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Astăzi
METALURGIA

/
Potrivit prevederilor planului, in

dustria metalurgică are de îndeplinit 
în acest an importante sarcini canti
tative și calitative, legate de aprovi
zionarea întreprinderilor constructoa
re de mașini, din alte ramuri indus
triale, a șantierelor de investiții cu 
fontă, oțel și laminate, ca și de li
vrarea acestor produse la export. A- 
cum, cînd au trecut mai bine de 
nouă luni și jumătate din 1970, care 
este stadiul realizării planului de pro
ducție în combinatele și uzinele side
rurgice ? Pe această temă am avut 
o convorbire cu ing. ION CHEȘA, ad
junct al ministrului industriei, meta
lurgice. La început, interlocutorul 
ne-a spus :

— Planul la producția globală pe 
nouă luni a fost îndeplinit în propor
ție de 102,3 la sută, iar la producția- 
marfă, de 102,9 la sută. Pină acum 
s-au obținut suplimentar 44 000 tone 
oțel, aproape 25 000 tone laminate fi
nite pline, 14 000 tone țevi din oțel, 
9 100 tone oocs metalurgic și circa 
4 000 tone cărămizi refractare. Bună
oară, la Combinatul siderurgic Hune
doara, prin intensificarea elaborării 
oțelului cu oxigen, prin pregătirea 
atentă a șarjelor și întreținerea în 
bune condiții a agregatelor, s-au 
obținut suplimentar 18 000 tone oțel. 
La combinatele siderurgice din Ga
lați și Reșița — unde s-au produs 
peste prevederi importante cantități 
de oțel — trebuie relevată preocupa
rea aooentuată a colectivelor de aici 
pentru sporirea producției de oțeluri 
de calitate superioară și diversifica
rea producției. în 1970 au fost asi
milate mărci noi de oțeluri — de 
exemplu, pentru producția autoturis
melor, a cazanelor de abur de mare 
capacitate etc. — satisfărindu-se in 
•mai bune condiții cererile beneficiari
lor noștri.

Aceluiași scop, adică îmbunătățirii 
aprovizionării cu metal a unităților 
economice, i-am subordonat și orga
nizarea în acest an a mai multor în- 
tîlniri de lucru cu beneficiarii noștri 
de țevi, profile îndoite și materiale 
refractare. In urma acestor intîlniri, 
a măsurilor elaborate și aplicate pe 
baza observațiilor făcute de benefi
ciari se vădește de pe acum o mai 
mare adaptabilitate a producției in
dustriei metalurgice la solicitările a- 
cestora, o mai bună conlucrare între 
unitățile producătoare și beneficiare, 
tendințe pe care ne străduim să le 
accentuăm continuu.

Rep. : Apreciind cum se cuvi
ne rezultatele bune obținute 
pină acum, nu putem trece cu 
vederea faptul că, in aceeași pe
rioadă la care v-afi referit, pre
vederile la fontă nu au fost în
deplinite integral. E drept, vo
lumul restanțelor este mic, re
prezentând peste 13 800 tone de 
fontă. Dar din această cantitate 
de fontă s-ar fi putut obține su
plimentar 19 000 tone de oțel. 
Care sint cauzele acestei rămi- 
neri in urmă față de plan ?

Ing. I. Cheșa : Restanța la fontă 
provine de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara. Aici, în ziua de 1 
martie a.c., s-a produs o avarie la 
furnalul nr. 8 de 1 000 mc, această 
Instalație fiind repusă în funcțiune 
după aproape o lună șl Jumătate,

Artiștii plastici in pregătirea expoziției consacrate 

semicentenarului partidului
I

PERMANENTELE ETERNE 

ALE SCULPTURII
Există conținută in fiecare lucra

re de artă autentică o semnificație 
care, depășind sensul strict documen
tar, este dublată de profunde înțele
suri umane. Prezența acestei vibrații 
profunde, iradiind complex in con
știința privitorului. co..fe.ă valoare u- 
mană și artistică, asigurind calități 
ce aparțin universalității peimanen- 
ței. Binecunoscut, acest adevăr a în
soțit întreaga istorie a artelor de la 
Începuturile ei, înregistrînd. de-a 
lungul răspîntiilor nu totdeauna fe
cunde ale artei moderne, originale 
mutații de mod și expresie. Esența 
însă a rămas aceeași : depășirea u- 
nui sistem de convenții spre o ne
contenită comunicare, spre o perma
nentă adecvare la conținutul ce tre
buie exprimat. Iar forma volumul. 
— referindu-ne la domeniul precis 
particularizat al sculpturii — silită 
prin însuși specificul ei la o abor
dare mai directă a figurii umane ■— 
nu a fost. în exemplarele cele mai 
strălucite ale genului, o carcasă vidă 
pentru o poveste ternă. In formă, în 
raporturile volumetrice s-a aflat în
totdeauna expresie, s-au aflat ele- 

răstimp în care s-a pierdut o pro
ducție de peste 50 000 tone fontă. 
Pînă la sfirșitul lunii trecute, combi
natul hunedorean a recuperat o trei
me din această cantitate, care, alături 
de depășirile de producție consemna
te la combinatele siderurgice din Ga
lați și Reșița, a permis diminuarea 
substanțială a restanței la fontă pe 
ansamblul ramurii.

Rep. : Se va recupera rămine- 
rea in urmă față de plan la pro
ducția de fontă ? Ce măsuri are 
in vedere conducerea ministeru
lui in această privință ?

Ing. 1. Cheșa : Răspunsul este „da"! 
Planul la fontă, ca și la celelalte pro
duse, stabilit pentru 1970, va fi in-

Interviu realizat 
de Dan MATEESCU

și cele 7 lacăte
adtncurilorale

(Continuare în pag. a Vil-a)

Ciocanul geologului

Păstram, in ce-1 pri
vește pe geologi, o 
imagine schematică : 
un , om, un rucsac, un 
ciocan de o formă a- 
parte. însușirea (mira
culoasă pentru necu- 
noscâtori) de a citi în 
materia opacă a unei 
pietre istoria zbuciu
mată a planetei. Se 
mai adăuga viața pe
trecută pe cărări de 
munte, nopțile în cort, 
prînzul la stînă...

M-am aflat cîteva 
zile, în preajma lor. 
I-am văzut la lucru, 
întoreîndu-se ori pie
rind în fascinantele 
lor expediții, i-am vă
zut în preajma instala
țiilor de foraj aștep- 
tind ca din adîncurile 
pămîntului să mai fie 
scoasă o carotă asupra 
căreia să se aplece cu 
nerăbdare ; i-am vă
zut in galerii de mină, 
înaintînd și scotocind 
în interiorul munților; 
i-am văzut, apoi, în 
fața hărților geologice 
radiografiind, cu închi
puirea, munții, negu
rile adîncuriior.

