bucureșienii 
au înscris cel de-al doilea gol (Tăta
ra, aflat în ofsaid), oi și la faptul că, 
în general, pe parcursul celor nouă
zeci de minute și... ceva, ieșenii au 
jucat maj frumos, mai clar, arătind 
că stnt o echipă în formă, bine pre
gătită. O prezență total dezagreabilă 
pe teren a fost arbitrul N. Cursant 
(Ploiești), care a comis multe erori, 
afectînd direct buna desfășurare a 
meciului. Arbitrajul său a fost o 
mostră de felul cum nu trebuie eon-

STEAGUL ROȘU BRAȘOV —
U.T.A. 0—0. Un rezultat care îi bucu
ră pe arădeni (venlți la Brașov pen
tru „un punct") dar care îi nedrep
tățește pe brașoveni, mult mai ac
tivi și, firește, mizînd pe ambele 
puncte pe teren propriu. Gornea a 
trecut prin mari emoții, atît în pri
ma repriză cit și în cea de-a doua. 
Dacă, totuși în poarta sa nu a intrat 
nici un gol este în parte meritul său 
(de cîteva ori a intervenit salvator 
la mingi extrem de dificile), dar și... 
al adversarilor — Florescu, Gyorfi — 
fiecare, de mai multe ori, șutind 
imprecis din poziții favorabile. Nu se 
poate spune insă că arădenii nu 
și-au încercat șansele și în atac. Con
traofensiva lor i-a pus în încurcătură 
pe brașoveni. în ultimele minute, tî- 
nărul Dumbreanu, Lereter, Domide 
au fost foarte aproape de a produce 
„marea surpriză".

argeșeanului Radu, (jucător, de altfel, 
slab) care, deși singur numai cu por
tarul Constantinescu în careul mic, 
trimite mingea aiurea, mult în afara 
spațiului porții. Golul dinamoviștilor 
a fost marcat de Sălceanu. După în
scrierea primului gol, tensiunea a 
crescut și asistăm la multe durități, 
în care se angajează chiar „tricolori" 
cum este Radu Nunweiller.

★
Celelalte cinci meciuri ale etapei 

se dispută astăzi. In Capitală de la 
ora 12,30 pe Stadionul „Republicii", 
are loc partida dintre RAPID și 
UNIVERSITATEA CRAIOVA. în 
țară sânt programate următoarele me
ciuri : Constanța : FARUL — PETRO
LUL ; Cluj : UNIVERSITATEA — 
JIUL ; Bacău : DINAMO — PRO
GRESUL ; Timișoara : C.F.R. — 
C.F.R. Cluj. Toate acestea încep la 
ora 15.

Pe terenul de la Stadionul 
neretului, în fața unui numeros 
public (dar, într-o organizare 
iresponsabilă), ieri după-amiază 
s-a disputat unul dintre derbiu- 
rile campionatului masculin de 
handbal, între echipele bucureș- 
tene Universitatea și Steaua. Jo
cul, spectaculos și de bun nivel 
tehnic, a evidențiat forma mai 
bună a campionilor. După ce la 
pauză a condus cu 10—7, Steaua 
și-a adjudecat o prețioasă victo
rie (scor final : 17—14), prețioa
să prin faptul că i-a permis să 
treacă din nou în fruntea clasa
mentului.

Cealaltă fruntașă a handbalu
lui nostru, Dinamo București, 
susține astăzi (de la ora 11,15, pe 
terenul său din șos. Ștefan cel 
Mare) un meci cu Politehnica

ti-

Galați, învingătoarea de acum 
cîteva săptămîni a steliștilor.

...Șl LA VOLEI
Noua ediție a campionatelor 

naționale de volei a fost inau
gurată ieri de formațiile mas
culine Dinamo 
ale căror 
majoritatea 
lui reprezentativ. Un adevărat 
derbi, chiar din prima etapă a 
campionatului, la a cărui vizio
nare au fost prezenți, din pă
cate, destul de puțini spectatoi’i... 
Steaua cîștigă eu 3—0 (ia 11. 9 
și 8).

Pentru astăzi, cel mai echili
brat meci se anunță a fi în sala 
Giulești ; la ora 10 se întîlnesc 
echipele feminine Rapid și Peni
cilina Iași. în deschidere, I.E.F.S. 
— C.P.B. în sala Dinamo, o altă 
partidă interesantă : Dinamo — 
Universitatea Timișoara.

și 
efective 
membrilor

Steaua, 
cuprind 

lotu-

IC. ARGEȘ PITEȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Roșu (min. 35), respectiv 
S&lccanu (min. 74).

Corespondentul nostru Gh. Cirstea 
transmite : Joc greu pentru ambele 
echipe. Atît argeșenii, cit și dlnamo- 
viștii au aruncat în luptă toate for
țele și cunoștințele lor tehnice. Sco
rul este echitabil, deși în repriza se
cundă oaspeții au marcat o oarecare 
superioritate în teren. Ceea ce a plă
cut la acest joc au fost nenumăratele 
faze palpitante, dirzenia cu care s-a 
muncit pentru fiecare minge, Ia fie
care din faze, în principal în prima 
repriză, cînd scorul putea să Ia pro
porții : Nu s-au marcat, totuși, go
luri multe, datorită intervențiilor 
prompte ale portarilor și apărătorilor, 
dar șl „ghinioanelor" înaintașilor, 
încă în primele minute, fundașul pi- 
teștean Vlad salvează de pe linia 
porții un „cap" al lui Dumitrache. 
Două „bombe" trase de la 4—5 m de 
același Dumitrache sint salvate in 
extremis de portarul Niculescu. Spre 
sfîrșitul meciului, tot Dumitrache e- 
xecută un șut puternic, care întâlnește 
bara. în aceste minute, este rindul