La Abrud, în Țara 
Moților, am făcut cu
noștință cu Ștefan Re- 
mus, geolog prospec
tor pentru o mare zonă 
a Munților Apuseni. 
Un om înalt și sub
țire, cu trăsături as
pre, dar de o perpetuă 
voie bună, dominat de 
un neistovit entuziasm, 
al cărui suport l-am 
înțeles mai tîrziu, cind 
ne-a vorbit despre ceea 
ce constituie, de 16 ani, 
obiectul hărților, stu
diilor și al întregii sale 
activități : minereurile 
Apusenilor. De 16 ani, 
din primăvară pînă 
toamna tîrziu, cutre
ieră munții. în acest 
timp a clădit edificiul 
unei concepții noi asu
pra formării și struc
turii zăcămintelor din 
Apuseni. Ce a vrut să 
demonstreze ? Esențial, 
în munca geologilor, 
este să se afle în po
sesia unei cunoașteri 
cî>t mai exacte a ge
nezei structurilor geo
logice. Cu răbdare, In 
ani și ani de muncă, ei 
adună date pe care, u-

interviu cu acad. Ion JALEA
artist al poporului

mentele unui alfabet personal care au 
transmis de-a lungul generațiilor 
mesajul de calitate al artei auten
tice. Aici se află constanta crezului 
maestrului Ion Jalea în virtuțile ar
tei figurative. Iar rezultatele trava
liului artistic, individualizînd emo
ția și transfigurînd temele spre a le 
releva poezia conținută, au exprimat 
o anumită tensiune spre un ideal de 
frumusețe care este cel al artei cla
sice. Iată de ce dialogul cu domnia 
sa a început printr-o încercare de 
definire a idealului artistic.

„Idealul oricărui artist, a spus 
sculptorul Ion Jalea, este să facă o 
artă de calitate, să alungă la o per
fecțiune de comunicare spirituală al 
cărei nivel, pe cit posibil mai înalt, 
este singurul care contează cu ade
vărat pentru artă. Dar, in același

Cuvîntare la sesiunea 
jubiliară a Adunării 
Generale a Organi

zației Națiunilor 
Unite —

19 octombrie 1970

PAGINA A VI- A
Cercetarea științifică 
in industria ușoară 

CĂUTĂRI, REZULTATE, 
DAR Șl SOLICITĂRI 

NEONORATE

neori, le transmit din 
generație în generație 
date diverse, cart It 
parvin din cercetare? 
stincilor, a pietrelor, a 
pîrîiașelor, a copacilor 
și a ierburilor (vege
tația poartă, de multe 
ori, însemnele unui 
zăcămînt prețios aflat 
la zeci sau sute de 
metri în adine), adună 
date, întocmesc hărți 
și pun toate aceste 
date in observație, în 
ecuație...

In tot acest răstimp, 
mintea geologului in
vestighează ; el trebuie 
să interpreteze date, 
să facă toate ipotezele 
posibile ; are nevoie de 
o minte pătrunzătoare, 
de putere de imagina
ție, de mult discernă- 
mînt și, mai mult de- 
cît toate acestea, ii 
este solicitată voința. 
Teribil trebuie să fie

C. MIHAI

(Continuare 
in pag. a Il-a)

timp, acest ideal este o chestiune atât 
de particulară, atît de intim legată de 
personalitatea fiecărui artist, incit el 
ar trebui formulat separat, de fie
care dată altfel".

— Particularizind acum, referin- 
du-vă la sculptură care-și are legi
tățile ei specifice...

— Cind zicem sculptură zicem in 
același timp sculpturi : sculpturi de 
tot felul. Există un ideal al modela
torului, un altul al cioplitorului... 
Există idealul atingerii unei expresii 
de poezie -ie înaltă spiritualitate, 
după cum există dorința de a ajunge 
la o deosebită perfecțiune tehnică. 
Idealul vremii mele, al perioadei 
mele de formație ji apoi ie iezvol- 
tare era acela al unei arte care iitua 
in centrul ei reprezentarea imului, 
al unei arte care încerca să exprime 
in acest fel un conținut uman.

— A „privi" o lucrare de sculptură 
înseamnă — dincolo de descifrarea e- 
chilibrului volumetric sau compozițio
nal — a „citi" sensul unor semne,

(Continuare în pag. a IV-a)

SESIUNEA JUBILIARĂ A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE

ÎNALTE APRECIERI INTERNAȚIONALE: „UN DISCURS MAGISTRAL" • „CONCEPȚII DE 

REZONANTĂ UNIVERSALĂ, IN TOTALITATEA LOR BAZATE PE PRINCIPIILE Șl NORMELE 

CUARTEI 0. N. U." • „0 CUVlNTARE PLINĂ DE SUBSTANȚĂ, CARE S-A DISTINS PRIN 

REALISMUL Șl RESPONSABILITATEA ABORDĂRII PROBLEMELOR MAJORE ALE OMENIRII" 

. • „PREȘEDINTELE R0MĂNIEI A DAT GLAS DEZIDERATELOR POPORULUI TĂRII SALE, 

CIT Șl ALE CELORLALTE POPOARE ALE LUMII"

Ampla cuvîntare rostită de la 
tribuna Adunării Generale a 
O.N.U. de președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut un profund ecou în rîn- 
dul numeroaselor delegații și 
personalități prezente, al cercu
rilor politice și ziaristice de la 
Națiunile Unite, în rîndurile opi
niei publice internaționale. Șefi 
de state și guverne, miniștri de 
externe și personalități marcante 
de la sesiunea O.N.U. au împăr
tășit reprezentanților presei ro
mâne înalte considerațiuni asu
pra principiilor expuse în cuvîn
tare,(asupra spiritului în care au 
fost abordate problemele inter
naționale, asupra poziției Româ
niei de promovare fermă a secu
rități: și colaborării între toate 
țările și popoarele lumii Apre
cierile exprimate de oameni po
litici, de agențiilr de presă, de 
posturile de radio și televiziune, 
de mar, cotidiene din întreaga 
lume relevă caracterul realist a! 
propunerilor prezentate de șeful 
statulu român, politica externă 
constructivă a Românie.- socia
liste. interesul deosebi* * cu care 
a fost primită cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

noască punctul de vedere al pre
ședintelui României în legătură cu 
o serie de probleme actuale ale vie
ții politice internaționale, ala 
schimburilor economice între sta
te, între România și S.U.A., punînd 
în acest sens numeroase întrebări. 
Atît expunerea, cît și răspunsurile 
președintelui Ceaușesou au fost ur
mărite cu atenție, fiind subliniate 
în repetate rînduri cu aplauze.