KW în. cîteva rînduii
ȘAH. în runda a 10-a a turneului 

internațional masculin de șah de Ia 
Vinkovici (Iugoslavia), marele ma
estru danez Larsen l-a învins pe 
Ledici, iar marele maestru sovietic 
Bronstein (cu piesele negre) a cîști- 
gat la Velimirovici. Partidele Petro
sian—Hort, Bertok—Măriei, Szabo— 
Minici și Gligorici—Parma s-au în
cheiat remiză. Partidele Quinteros— 
Tomicl și Ozanici—Taimanov s-au în
trerupt. în clasament conduc Larsen 
(Danemarca) și Gligorici (Iugoslavia) 
cu cîte 7 puncte, urmați de Taimanov 
(U.R.S.S.)— 6,5 puncte (1), Hort (Ce
hoslovacia) — 6,5 puncte, Petrosian 
(U.R.S.S.) — 6 puncte ș.a.

HOCHEIUL ÎN ACTUALITATE ! Ieri s-au disputat primele două meciuri 
ale ediției 1970—1971 a campionatului divizionar, ambele pe patinoarul aco
perit „23 August", unde vor avea loc de altfel și celelalte partide din zilele 
imediat următoare. Dinamo București a întrecut cu 20—1 pe Avintul Gheor- 
ghieni, iar Avintul Miercurea Ciuc cu 10—7 pe Agronomia Cluj. Astăzi, dc la 
ora 10, este programată jiartida Agronomia Cluj—Avintul Ghcorghieni. în fo

tografie : aspect din meciul inaugural al campionatului. Foto : M. Cioc

pe gheață Dy- 
D. Germană), 
în Finlanda, a 

în compania

• Echipa de hochei 
uamo Weiswasser (R. 
continuindu-și turneul 
evoluat la Tampere,
formației locale Koo-Vee. La capă
tul unui meci spectaculos, hochelș- 
tii finlandezi au terminat învingători 
cu 5—3 (4—0, 0—2, 1—1).

luate. Rezultatele n-au întîrziat să 
apară : în ultima vreme, procesul ds 
producție a reintrat în normal, ceea 
ce va permite recuperarea a 10 la 
sută din restanțele la aluminiu pri
mar. De asemenea, la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Tr. Măgu
rele au început probele tehnologice 
la instalația de amoniac, prevăzîn- 
du-se în acest trimestru o depășire de 
circa 17 000 tone substanță activă, 
care, împreună cu alte suplimentări 
de producție ce vor fi realizate la uni
tățile din Valea Călugărească. Năvo
dari, Făgăraș și Săvinești, va permite 
recuperarea a 40 Ia sută din totalul 
nerealizărilor. în bună parte, vor fi 
recuperate și restantele la carbid și 
policlorură de vinii.

— Rep : Dacă ne menținem la ace
leași produse la care s-au înregistrat 
rămâneri în urmă în 9 luni din acest 
an, constatăm că, cu excepția alumi
niului, la care lucrurile sint pe dru
mul cel bun, în prima decadă a lunii 
octombrie restanțele la policlorură de 
vinii și îngrășăminte cu azot, în loc 
să scadă, s-au accentuat. Cum ex
plicați această situație ?

— Ing. N. Ionescu : Este adevărat 
că, în prima decadă a lunii octombrie, 
apare o rămînere în urmă la unele 
din sortimentele amintite. Cauza ? 
Instalația de la Rm. Vîlcea fiind încă 
în recepție, a fost necesară executa
rea unor probe suplimentare pentru 
demonstrarea posibilităților ei teh
nice. începînd însă din decada a doua 
a acestei luni, instalația a intrat în 
funcționare normală, înregistrîndu-se 
creșteri de producție de la zi Ia zi. 
Iar în ceea ce privește îngrășăminte- 
le cu azot, amintesc că instalațiile de 
fabricare a amoniacului de la Tr. 
Măgurele se află încă în probe teh
nologice, urmînd ca peste cîteva zile 
să se intre în producție normală.

— Rep : La Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969. s-a subliniat ne
cesitatea atingerii intr-un termen cît 
mai scurt a parametrilor tehnici și 
economici proiectați în toate unitățile 
industriei chimice. De ce, totuși. în 
anumite unități se mențin încă unele 
deficiențe în acest domeniu ?

— Ing. N. Ionescu : încă de la în
ceputul anului, specialiști din minis
ter, împreună cu colectivele din între
prinderi, au analizat situația fiecărei 
instalații în parte, elaborînd măsuri 
concrete de îmbunătățire a funcțio
nării tehnologice și mecanice. Ca ur
mare a acestor măsuri, pînă în pre
zent, mai bine de jumătate din nu
mărul instalațiilor — care au avut 
întîrzieri în atingerea parametrilor 
tehnlco-economici proiectați la în
ceputul acestui an — au atins indi
catorii stabiliți. Modul de desfășu
rare a acțiunilor întreprinse arată că, 
pînă la sfîrșitul acestui an, toate In
stalațiile își vor atinge parametrii 
proiectați.