*

După întîlnire, am discutat cu 
mulți din colegii mei și pot spune 
că toți mi-au împărtășit că au fost 
Impresionați de personalitatea pu
ternică a președintelui român. Per
sonal aș adăuga că am apreciat pe 
lîngă claritatea ideilor expuse de 
președintele Ceaușescu, finețea pli
nă de spirit a răspunsurilor sale, 
stăpînirea deplină a problemelor 
vieții internaționale".

Theodore Sorensen, un alt parti
cipant la întîlnire, a declarat:

„Președintele Ceaușescu este <> 
personalitate politică internațio
nală de prim rang care impune un 
profund respect. Aș dori să spun 
că întîlnirea cu domnia sa a făcut 
asupra noastră o puternică impre
sie și ne felicităm de faptul că am 
avut ocazia să ascultăm părerile 
sale autorizate care exprimă pozi
ția României într-o serie de proble
me de mare importanță ale viețU 
politice mondiale".

emblema O.N.U., reprezențînd cele 
5 continente înconjurate de cuvin
tele „Națiunile Unite" în cele 5 
limbi oficiale ale organizației. De
desubt este gravată inscripția 
„1945—1970".

Reversul medaliei înfățișează re
plica miniaturizată a cunoscutei 
sculpturi „Să transformăm săbiile 
In pluguri", pe fundalul comple
xului arhitectonic al sediului Na
țiunilor Unite, înconjurat de cu
vintele „Pace, Justiție, Progres", 
de asemenea în 5 limbi, deviză sub 
care își desfășoară lucrările actua
la sesiune jubiliară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit secretarului general U 
Thant pentru medalia primită. 

(Relatările în pag. a Ill-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a participat la recepția oferită 

de președintele Zambiei și dineul 
prințesei Iranului

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, și 
soția sa, Elena Ceaușescu, au fost 
luni seara oaspeții șefului statului 
Zambia, Kenneth Kaunda, la recep
ția oferită de acesta. împreună cu 
șeful statului român au participat 
tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., deputat in 
M.A.N., și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

In timpul recepției, tovarășul

ÎNTÎLNIREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

CU MEMBRII CONSILIULUI
PENTRU RELAȚII EXTERNE 

DIN NEW YORK
Luni după-amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au răspuns invitației de 
a fi oaspeții de onoare ai Consi
liului pentru relații externe din 
New York. întîlnirea a avut loc la 
sediul acestei asociații. Au partici
pat, de asemenea, Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., ș! 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Consiliul pentru relații externe 
— o veche și prestigioasă asociație 
cu caracter științific — întocmește 
studii și analize privind viața poli
tică internațională, politica exter
nă a S.U.A. Consiliul acordă o deo
sebită atenție cunoașterii opiniei 
publice, •eacțiilor acesteia față de 
diferite evenimente, notărîri și acte 
de politică externă. Consiliul cu
prinde oameni de știință, persona
lități ale vieții politice șl culturale, 
universitari și publiciști proemi
nent!.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și persoanele care-1 în
soțesc au fost salutați de președin

Președintele Consi'liulu. de Sta. al României, Nicolae Ceaușescu, asistind, împreună cu persoanele oficiale cor» 
îl însoțesc, la ședința de luni, 19 octombrie, a sesiunii jubiliare a Adunării Generale a Organizației Noțiu

nilor Unite

Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu șefi de state și guverna 
și alte personalități.

In seara aceleiași zile, președin
tele Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
însoțiți de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Ma
ria Groza, vicepreședintă a M.A.N., 
au luat parte la dineul oferit de 
prințesa Iranului, Ashraf Pahlavi, 
șefa delegației iraniene la sesiunea 
O.N.U.

tele consiliului, John Mc Cloy, per
sonalitate influentă in viața poli
tică și socială din Statele Unite. 
Erau prezenți peste 100 de membri 
ai consiliului, printre care Hamil
ton Fisch Armstrong, redactor-șef 
al revistei „Foreign Affairs", Hel
mut Sonnenfeld, consilier la Casa 
Albă. Theodore Sorensen, fost 
consilier al președintelui John F. 
Kennedy, Paul Hoffman, direc
tor general al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), James A. Linen, editor 
al unor mari publicații periodice, 
Robert Murphy, ambasador, pre
ședintele unei companii industria
le, Samuel P. Hayes, președintele 
băncii Manufactures Hanover, Da
vid A. Morse, fost director ai Bi
roului Internațional al Muncit 
Harrison E. Salisbury, redac- 
tor-șef al marelui ziar „New 
York Times", și alte personalități 
ale vieții publice bine cunoscute în 
S.U.A. și peste hotare.

In fața celor prezenți, președin
tele Ceaușescu a făcut o scurtă 
expunere, urmărită cu deosebit in

teres, asupra politicii României de 
dezvoltare în ritm rapid a econo
miei naționale și ridicare conti
nuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc, de pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii, și a prezen
tat o serie de considerente cu pri
vire la relațiile pe plan politic, 
economic și tehnico-științific între 
România și S.U.A. Mulți partici
pant la întîlnire au ținut să cu

★ *

Referindu-se la întîlnirea cu șe
ful statului român, John Mc Cloy, 
președintele consiliului, a declarat 
reprezentanților presei române :

„Sînt foarte satisfăcut de faptul 
că președintele Ceaușescu a bine
voit să răspundă invitației noastre. 
Aș sublinia că la Întîlnirea din a- 
ceastă seară a fost o participare 
foarte numeroasă, ceea ce se întîm- 
plă numai atunci cînd avem invi
tați de prestigiu. Mulți dintre cei 
de față au vizitat în trecut Româ
nia și au rămas cu cele mai bune 
impresii de cele văzute acolo.

Consider că schimburile de ve
deri care au avut loc au fost foar
te utile pentru noi, dîndu-ne posi
bilitatea să aflăm lucruri de interes 
deosebit pentru oricine este preo
cupat de problemele relațiilor ex
terne. Politica României este o po
litică deschisă, constructivă și de a- 
cest lucru ne-am putut convinge 
direct astă-seară avînd prilejul de 
a-1 asculta pe dl. Ceaușescu.

MEDALIA JUBILIARĂ A 0. N. U.
ÎNMÎNATĂ PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Așa- cum s-a anunțat, în ziua de 

19 octombrie, președintele Consi
liului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a oferit un dejun în o- 
noarea președintelui actualei se
siuni a O.N.U., Edvard Hambro, 
și a secretarului general al O.N.U. 
Cu acest prilej, U Thant a 
înmînat șefului statului român 
medalia jubiliară de argint, bă
tută cu prilejul sărbătoririi ce
lei de-a 25-a aniversări a Orga
nizației Națiunilor Unite, precum 
și un înscris pe care se aflau cu
vintele : „Oferită excelenței sale, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, dl. 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei sale la sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New York. 19 
octombrie 1970".