— Rep : Ce intenționează să între
prindă in acest sens ministerul ? Care 
trebuie șă fie poziția centralelor in
dustriale ?

— Ing. N. Ionescu : Specialiștii din 
ministerul nostru urmăresc zilnic mo
dul de respectare a programelor de 
acțiune stabilite pentru această pe
rioadă. Vreau să subliniez însă că 
toate aceste măsuri nu scutesc cen
tralele industriale. întreprinderile de 
răspunderile pe care le au și pe care

trebuie să și le îndeplinească necon
diționat, mai ales în privința îmbu
nătățirii supravegherii proceselor 
tehnologice, a întreținerii corespun
zătoare a instalațiilor, efectuării la 
timp și in bune condiții a lucrări
lor de întreținere și reparații. Ele nu 
trebuie să aștepte permanent inter
venții din afară pentru lichidarea 
propriilor deficiente și să folosească 
din plin competențele ce le sînt a- 
cordate prin statutul de funcționare.

— Rep : Asupra căror probleme con
siderați că trebuie să se insiste in pre
zent pentru a preveni repetarea unor 
asemenea neajunsuri in anul viitor ?

— Ing. N. Ionescu : Nu mă opresc 
asupra unor condiții fundamentale, 
cum sînt punerea în funcțiune la 
termen a noilor obiective și respec
tarea graficelor de atingere a para
metrilor proiectați, pentru asigurarea 
cărora nu trebuie precupețit nici un 
efort. Vreau în schimb să insist asu
pra necesității respectării cu rigurozi
tate a graficelor de reparații la insta
lațiile în funcțiune. Persistă încă o 
concepție total greșită, după care, 
pentru a diminua cu orice chip res
tanțele, se procedează la amînarea 
execuției reparațiilor necesare. Aceas
tă concepție nu ține seama de faptul 
că, prin ridicarea gradului de uzură a 
utilajelor, se mărește pericolul unor 
accidente tehnice, scade randamentul 
de utilizare și capacitatea instalații
lor. consumurile specifice, cheltuielile 
prevăzute cu reparațiile cresc, se pot 
înregistra perturbații în aproviziona
rea altor sectoare ale economiei, îm
preună cu toate consecințele nega
tive care decurg din acestea.

De aceea, conducerea ministerului 
urmărește cu deosebită atenție pre
gătirea și executarea în perioada care 
a mai rămas pînă la sfîrșitul anu
lui, a reparațiilor planificate a se e- 
fectua la unele instalații importante 
din sector, ca, de exemplu, cele de 
piroliză, de polietilenă și negru de 
fum de Ia Combinatul petrochimic 
din Pitești, instalațiile de melană de 
la Uzina de fibre sintetice din Săvi- 
nești, de policlorură de vinii de pe 
platforma Borzești și de superfosfațl 
de la Uzina chimică din Valea Călu
gărească. Ministerul Industriei Chi
mice este preocupat ca prin îmbu
nătățirea calității reparațiilor execu
tate și a pieselor de schimb utilizate, 
precum și prin asigurarea unei în
trețineri atente în perioada de func
ționare, să se mărească ciclul de func
ționare a instalațiilor între două re
parații.

★
Fără îndoială că, în bună măsură, 

acțiunile întreprinse de Ministerul 
Industriei Chimice pentru impulsio
narea ritmului de realizare a pla
nului s-au dovedit a fi oportune 
și eficiente. Din păcate, judecind lu
crurile prin prisma proporțiilor sta
bilite pentru recuperarea restanțelor 
la anumite sortimente, nu se contu
rează în toate cazurile o aliniere la 
limita maximă a eforturilor. Mai sînt 
aproape două luni și jumătate pînă 
la sfirșitul anului și. de aceea, credem 
că nu este cazul să se lase loc fatali
tății. Dimpotrivă, există posibilități 
ca, mobilizîndu-se neîntîrziat și in
tens toate rezervele, toate forțele, a- 
doptîndu-se urgent cele mai eficiente 
măsuri, colectivele din industria chi
mică să încheie ultimul an al actua
lului cincinal cu planul îndeplinit la 
toate sortimentele, la toți indicatorii 
prevăzuți.



viața internațională
CU PRILEJUL SESIUNII 

JUBILIARE A O N U.

ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI 
AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
Ministrul afacerilor externe ai Româ
niei, Corneliu Mănescu, s-a întilnit la 
New York cu Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al R.A.U. Au 
fost discutate probleme aflate pe or
dinea de zi a celei de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., precum 
și aspecte ale relațiilor bilaterale 
dintre România și R.A.U.

Corneliu Mănescu s-a întilnit, de 
asemenea, cu Abba Eban, ministrul de 
externe al Israelului. Obiectul con

ALTE CONTACTE DIPLOMATICE
NEW YORK 17 (Agerpres). — Pa

ralel cu dezbaterile sesiunii jubiliare 
a Adunării Generale, la sediul O.N.U. 
se desfășoară o intensă activitate di
plomatică. Vineri seara, între mini
strul afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko, și secre
tarul de stat al S.U.A., William Ro
gers, a avut loc o întrevedere, în ca
drul căreia, potrivit agenției T.A.S.S., 
s-a făcut un schimb de păreri asupra 
unui larg cerc de probleme interna
ționale. Din surse americane se rele
vă că schimbul de vederi va continua 
luni cu o întîlnire programată la re
ședința secretarului de stat american, 
William Rogers.