Pe o parte a medaliei a află



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 21 octombrie 1970

I FAPTUL!

■divers'
I Cerbul și...
I ospitalitatea |

Intr-o notă, publicată acum cî- 
teva luni, relatam că. in comuna 
Nicolae Bălcescu (Botoșani), și-a 
făcut apariția un cerb... sociabil, 
căruia îi plăcea să fie studiat de 
copii și să participe la jocurile 
lor, îndrăznind să intre chiar și 
prin furnicarul zilelor de iarma
roc. între timp, simțind probabil 
că localnicii au devenit mai 
„reci" față de el, cerbul și-a 
schimbat domiciliul. In prezent, 
el este musafirul comunei ve
cine, Frumușica, unde a fost pri
mit cu toată căldura. Cit timp vă 
rămîne aici ? Depinde, se pare, 
de... ospitalitate.

Mai aștep
tau si alte»

accidente ?
u-In timp ce efectuau revizia 

nor instalații din secția acrilo- 
nitril a Uzinei de fibre sintetice 
Săvinești, trei muncitori au des
chis un ventil și au fost pulve
rizați imediat din cap pină in pi
cioare cu acid cianhidric. La pu
țin timp după aceea unul dintre 
ei a decedat. Cauzele accidentu
lui? Un șir de încălcări ale norme
lor de protecție a muncii, la care 
aveau să se adauge apoi lipsa e- 
chipamentului de prim ajutor și 
inexistența unei intervenții me- 
dico-sanitare foarte rapide. Și 
toate acestea, într-o uzină chi
mică, unde asemenea pericole se 
află la fiecare pas și, mai ales, 
după ce mai fuseseră înregistra
te și alte accidente mai mult 
sau mai puțin similare ! De ce 
nu s-au luat pină acum măsurile 
necesare impuse de aceste îm
prejurări ? E o întrebare pe care 
forurile în drept trebuie să o 
pună neapărat celor în cauză, 
pentru ca, după răspunsurile 
primite, să procedeze în conse
cință.

închideti-i 
cărările

Nu de mult, pe raza comunei 
Voislova (Caraș-Severin) a fost 
săvirșit un omor in scop de jaf. 
Imediat după aceasta, autorul 
faptei, Gheorghe Todea — un 
tinăr in virstă de 28 de ani, cu 
înfățișare atletică (are o înălți
me de 1,75 m, iar părul blond 
spre șaten, pieptănat spre par
tea stingă), născut în comuna 
Albac (Alba) și domiciliat in sa
tul Lozna, comuna Dersca (Boto
șani) — a dispărut și, cu toate 
investigațiile organelor de urmă
rire penală, pină in prezent nu 
a putut fi găsit. In încercarea 
lui de a-și face pierdută orice 
urmă, el se poate legitima și cu 
buletinul de identitate al victi
mei (Iosif Pop, născut in anul 
1942 in satul Vișinel-Mureș) pe 
care — se pare — il are asupra 
sa. Dacă-l intîlniți, un simplu 
semnal adresat organelor de mi
liție ii poate închide cărările 
pentru a ajunge, in sfirșit, 
fața instanței de judecată.

in

Un steag
centenar

în timpul unei acțiuni între
prinse pentru îmbogățirea fondu
lui de documente al filialei Ar
hivelor Statului din Rm. Vilcea, 
arhiviștii de aici au descoperit, 
de curînd, un document la care 
nu se așteptau. Este vorba de un 
steag tricolor datînd din anul 
1879, al societății „Ajutorul", 
sucursala Rm. Vilcea. Pe o par
te a steagului este pictat un po
rumbel cu o ramură de măslin, 
simbolul credinței într-o lume 
nouă, iar pe cealaltă parte sînrt 
conserhnate denumirea societății 
și anul de fondare. De mențio
nat că el este cir atît mai pre
țios cu cit face parte din pri
mele steaguri ale celei dinții a- 
sociații de ajutor reciproc a 
muncitorilor și meseriașilor din 
Întreaga Oltenie.

Chiar si
9

din pămînt
Mircea Roman și Vasile Balan 

din Bacău erau, chipurile, bol
navi. Au făcut rost (ei știu cum) 
de certificate medicale și, îm
preună cu șoferul Anton Tală de 
la întreprinderea de utilaje și 
transporturi, au pornit în căuta
rea unor butelii de aragaz pe care 
voiau să le comercializeze. S-au 
îndreptat spre depozitul PECO 
nr. 8 din str. Mărășești. Cum 
poarta era deschisă, iar pazni
cul nu se afla la post, cei trei 
au intrat, au încărcat 6 butelii și 
au plecat. Nu 6-au oprit decît 
în grădina prietenului lor, Ste- 
lică Ghetereanu, unde le-au în
gropat. Buteliile l-au trădat însă 
chiar și din pămînt. Acum, cei 
doi „bolnavi" au terminat con
cediul medical. împreună 
complicii lor, așteaptă un 
concediu. De data aceasta, 
bază de... mandate.
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întărirea disciplinei
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Plutind ușor, pe Din agenda Tîrgului
apele generalităților

împrejurări eficiența, 
îndreptarea lipsurilor 
a întregii organizații

in centrul dezbaterilor
Secția șasiu este una din secțiile 

de bază ale Uzinei de tractoare din 
Brașov. Se apreciază chiar — nu 
fără temei — că această secție de
ține „cheia" care asigură îndeplini
rea cu succes a sarcinilor ce revin 
colectivului uzinei în domeniul dez
voltării și diversificării producției de 
tractoare. Era deci firesc ca atît 
darea de seamă, cit și dezbate
rile din adunarea generală de ale
geri a organizației de bază nr. 23 
— care cuprinde în sfera ei de ac
tivitate două-treimi din secție — să 
facă o analiză atentă și multilate
rală a activității desfășurate, să re
leve neajunsurile care s-au manifes
tat și să stabilească măsurile și mij
loacele menite să le înlăture, in 
scopul perfecționării activității or
ganizației de partid și creșterii ro
lului ei conducător în viața colecti
vului.