Secretarul de stat al S.U.A. s-a 
întilnit. de asemenea, în cadrul unor 
întrevederi separate cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, și cu re
prezentantul special al acestuia în 
Orientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring, Potrivit unor surse 
americane, Rogers i-a informat pe 
interlocutori asupra faptului că S.U.A. 

vorbirilor l-au constituit probleme a- 
flate în dezbaterea actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Miniștrii de externe ai Republicii 
Socialiste România și Republicii Sin
gapore au avut o convorbire cu prile
jul participării lor la sesiunea jubi
liară a O.N.U. Corneliu Mănescu și 
S. Rajaratnam au abordat cu acest 
prilej aspecte ale relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme de pe a- 
genda de lucru a Adunării Generale 
a O.N.U.

au rezerve în legătură ou oportunita
tea unei dezbateri asupra situației 
din Orientul Apropiat în plenul Adu
nării Generale a O.N.U.

William Rogers a discutat proble
ma Orientului Apropiat și cu mini
strul de externe al Italiei, Aldo 
Moro. Se precizează că ministrul de 
externe italian l-a informat pe secre
tarul de stat despre discuțiile care 
au loc între Italia și R.P. Chineză, 
privind normalizarea relațiilor din
tre cele două țări.

*
Ziariști și conducători ai unor orga

ne de presă din 35 de țări vor parti
cipa la o masă rotundă, organizată 
cu ocazia festivităților prilejuite de 
aniversarea a 25 de ani de la înfiin
țarea O.N.U. Dezbaterile, care vor 
fi inaugurate de către secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, și președin
tele. sesiunii Adunării Generale, Ed
vard Hambro, vor fi consacrate ac
tivității Națiunilor Unite în cei 25 
de ani de existentă.

Conferința generală 

a UNESCO
INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 
continuă lucrările celei de-a 16-a 
sesiuni a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O. Luind cuvîntul în ca
drul dezbaterilor de politică gene
rală, șeful delegației române, amba
sadorul Valentin Lipatti, a subliniat 
că U.N.E.S.C.O. trebuie să-și sporeas
că eforturile pentru înlăturarea ra
sismului, lichidarea colonialismului 
și consecințelor lor, pentru promova
rea drepturilor omului și stabilirea 
de relații pașnice între popoare. în 
spiritul principiilor Cartei Națiunilor 
și ale Declarației universale a dreptu
rilor omului, România sprijină con
secvent inițiativele U.N.E.S.C.O. și 
ale membrilor săi, condamnînd poli
tica de apartheid și discriminările ra
siale de orice fel.

Reamintind că România acționează 
consecvent pentru afirmarea în viața 
internațională a primatului dreptului 
pentru instaurarea normelor de etică 
și justiție, vorbitorul a exprimat 
convingerea țării noastre că numai 
respectarea strictă a acestor principii 
poate asigura progresul umanității și 
consolidarea păcii în lume. El 
a subliniat că misiunea princi
pală a U.N.E.S.C.O., promovarea păcii 
mondiale prin cooperarea în dome
niile educației, științei și culturii, nu 
poate fi realizată fără respectarea 
principiului universalității în struc
tura și programul acestei organizații. 
Șeful delegației române a reafirmat 
poziția României in legătură cu res
tabilirea drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U. și în instituțiile sale speciali
zate. România consideră, de aseme
nea, că trebuie create condițiile ne
cesare, pentru ca R.D. Germană, R.D. 
Vietnam și R.P.D. Coreeană să de

„JENMINJIBAO":

„Poporul chinez salută stabilirea de relații 
diplomatice intre China și Canada"

PEKIN 17 (Agerpres). — In edito
rialul său din 15 octombrie, ziarul 
„Jenminjibao" subliniază că guver
nele R.P. Chineze și Canadei au pro
cedat la stabilirea relațiilor diploma
tice între cele două țări, animate de 
dorința de a respecta principiile 
egalității în drepturi, suveranității și 
integrității teritoriale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc.

în ultimii ani, se arată în editorial, 

vină membre și să participe activ la 
programul U.N.E.S.C.O.

Oprindu-se asupra problemelor 
dezvoltării, șeful delegației române 
a subliniat necesitatea ca U.N.E.S.C.O. 
să aducă o contribuție esențială la 
realizarea obiectivului celui de-al 
doilea Deceniu al dezvoltării, prin 
funcțiunile sale de agenție specia
lizată a O.N.U. în domeniul coope
rării științifice și internaționale. El 
a cerut ca educația și știința să fie 
menținute în programul U.N.E.S.C.O. 
ca activități prioritare pentru urmă
torii șase ani.

Șeful delegației române a subli
niat importanța majoră pe care țara 
noastră o acordă tuturor punctelor 
din programul U.N.E.S.C.O. privind 
cooperarea europeană. Militînd con
secvent pentru întărirea cooperării 
pe plan regional în Balcani și pe 
plan european, România va sprijini 
proiectele privind acest obiectiv. 
Vorbitorul a salutat în acest sens 
inițiativa U.R.S.S. de a înscrie pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni un 
punct privind contribuția U.N.E.S.C.O. 
la promovarea păcii, securității și 
colaborării in Europa, arătînd că 
intensificarea relațiilor dintre statele 
europene, a cooperării multilaterale, 
creează în prezent condițiile nece
sare in vederea pregătirii Conferin
ței general europene asupra secu
rității și dezvoltării pe continent.