— Sporirea rolului conducător al 
organizației noastre de partid — 
arăta tehnologul Ion Samoșcă — pre
supune, înainte de toate, perseveren
ță în îndeplinirea măsurilor stabilite, 
exercitarea unui control minuțios în

de a nu fi tu însuți

menționata opinie și 
felul în care fusese

Unul dintre participanții la recenta 
adunare de alegeri a organizației de 
bază din filiala ieșeană a Institutului 
„Dr. I. Cantacuzino" vorbea despre 
„criza de timp" în care trăiesc cer
cetătorii acestei instituții științifice. 
Vorbitorul, dr. Ion Pencea, avea in 
vedere prin aceasta însăși specificul 
muncii de cercetare științifică, me
reu asaltată de timp și ale cărei re
zultate se află într-o continuă con
fruntare cu timpul. „Criza de timp" 
era, astfel, o metaforă a nevoii de 
necontenită autodepășire și, implicit, 
a obligativității 
depășit.

Dar ascultind 
comparînd-o cu 
pregătită adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri a organizației de 
partid din filială, am rămas oarecum 
nedumerit. Nimic din ceea ce ar fi 
trebuit să definească preocupările co
lectivului, confruntarea cu problemele 
specifice unei instituții științifice — 
și, în primul rînd, „neîmpăcarea" crea
toare față de stadiile atinse, necesi
tatea acumulării de noi cunoștințe, 
imperativ firesc al fiecăruia etc. — 
nu-și aflase reflectarea în darea de 
seamă prezentată de biroul organi
zației de partid.

După trei pagini de „intro
ducere politică generală", darea de 
seamă înșira pe cele patru pagini, cit 
mai rămăseseră, cifrele rezultatelor 
de producție (ele sînt meritorii, 
astfel că e departe de noi in
tenția de a le minimaliza), afirmînd 
că adunările generale „s-au desfășu
rat în mod regulat", „s-a remarcat o 
creștere a gradului de conștiinciozi
tate"... învățământul de partid, a 
„funcționat" bine și chiar foarte 
bine... etc. După cite un grup de afir
mații, urma lista celor care s-au evi
dențiat în cutare sau cutare privință. 
Criticați în această dare de seamă 
erau... un asistent medical (sancțio
nat pentru că a comis un accident de 
circulație) și doi muncitori (vinovați 
de comportare nedemnă în afara ore
lor de serviciu sub influenta alcoolu
lui). Atît. Atît. cel puțin, se nomina
liza.

Au fost oare relevate cu prilejul 
discuțiilor neajunsurile reale ? Pu
țin, foarte puțin. Fiindcă o atare 
dare de seamă, exclusiv bilan- 
țieră și lipsită de spirit critic, a 
atras din partea celor ce au luat cu- 
vîntul, cu puține excepții (dintre care 
una am menționat-o la începutul în
semnărilor de față) alte inter
venții tip „dări de seamă", aproa
pe identice prin absența com
bativității șl a abordării proble
maticii majore a colectivului de mun
că. Spun „aproape", fiindcă iai-colo, 
deși timide, cîteva observații totuși

(Urmare din pag. I)

anului, 
', de 

sarcina 
muncii 
măsuri 
hîrtie... 
lndepli-

această direcție. În cursul i_. 
organizația de bază a analizat, 
exemplu, cum se realizează 
de creștere a productivității 
și a hotărit o seamă de 
— din păcate rămase pe 
Dacă biroul ar fi controlat 
nirea lor, nu am fi fast astăzi în si
tuația de a constata că indicele de 
productivitate nu se Îndeplinește, că 
una din problemele importante — 
calificarea celor 250 de tineri mun
citori nou angajați — este, de fapt, 
neglijată.

Desfășurarea adunării a demon
strat hotărirea membrilor de part'd 
de a găsi căile cele mal potrivite 
pentru ca organizația de partid să se 
situeze cu adevărat în centrul pro
blemelor majore ale secției, ale uzi
nei, astfel Incit acțiunile, interven
țiile ei să se caracterizeze printr-o 
eficiență ridicată.

— Una dintre problemele pe caro 
le-am analizat cu prilejul unei a- 
dunări generale a fast cea a disci
plinei în producție — spunea mais
trul Marcel Manolache. S-au adop
tat atunci și măsuri care, aplicate, 

s-au făcut auzite. în treacăt, Valeria 
Armeanu, șefa secției fiolaj, a amin
tit că aici „din ce în ce se mărește 
rebutul" (nici măcar menționat în da
rea de seamă), iar dr. Silvia Hoișie 
a spus că acesta „se datorește și me
canicilor care nu-și fac datoria". Mai 
tranșant, Gheorghe ZIati, muncitor la 
sala de etuve, a arătat că datorită in
suficientei atenții acordată organizării 
muncii, ritmicității acesteia, se con
sumă eforturi suplimentare, iar mun
citorul Vasile Lupu s-a referit mai 
amănunțit la neajunsurile din secto
rul administrativ, unde timpul de lu
cru este insuficient folosit tocmai 
datorită lipsei unor responsabilități 
precise pe oameni etc.

Așadar, se pare că „problemele" nu 
lipsesc, mai ales in privința organi
zării muncii, mai bunei folosiri a 
timpului și aparatelor, înlăturării ab
sențelor nemotivate (căci mai există 
și asemenea absențe) și a întîrzierilor, 
ca să nu ne referim' din nou la cele 
spuse despre climatul de autodepășire 
atît de necesar în orice domeniu al 
cercetării științifice. De ce oare le-o 
fi ocolit darea de seamă ? De ce 
oare, de pildă, nu s-a supus discu
ției adunării generale felul în care 
unii comuniști se ocupă de perfec
ționarea calificării profesionale, de 
îmbogățirea bagajului de cunoștințe 
politlco-ideologice, modul cum îi 
ajută pe ceilalți membri ai colecti
vului să realizeze aceste țeluri, cu 
atît mai mult cu cît în acest sens, 
după cum ne spunea dr. Nicolae 
Lascu, secretarul organizației de par
tid. mai sînt multe de făcut.

Rezultatul — desfășurarea unei a- 
dunări generale de dare de seamă 
și alegeri în care a lipsit dezbaterea 
profundă a activității comuniștilor și 
nu a fost de natură să determine 
măsuri judicioase, concrete, privind 
munca în viitor.

Cauza este, indiscutabil, superficia
la pregătire a adt nării generale. Dar 
faptul nu apare deloc singular în ac
tivitatea fostului birou al organiza
ției de bază. Fiindcă, parcurgînd cî
teva din materialele prezentate în 
adunările generale din acest an, am 
întîlnit. aproape fără excepție, ace
eași superficialitate, aceeași plutire 
în generalități, aceeași eschivare de 
la a spune lucrurilor pe nume. 
De aici și necesitatea unui ajutor mai 
susținut din partea Comitetului mu
nicipal de partid Iași, dator de a ve
ghea cu nrai mare grijă asupra felu
lui în care sînt pregătite adunările 
generale de dare de seamă și alegeri, 
de a ajuta efectiv la îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
birourilor organizațiilor de bază.