Șeful delegației române s-a referit, 
apoi, la alte aspecte ale programu
lui U.N.E.S.C.O. pentru 1971—1972, 
arătînd că și pe viitor România își 
va aduce contribuția sa la înfăptui
rea obiectivelor de pace, înțelegere 
și cooperare internațională pe care 
le promovează U.N.E.S.C.O.

relațiile dintre China și Canada s-au 
dezvoltat, fapt care a dus Ia stabili
rea de relații diplomatice oficiale, in 
interesul popoarelor celor două țări.

„Poporul chinez salută stabilirea 
de relații diplomatioe între Chiria și 
Canada. Dorim ca prietenia dintre 
poporul chinez și poporul canadian să 
crească necontenit, ca relațiile dintre 
cele două țări să se dezvolte pe zi 
ce trece", se arată în încheierea edi
torialului.

ÎNTÎLNIRE DE LUCRU 
A DELEGAȚIILOR 
P.C.F. SI P.S.U.

PARIS 17 — Corespondentul Ager
pres Georges Dascal transmite : La 
Paris a avut loc prima întîlnire a 
delegațiilor Partidului Comunist 
Francez și Partidului Socialist Uni
ficat, conduse respectiv de Georges 
Marchais, secretar general adjunct al 
P.C.F., și Michel Rocard, secretar na
țional al P.S.U. Un comunicat publi
cat la încheierea întîlnirii anunță 
constituirea mai multor grupuri de 
lucru. însărcinate să pregătească ba
zele unui acord politic în unele do
menii, cum ar fi sprijinirea în comun 
a revendicărilor muncitorești și de
mocratice. Un grup de lucru a fost 
însărcinat să pregătească programul 
și tactica comună pentru alegerile 
municipale din martie 1971.

REZOLUTIfl PLENAREI C. C. 
AL P. C. FRANCEZ PRIVIND 

SĂRBĂTORIREA A 50 DE ANI 
DL IA CREAREA PARTIDULUI

PARIS 17 — Corespondentul Ager
pres Georges Dascal. transmite : 
Ziarul „L’Humanite" publică rezoluția 
adoptată de plenara C.C. al Partidu
lui Comunist Francez încheiată joi, 
privind sărbătorirea a 50 de ani de 
la crearea partidului.

C.C. al P.C.F. a instituit o comisie 
specială pentru organizarea sărbăto
ririi acestei aniversări.

Declarația-program 
a noului guvern 

libanez
BEIRUT 17 (Agerpres). — Premie

rul libanez, Saeb Salam, a prezentat 
sîmbătă in fața Parlamentului de- 
clarația-program a noului guvern. Pe 
plan intern, programul guvernamen
tal preconizează, între altele, modifi
carea legii electorale și a legilor re
feritoare la activitatea întreprinde
rilor particulare, crearea unui consi
liu economic și social, elaborarea unor 
proiecte de dezvoltare. între princi
piile de politică externă ale noului 
guvern, declarația-program sublinia-ză 
hotărîrea cabinetului libanez de a 
„păstra suveranitatea Libanului". Re
feritor la raporturile dintre guvernul 
libanez și rezistența pălești neană. 
declarația-program menționează „da
toria Libanului de a sprijini acțiunea 
fedainilor, păstrîndu-și totodată secu
ritatea si suveranitatea".

Sesiunea Consiliului 
general al F. S. M. 

și-a încheiat lucrările
MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
După patru zile de activitate, la 
Moscova și-a încheiat lucrările cea 
de-a 20-a sesiune a Consiliului ge
neral al Federației Sindicale Mon
diale. la care au participat reprezen
tanți a peste 50 de centrale sindicale 
din diferite țări ale lumii. Din Ro
mânia a luat parte tovarășul Florian 
Dănălache, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor. Sesiunea a adoptat apelul 
Consiliului general al F.S.M. „Pen
tru unitatea mișcării sindicale inter
naționale", adresat tuturor oameni

R. A. U.

Președintele Anwar Sadat 
a depus jurămîntul 

în fata Adunării Naționale
9

CAIRO 17 (Agerpres). — După 
cum a anunțat postul de radio Cairo, 
Anwar Sadat. președintele ales 
al Republicii Arabe Unite, a depus 
sîmbătă după-amiază jurămîntul în 
fața Adunării Naționale.

După aceasta a urmat ceremonia 
de învestitură în noua sa funcție. La 
ședința extraordinară a Adunării 
Naționale au asistat membrii guver

Livrarea de arme britanice către Republica 
Sud-Africană

condamnată de președintele Zambiei
într-o conferință de presă ținută 

după încheierea convorbirilor dintre 
o delegație africană și primul mi
nistru britanic Edward Heath cu pri
vire la problema eventualei vinzări 
de arme britanice către regimul ra
sist sud-african, președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a respins toate ar
gumentele invocate de primul minis
tru Heath pentru a justifica poziția 
guvernului britanic în această pro

lor muncii, organizațiilor sindicale din 
toate țările și de toate orientările, or
ganizațiilor sindicale . internaționale. 
Au fost, de asemenea, adoptate rezo
luția „Cu privire la împlinirea a 
100 de ani de la proclamarea Comu
nei din Paris" și alte documente.

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la crearea F.S.M., în Sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor a avut loc 
o adunare festivă a reprezentanților 
oamenilor muncii din capitala sovie
tică, la care au fost prezenți și parti - 
cipanții la cea de-a 20-a sesiune a 
Consiliului general al F.S.M.

nului, membrii Comitetului Executiv 
suprem al Uniunii Socialiste Arabe, 
conducători ai armatei, precum și 
membrii corpului diplomatic acredi
tați la Cairo. Noul președinte al 
Republicii Arabe Unite va adresa 
duminică seara la posturile de radio 
și televiziune un mesaj către na
țiune.

blemă. Subliniind că „Comrnon- 
wealth-ul nu aparține Marii Brita
nii", această țară fiind doar „un par
tener mai mare care nu are însă 
dreptul să dicteze celorlalți membri 
in orice problemă", Kenneth Kaunda 
a spus că dacă „primul ministru 
Heath va persista in poziția sa. va 
trebui să organizăm scoaterea An
gliei din Commonwealth".

(Urmare din pag. a IlI-a) 

președintele României. Este plăcut 
să constați că pe meridiane atit de 
îndepărtate se știu multe despre 
țara noastră, despre progresele ei 
pe calea dezvoltării economice, des
pre politica sa externă, caracteri
zată prin dinamism și spirit con
structiv, consacrată păcii și colabo
rării intre popoare. Steagul româ
nesc, arborat pe aeroportul Ken
nedy lozinca scrisă in limba româ
nă deasupra intrării întreprinderi
lor din Santa Clara sau progra
marea unui computer special al a- 
cestei uzine pentru a transmite de 
la distanță un text in aceeași limbă, 
însoțit de steagul țării noastre cu 
stema României socialiste, artico
lele și fotografiile din presa ame
ricană dedicate vizitei președintelui 
țării noastre — iată tot atitea do
vezi concludente ale interesului 
stirnit de acest eveniment. Pentru 
cine cunoaște uzanțele presei de 
aci, faptul că o fotografie infăți- 
șindu-l pe oaspetele român este 
plasată in mijlocul părții de sus a 
primei pagini a unui cotidian de 
notorietatea și influența lui „New 
York Times" spune multe. Ample 
relatări pe marginea vizitării dife
ritelor obiective ale itinerarului 
Californian sint publicate sub titluri 
pe întreaga pagină cum ar fi „Pre
ședintele României vizitează între
prinderile Douglas", („Press-Tele- 
gramm" — Long Beach). Reprodu- 
cind cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sosirea pe ae
roportul din orașul californian San 
Francisco, cotidianul „San Francis
co Examiner" evidențiază in mod 
deosebit pasajul referitor la necesi
tatea colaborării intre toate țările 
și popoarele lumii. Același ziar ex
pune biografia președintelui român, 
subliniind consecvența întregii sale 
vieți politice, personalitatea sa pli
nă de dinamism.

La fel de edificatoare sint remar
cile auzite aci despre România ca 
partener economic și pe alte tări- 
muri. Aș menționa in acest muri. Aș menționa in acest sens 
declarațiile făcute pentru ziarul 
nostru de dl. Jack Ratjens, vice
președinte al întreprinderilor „Food 
Machinery Corporation", care a 
avut cuvinte de apreciere deosebită 
la adresa colaborării cu țara noas
tră in domeniul unor lucrări de iri
gație și al unor mașini agricole spe
cializate, la adresa competenței și 
priceperii tehnicienilor și oamenilor 
de știință români.

Domeniile in care se poate exer
cita colaborarea sint multiple, 
identificarea lor prezintă o mare 
însemnătate pentru amplificarea 
relațiilor reciproce între state.

„Am auzit foarte multe lucruri 
bune despre activitatea biologilor 
români in anumite sectoare care 
personal mă interesează in mod 
deosebit — ne-a răspuns, la solici
tarea de a adresa citeva cuvinte 
cititorilor români, doamna Shirley 
Temple-Black. Mă interesează foar
te mult ce mijloace studiați pen
tru a face față problemelor ce de
curg din poluarea mediului în
conjurător. Am auzit despre studiou

rile de la Buftea și consider că și 
aici s-ar putea explora modalități 
de colaborare. Despre toate acestea 
doresc să discut, cu prilejul apropia
tei vizite pe care intenționez să o 
fac in țara dv.“

De foarte multe ori în cursul dis
cuțiilor avute aici de președintele 
Ceaușescu a revenit ideea posibili
tăților reale existente de intensifi
care a relațiilor bilaterale pe plan 
economic, comercial, tehnico-ști- 
ințific, precum și a stabilirii unor 
forme de cooperare in producție. 
Acestea sint idei prețioase pentru 
că ele exprimă o realitate preg
nantă a zilelor noastre și anume că 
fiecare țară mare sau mică are de 
dat sau de primit in cadrul circui
tului de bunuri materiale și spiri
tuale, că acest circuit trebuie eli
berat de reglementări restrictive, 
amplificat pe baza egalității in drep
turi și in spiritul avantajului reci
proc. România, ca țară socialistă 
care pune in centrul politicii sale 
externe relațiile de strinsă priete
nie și colaborare cu țările socialis
te, militează totodată — după cum 
se știe — pentru extinderea rela
țiilor cu toate țările lumii, indife
rent de sistemul lor social-politic, 
ca modalitate de promovare a con
viețuirii pașnice, de creare a unui 
climat al încrederii, securității și 
stimei reciproce.