Platon PARDAU

chis un proces, o dezbatere... Spre 
dimineață, am căzut de aoord că 
borul trebuie să fie acel indiciu si
gur... A doua zi, aveam o ședință 
de lucru cu unul dintre venerabilii 
mei profesori. Tremuram de bucuria 
revelației, dar mă mușca și îndoiala. 
Profesorul a rămas pe gindurl și, in 
cele din urmă, mi-a dat dreptate. 
Cu metoda aceasta am obținut re
zultate foarte bune, neașteptate...

Nu este numai o pasiune științi-

Ciocanul geologului
trebuie văzut 
civice, gindul

fică. Dincolo de ea, 
sentimentul datoriei , _
permanent și vitalizator că de toată 
această strădanie, a lui și a celor cu 
care colaborează, depind descoperi
rea și punerea in valoare a unor 
resurse importante pentru economia 
națională.

— Avem acum, în mină, rezultate 
bune — conchide geologul. între ele, 
corelările dintre mineralizațiile de 
cupru, arsen, zinc, argint. La ora 
aceasta, nu mai sîntem robii infor
mațiilor întîmplătoare. Sîntem stă- 
pîni pe o concepție, sintem în mă
sură să urmărim structural toată 
zona. Dacă pină în urmă cu mai 
mulți ani se atacau mici porțiuni, 
acum urmărim aliniamente mari 
pentru o exploatare completă. Avem 

ar fl dus la îndreptarea situației. 
Dar organizația de partid n-a mobi
lizat la aplicarea acestor măsuri 
toate forțele de care dispune, n-a fă
cut din aceasta un obiectiv central 
al preocupărilor organizațiilor de 
masă, cu deosebire a organizației 
U.T.C. Cu atît mai util, era să se 
procedeze așa, cu cit printre cei care 
se abat de la disciplina în producție 
se află numeroși tineri. Consider ne
cesar, de aceea, ca munca organiza
ției de tineret să facă obiectul unei 
analize a viitorului birou al organi
zației de bază.

Incercînd să contureze căile ce pot 
duce la creșterea rolului conducător 
al organizației de partid, partici
panții la dezbateri au arătat că a- 
cesta este nemijlocit legat de spori
rea contribuției fiecărui comunist la 
rezolvarea problemelor producției, la 
înlăturarea neajunsurilor ce se mai 
manifestă. „Indiscutabil, colectivul 
nostru a obținut rezultate bune — 
arăta maistrul Ion Pavel — dar a- 
ceasta nu trebuie să ne facă să tre
cem nepăsători pe lingă lipsuri. 
M-aș referi, mai ales, Ia neglijența 
cu care sînt executate unele piese, 
la insuficienta asistență tehnică, la 
exploatarea nerațională a unor uti
laje, chiar și la munca în asalt din 
unele perioade. A fost, desigur, util 
faptul că la indicația organizației de 
partid, conducerea secției a întreprins 
o investigație amănunțită asupra 
cauzelor generatoare de rebuturi, 
stabilind proporția lor exactă. Este 
de la sine înțeles că lucrurile nu se 
pot opri aici. In fața noului birou 
stă sarcina imediată de a folosi, din
tre mijloacele muncii politico-educa
tive de masă, pe cele care și-au do
vedit și în alte 
de a face din 
cauza comună 
de partid.

In cadrul dezbaterilor au ‘fost a- 
bordate și alte aspecte ale muncii de 
partid, s-au făcut propuneri meni+e 
să jaloneze activitatea viitoare a or
ganizației de bază, să întărească 
viața internă de partid. Strungarul 
Constantin Cazan, inginerul Simion 
Săpunaru, și alții au recomandat vii
torului birou să acorde mai multă a- 
tenție perfecționării stilului și meto
delor de muncă, să se consulte siste
matic cu comuniștii în cele mai im
portante probleme,,să manifeste mai 
multă exigență față de munca fiecărui 
membru al colectivului. Cu alte cu
vinte, să acționeze cu fermitate pen
tru întărirea disciplinei de partid și 
creșterea spiritului de răspundere al 
comuniștilor, să concentreze princi
palele eforturi ale muncii de partid 
spre țelurile îndeplinirii sarcinilor de 
producție, ridicării nivelului de con
știință al oamenilor.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteiii*

sentimentul pe care-1 trăiesc geologii 
în Încleștarea lor, nu o dată drama
tică, cu enigmele milioanelor de ani I 

Pentru că exploatarea minereurilor 
din Apusenj a început încă din an
tichitate, cercetări — cum este ușor 
de presupus — s-au făcut mereu și 
cu toate mijloacele posibile. Se cre
dea că, tocmai datorită acestei înde
lungi exploatări, zăcămintele s-au 
împuținat. Potrivit unei conoepții mai 
vechi asupra geneze; mineralizațiilor 
din Apuseni, se credea că nu este po
sibilă descoperirea altor zăcăminte 
aici. Acum 16 ani. Ștefan Remus a , 
pornit pe drumul anevoios al contra
zicerii acestui verdict. Este greu de 
înfățișat aic; întregul eșafodaj al 
noului raționament pe care se înte
meia geologul. A început prin a ve
rifica dacă nu cumva geneza forma
țiunilor geologice de aici și evoluția 
lor in timp s-au săvîrșit și în alt 
mod deciit se credea pînă atunci. Și-a 
propus anume să caute minereurile 
acolo unde nimic nu dă de bănuit. 
Era o întreprindere temerară...

De 16 ani caută regula pe care a 
urmat-o aurul in nemaipomenita 
Iu; mlgrație. Regula aceasta i-a pri
cinuit multe nopți de nesomn. în- 
tr-una din ele... Dar să-l ascultăm :

— într-o noapte, n-am putut să 
dorm. Mă gîndcam : din toate ele
mentele chimice care participă la 
procesul de hidrotermalism și care 
însoțesc aurul, care ar putea să mă 
conducă spre mineralizații ? Dintre 
cele peste 20 de elemente, trebuie 
ales unul, cel mai constant, care să 
aibă o comportare permanent a- 
ceeași. Am adunat toate observa
țiile mele, tot ce știam, și am des-

Publicăm alăturat răspunsurile prl-

Tirgul international din București : Tractorul S-1500, o nouă realizare de prestigiu a constructorilor de tractoare 
din Brașov Foto : Gh. Vințilă

care vor
cunoscut

zăcăminte gata conturate, 
intra curînd în exploatare.

...în Munții Rodna am 
un grup de tineri geologi care și-au 
făcut debutul profesional și științific 
prin punerea în evidență a unor im
portante zăcăminte complexe, a căror 
exploatare va începe, de asemenea, 
în curînd. Au fost șase ani de mun
că, șase ani de trăire fecundă, auten
tică, în sfera afirmării, a bucuriei 
de a te ști util societății.

Acolo, la Rodna, Intr-o pădure 
răscolită de tractoare, unde au și 
apărut germenii unui important cen
tru al industriei miniere, Boris Țur- 
canu, directorul Întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj, călăuzindu-mă printre instala
țiile șantierului de explorări de pe 
Valea Blaznei, îmi vorbea cu pa
siune despre munca echipei de tineri 
geologi.

— Avem aici, la 1 300 de metri 
înălțime, o bază industrială. în viitor, 
prin toți acești munți vor fi săpate 
galerii, vor apărea guri de mină, ori
zonturi, instalații de transport intr-o 
exploatare sistematizată. întreaga zo
nă va cunoaște transformări radicale. 
Pe unde ne aflăm acum erau doar 
stini și păduri adinei. Multe zile și

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNA

CÎT MAI REPEDE Șl DE BUNĂ CALITATE!

o intensă activitate pentru a grăbi 
recoltarea, transportul și depozita
rea porumbului, cartofilor, sfeclei 
de zahăr și a celorlalte culturi 
tîrzii, precum și pentru încheierea 
lucrărilor de însămințare a griului. 
Urgența acestor lucrări este deter
minată de timpul înaintat, de sosi
rea brumelor și înghețurilor, de ne
cesitatea imperioasă de a pune la 
adăpost de intemperii întreaga re
coltă, de a evita orice risipă.

Din datele centralizate la Minis
terul Agriculturii și Silviculturii 
rezultă că, pînă în ziua de 20 oc
tombrie, RECOLTAREA PORUM
BULUI S-A EFECTUAT PE 76 LA 
SUTA DIN SUPRAFAȚA CULTI
VATA ÎN ÎNTREPRINDERILE A- 
GRICOLE DE STAT ȘI PE 66 LA 
SUTA ÎN COOPERATIVELE
GRICOLE. Ținind seama de tim
pul Înaintat este nevoie ca la cu
lesul porumbului să fie concentra
te mai multe forțe manuale și me-

în cursul zilei de ieri, am adresat 
următoarele întrebări altor partici
pant la Tîrgul internațional din 
București :

— Ce impresie v-a făcut și 
cum apreciați prima ediție a 
acestei manifestări comerciale 
internaționale găzduite de țara 
noastră ?

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

nopți, veri întregi și-au petrecut 
pe aici geologii noștri. Băieții ăștia 
au venit aici imediat după absol
virea facultății, cu dorința vie de a 
realiza ceva important. Și au izbutit. 
Intîi au prins urma unei singure mi- 
neralizații. Era, pentru ei, tineri care 
abia pășeau în viață, sentimentul că 
participă la o acerbă bătălie. Pasio- 
nindu-se au executat mereu noi și 
noi lucrări. Au amplasat noi foraje, 
au deschis galerii. Pe măsură ce strîn- 
geau cercul în jurul acelei minera
lizați!, lucrările lor aduceau dovezi 
despre existența altora. Atunci au 
cerut extinderea lucrărilor. In mo
mentul de față, ele cuprind toți a- 
cești munți. Iți trebuie curaj pentru 
asta, curaj și siguranță de sine. Este 
o responsabilitate uriașă. Prospecțiu
nile costă mult ; sînt fonduri care 
trebuie să se justifice prin rezultate. 
Conducătorul acestor echipe, geologul 
prospector Adrian Cobîrzan, n-are a- 
cum decît treizeci de ani. Cînd și-a 
început aici activitatea, avea douăzeci 
și patru. în șase ani el și-a înscris in 
biografie o realizare profesională 
pentru care unora le trebuie o viață. 
Știți ce înseamnă asta ? Că avem o 
generație de geologi tineri bine pre
gătiți și conștienți că geologia acum, 
în condițiile dezvoltării impetuoase a 
țării noastre, înseamnă rezultate eco
nomice concrete, surse noi și bogate 
de materii prime pentru industrie.

Cînd veți auzi loviturile de ciocan 
ale unui geolog, ascultați în liniște : 
din ecourile acestui ciocan se pot naș
te sunetele specifice ale unor noi 
combinate, acordurile grave ale unei 
noi simfonii a valorificărilor. In a- 
ceste lovituri de ciocan, ei, geologii, 
știu să descifreze promisiunile viito
rului. 

și cocenii să fie transportați și de
pozitați fără pierderi. Suprafețe 
însemnate mai sînt de recoltat și 
la alte culturi. Pină în ziua de 20 
octombrie, COOPERATIVELE A- 
GRICOLE AU RECOLTAT 68 LA 
SUTA DIN SUPRAFEȚELE CUL
TIVATE CU SFECLĂ DE ZAHAR 
ȘI 87 LA SUTA DIN CELE CU 
CARTOFI DE TOAMNA. Odată cu 
răcirea timpului și cu apariția pe
ricolului de îngheț se impune ca, în 
toate unitățile agrioole și, în mod 
deosebit, în cele care cultivă su
prafețe mari cu cartofi și sfeclă 
de zahăr, să fie luate măsuri pen
tru urgentarea recoltării, transpor
tului și depozitării, precum • și pen
tru PROTEJAREA PRODUSELOR 
ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI.

Una din cele mai importante lu
crări de sezon este însămînțarea 
griului și orzului pe întreaga su
prafață prevăzută. Pînă la 20 oc
tombrie, așa cum a recomandat 
Ministerul Agriculturii și Silvicul- 

international
ING.JAN FUNCIK, directo

rul pavilionului Republicii Socialiste 
Cehoslovace :

— Am fost foarte bucuroși cînd am 
primit știrea că în 1970 Bucureștiul 
vă începe să organizeze tîrgurl inter
naționale. Aceasta deoarece Republica 
Socialistă România este unul dintre 
cei mai mari parteneri comerciali ai 
țării noastre. De aceea, țara noastră 
a hotărit, fără ezitare, să ia parte la 
această ediție a Tîrgului internațional 
din București : noi vrem să ne folo
sim de orice prilej ce ni se oferă 
pentru extinderea cooperării comer
ciale, economice și tehnice cp Româ
nia. Sîntem foarte impresionați de 
buna organizare a tîrgului. A fost o 
surpriză plăcută pentru noi să facem 
cunoștință cu complexul expozițional 
și să aflăm că marea majoritate a 
pavilioanelor au fost construite în 
ultimele luni.

în ce privește a doua întrebare, aș 
arăta că zilele trecute a fost semnat 
un protocol privind rezultatele con-

sultărilor organelor centrale de pla
nificare din țările noastre referitoare 
la coordonarea planurilor, colabora
rea economică și livrările reciproce 
de mărfuri pe perioada 1971—1975. 
Ne dăm seama că în prezent este cit 
se poate de necesar să dezvoltăm la 
cel mai înalt nivel cooperarea teh
nică și științifică, să intensificăm con
tactele bilaterale și să realizăm o 
coordonare eficientă a producției in 
cadrul diviziunii internaționale socia
liste a muncii.