In această ordine de idei aș mai 
nota cele ce ne-au fost declarate de 
primarul ad-interim al orașului 
Fresno, Paul Wasemiller, care, după 
ce și-a exprimat satisfacția că un 
președinte român a onorat prin 
prezența sa această localitate, a ți
nut să sublinieze : „Sintem foarte 
mulțumiți că una din companiile 
din orașul nostru întreține legături 
de afaceri cu România. Sperăm că 
ele se vor extinde și vor cuprinde 
și alte forme ale colaborării. Știu 
că .România este o țară in plină 
expansiune șt consider că și din 
acest punct de vedere există posi
bilități de lărgire a relațiilor eco
nomice reciproce dintre cele două 
țări". De altfel, tema majoră a co
laborării și cooperării economice in
ternaționale a ocupat, după cum 
era și firesc, locul central in dis
cuțiile avute vineri seara de preșe
dintele Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul dineului oferit de Clubul din 
San Francisco pentru comerțul 
mondial.

Vizita in California se apropie de 
sfirșit. Președintele Nicolae 
Ceaușescu se întoarce astăzi, sim- 
bătă, la New York, unde urmează 
ca la începutul săptămînii care 
vine să expună, de la înalta tri
bună a O.N.U., poziția țării noas
tre față de principalele probleme 
ale contemporaneității. Interesul cu 
care este așteptată această cuvinta- 
re in cercurile politice diplomatice 
și ziaristice constituie o nouă do
vadă a prestigiului pe care l-a do- 
bîndit pe arena internațională Ro
mânia socialistă, politica sa externă 
promovată cu neabătută principiali
tate, cu fermitate și înțelepciune, 
sub conducerea nemijlocită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. »

San Francisco, 17

agențiile de presă transmit:
Islanda sprijină propu

nerea în vederea convo
cării unei conferințe euro
pene asupra securității - 
a declarat în Parlament primul mi
nistru islandez, Johann Hafstein, 
care a prezentat declarația-program 
a guvernului său.

Walter Ulbricht a primit 
delegația parlamentarilor 
finlandezi, °°ndusă de Ra£ael 
Paaslo, președintele parlamentului, 
care se află într-o vizită la Berlin, 
relatează agenția A.D.N.

Marian Spychalski va 
vizita Pakistanul. La Var?°via 
s-a anunțat oficial că Marian Spy
chalski, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, va face, intr-un 
viitor apropiat, o vizită oficială în 
Pakistan. Vizita președintelui Consi
liului de Stat al R.P. Polone va avea 
loc la invitația președintelui Pa
kistanului, Yahia Khan.

Convorbiri sovieto-iugo- 
SlttVO. Bel§rad — informează 
agenția Taniug — s-au încheiat con
vorbirile dintre delegația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., condusă de 
P.M. Mașerov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem, și cea a Skupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Mika Șpiliak, președin
tele Vecei popoarelor. Cu acest pri
lej, relatează agenția citată, a fost 
efectuat un schimb de păreri în 
legătură cu relațiile iugoslavo-sovie- 
tice. colaborarea celor două parla
mente și alte probleme. Cele două 
delegații au căzut de acord să stabi
lească o colaborare permanentă la 
diferite niveluri între organele legis
lative ale țărilor lor.

Tribunalul ordinii publi
ce din Madrid 3 ««damnat 
trei muncitori din Asturia la închi
soare sub acuzația de a fi distribuit 
manifeste cu caracter antiguverna
mental și pe Francisco Javier Ara- 
zana la 18 luni închisoare pentru fap
tul că aparține unei organizații 
basce.

0 nouă răpire în Guate
mala. La Ciudad de Guatemala
s-a anunțat că un cunoscut om de 
afaceri, Manuel Echeverria, a fost 
răpit de membrii unei grupări clan
destine. Pentru punerea în libertate 
a lui Manuel Echeverria răpitorii au 
cerut peste o sută de mii de quetzali.

Președintele Congoului 
(Kinshasa), J.D. Mobutu, 
și-a depus oficial candida
tura pentru alegerile prezi
dențiale care urmeaza sa aibă loc la 
30—31 octombrie. El a fost desemnat 
anterior de către Congresul Mișcării 
populare a revoluției drept candidat 
unic la funcția supremă.

Circul de Stat „București", 
aflat intr-un turneu de citeva 
luni în R. S. Cehoslovacă, a pre
zentat la Praga primul specta
col, din seria pe care urmează 
să le susțină in Capitala ceho
slovacă. La spectacol au asistat 
reprezentanți ai Ministerului 
Culturii din R. S. Cehă, ziariști, 
un numeros public. Spectacolul 
s-a bucurat de un frumos succes.

Delegația Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, 
care se află într-o vizită în Elveția, 
a avut la Berna convorbiri cu repre
zentanți ai Ministerului de Externe 
și ai vieții economice elvețiene.

Generalul Ojukwu a cerut 
azil politic în Elveția- Potri- 
vit unui comunicat al Ministerului 
Justiției de la Berna, fostul lider se
cesionist biafrez, generalul Odu- 
megwu Ojukwu. a cerut azil politic 
autorităților elvețiene.

Acord între R.P. Chineză 
și R.P. Albania. China 
Nouă anunță că la Pekin a fost sem
nat un acord potrivit căruia R.P. 
Chineză va acorda R.P. Albania un 
împrumut pe termen lung, fără do- 
bîndă. Totodată, a fost semnat un 
acord cu privire Ia schimburile de 
mărfuri și plățile dintre cele două 
țări pe perioada 1971—1975.

„Cosmos-372". In Un^nea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntulul „Cosmos-372". la 
bordul căruia este instalat aparataj 
științific pentru continuarea cercetă
rilor în spațiul cosmic, anunță agen
ția TASS.

Deschiderea unui birou 
comercial al României la 
Sao Paulo. Cu acest prile^ 
Gheorghe Matei, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al țării 
noastre in Brazilia, a conferențiat 
despre politica externă a Republicii 
Socialiste România și evoluția pozi
tivă a relațiilor economice româno- 
braziliene. Ministrul român a fost 
primit de guvernatorul statului Sao 
Paulo și de alte autorități locale.

Seminarul culturii africa- 
jțg se desfășoară, sub auspiciile 
Organizației Unității Africane, in ca
pitala Somaliei. Participă reprezen
tanți din 20 de țări africane care 
examinează însemnătatea și locul fol
clorului și elaborează o serie de mă
suri și recomandări pentru conser
varea și dezvoltarea artei naționale a 
țărilor de pe continentul negru.

Lucrările primei sesiuni 
a noului Parlament suedez 
(Riksdag), ales în cadrul scrutinului 
general de la 20 septembrie a.c., au 
început la Stockholm. Ministrul de 
finanțe, Gunnar Straeng, a prezentat 
in numele guvernului social-demo
crat, condus de premierul Olof Pal
me, un plan de măsuri de austeri
tate, menite să echilibreze balanța 
de plăți externe și să frîneze tendin
țele inflaționiste. Planul prevede spo
rirea taxelor la energia electrică, 
benzină, băuturi spirtoase și alte 
produse.

Epidemia de holeră sem
nalată la Istanbul6816 cauzată 
de o bacterie denumită „inaba" ase
mănătoare microbului holerei, dar 
ale cărei efecte sint incomparabil 
mai puțin virulente — a relevat mi
nistrul turc al sănătății, Vedat Aii 
Ozkan, într-o declarație făcută pre
sei. Aii Ozkan a precizat că, pînă în 
prezent, epidemia a provocat moar
tea a 14 persoane, iar numărul pa- 
cienților aflați in îngrijire medicală 
se ridică la 400.

Cotidianul Comitetului 
Central al Rezistenței Pa- 
lestinene „Al Fatah" confis- 
cat în urmă cu citeva zile de autori
tățile iordaniene va reapare dumi
nică, se anunță din sursă palesti- 
neană. Aceeași sursă a precizat că 
diferendul a fost reglementat în urma 
intervenției primului ministru tuni
sian, Bahi Ladgham. șeful Comitetu
lui superior arab însărcinat cu supra
vegherea normalizării situației din 
Iordania. Regele Hussein ar fi inter
venit, de asemenea, pentru asigurarea 
reapariției normale a ziarului.

0 conferință de presă 
a lui A. Cabrai

CONAKRY 17 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă ținută la Cona
kry, Amilcar Cabrai, secretar general 
al Partidului african al independenței 
din Guineea portugheză și Insulele 
Capului Verde, a acuzat guvernul de 
la Lisabona de „genocid împotriva 
populației civile din aceste teritorii, 
supuse unor atacuri sistematice cu 
bombe cu napalm". Amilcar Cabral a 
arătat că obiectivul luptei conduse de 
partidul său rămîne „eliberarea Gui
neei portugheze și a arhipelagului 
Capului Verde". Trupele portugheze, 
a spus el, sint în prezent „închise in 
fortărețele lor" și înconjurate de for
țele de eliberare, care numără in jur 
de 10 000 de oameni.

IRLANDA

Măsuri 
de austeritate

DUBLIN 17 (Agerpres). — Guver
nul Republicii Irlanda a anunțat lua
rea unor măsuri drastice pentru con
trolul prețurilor și înghețarea salari
ilor, cu scopul de a se face față „ce
lei mai severe crize economice cu
noscute de această țară după ultimul 
război mondial", după cum se ex
primă agenția Associated Press. Gu
vernul a anunțat că acțiunea sa a fost 
determinată de creșterea inflației, de 
numărul record de șomeri, de emi
grația in masă și de pericolul unei 
devalorizări a lirei irlandeze. Pre- 
zentînd măsurile, ministrul de finan
țe, George Colley, a declarat că nu 
exista o altă soluție după eșecul tra
tativelor purtate săptămîna trecută 
intre reprezentanții sindicatelor și al 
patronatului chemați să elaboreze un 
plan de reținere voluntară în dome
niul salariilor și prețurilor. Observa
torii politici din Dublin subliniază că 
hotărîrea luată riscă să aibă urmări 
serioase pe plan politic pentru gu
vernul condus de primul ministru 
Jack Lynch, care trebuie acum să se 
pregătească în vederea alegerilor ge
nerale în condițiile unui program ex
trem de nepopular de austeritate eco
nomică.

ZILELE FILMULUI 
ROMANESC LA GRAZ
In prezența reprezentanților 

oficialităților locale, vineri sea
ra a avut loc la Graz, capitala 
landului Stiria, deschiderea fes
tivă a Zilelor filmului românesc. 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Eduard Moser, 
deputat în Parlamentul austriac. 
A fost de față Dionisie Bircea, 
consilier la Ambasada Republi
cii Socialiste România din Viena.
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