Contractele ne care le-am semnat 
pînă acum, întoadrul tîrgului, cu par
tenerii români și negocierile în curs 
de desfășurare ne arată că mergem 
pe un drum 
realității și 
țări.

bun, care corespunde 
necesităților ambelor

ROGER ARCHERITEGUY,
directorul pavilionului Franței :

— Consider că organizarea de către 
România a unui tirg internațional 
este binevenită, corespunzînd, în a- 
celași timp, unei cerințe a epocii pe 
care o trăim caracterizată prin in
tensificarea necontenită a schimbului 
de valori materiale și spirituale din
tre state și popoare. Cit privește or
ganizarea propriu-zisă, doresc să vă 
spun că noi sîntem deosebit de satis- 
făcuți de colaborarea pe care o avem 
cu conducerea tîrgului.

Participarea franceză la primul tirg 
internațional de la București ilustrea
ză dorința țării noastre de a dezvolta 
și intensifica schimburile comerciale 
precum și cooperarea economică, 
științifică și tehnică cu România. 
După cum vă este cunoscut, din 1953 
valoarea globală a schimburilor fran- 
oo-române a crescut de cinci ori. Noul 
acord comercial pe termen lung în
cheiat între cele două țări în ianua
rie 1970 prevede o creștere în
semnată a comerțului bilateral. 

tru a se putea încadra în limitele 
timpului optim. Or, pînă, la data 
amintită, ÎN I.A.S. S-AU INSAMÎN- 
fAT 76 LA SUTA DIN SUPRAFE
ȚELE DESTINATE GRIULUI, IAR 
In cooperativele agricole 
74 LA SUTA. întârzierile care au 
survenit trebuie să îndemne la 
măsuri energice pentru urgentarea 
însămînțărilor, concomitent cu 
preocuparea asiduă a specialiștilor 
pentru a asigura CALITATEA ire
proșabilă a lucrărilor. De aceasta 
depinde In foarte mare măsură 
realizarea unei producții siporite de 
grîu în anul viitor.

Pentru grăbirea recoltatului si 
însămințării griului se impune ca 
organele agricole să-și concentreze 
eforturile pentru sprijinirea coo
perativelor agricole rămase în 
urmă, să concentreze forțele me
canice și mijloacele de transport 
acolo unde acestea pot da cel mai 
mare randament.

*

*
*

- București
Discuțiile care au avut loc cu prile
jul celor două sesiuni ale Comisiei 
guvernamentale de cooperare franco- 
română, ca și în timpul reuniunilor 
comitetelor mixte specializate (side
rurgie, chimie, informatică) au relie
fat, de asemenea, posibilități noi de 
cooperare economică si în producție 
între țările noastre. Sîntem convinși 
că primul Tirg internațional de la 
București va avea un rol de seamă în 
intensificarea schimburilor comercia
le și a cooperării economice dintre 
România și Franța, în interesul reci
proc al celor două popoare.

INDER SEN GUPTA, directo
rul pavilionului Indiei s

— Tîrgul internațional din Bucu
rești ne face o foarte bună impresie. 
El este bine organizat, deși repre
zintă o premieră. N-am vizitat încă 
pe îndelete standurile cu produse 
românești, dar tractoarele și instala
țiile de foraj fabricate în România 
tm-au impresionat în mod deosebit , 
în ce privește produsele noastre, ele 
au fast selectate în așa fel incit să 
reprezinte o ofertă concretă a in
dustriei indiene pentru România.

în privința relațiilor economice 
dintre India șl România, aș vrea să 
arăt că, în pofida distanței geogra
fice mari care desparte cele două 
țări, ele au găsit, totuși, limbajul 
comun al înțelegerii și colaborării 
îndreptate spre dezvoltarea econo
miilor lor naționale. De curînd, au 
fost semnate acordul comercial și de 
plăți pe perioada 1971—1975, listele 
de mărfuri pentru anul 1971, precum 
și un document privitor la coopera
rea economică și tehnică dintre cela 
două țări, desfășurată pe baza acor
dului In vigoare. Există multe do
menii în care putem dezvolta coope
rarea.

MIGUEL I. GIBBONS, direg- 
torul pavilionului Argentinei :

— Această primă ediție a Tîrgu- 
lul internațional din București este 
deosebit de interesantă. După păre
rea mea, tîrgurile de acest gen con
stituie cea mai bună modalitate de 
a promova relațiile comerciale inter
naționale. Am încheiat cu partenerii 
români cîteva contracte care sper să 
reprezinte începutul unui șir mai 
lung de tranzacții viitoare.

în privința perspectivelor relațiilor 
economice bilaterale dintre țările 
noastre, aș spune că ele se anunță 
a fi bune. Argentina este interesată 
in comerțul cu România. Intre țările 
noastre există un acord comercial 
care prevede intensificarea schim
burilor de mărfuri. Cu vreo 10 zile 
în urmă, o delegație de oameni de 
afaceri din Argentina au vizitat Ro
mânia cu scopul de a intensifica im
porturile din țara dv. Personal, cred 
că schimburile de mărfuri și chiar 
cooperarea in producție a unor între
prinderi din țările noastre se pot dez
volta simțitor, deoarece ambele țări 
realizează, în condiții competitive, o 
gamă largă de produse de înaltă teh
nicitate.

Convorbiri consemnate de 
Adrian PRODAN 
și Radu BOGDAN

Zile naționale ale unor 
țâri participante

Ambasadorul Japoniei In Ro
mânia, Toshio Mitsudo, și di
rectorul general al pavilionului 
aceste] țări la Tîrgul internațio
nal București, Shinzi Totani, au 
oferit, marți la amiază, o recep
ție cu prilejul „Zilei naționale 
a Japoniei".

Cu prilejul Zilei Naționale • 
Austriei, în cadrul Tîrgului In
ternațional București, dr. Her
bert Salzbrunn, directorul Insti
tutului de promovare economici 
a Austriei și dr. Rudolf Klar, 
directorul pavilionului național 
al acestei țări, au oferit marți 
seara o recepție la Casa Cen
trală a Armatei.

La aceste manifestări au par
ticipat membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale economice, ai unor în
treprinderi românești de comerț 
exterior, ziariști români și 
străini. Au fost prezenți membri 
ai corpului diplomatic, directori 
de pavilioane naționale, oameni 
de afaceri.
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AMPLU Șl PUTERNIC ECOU APROBA TIV

LA CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Vizita președintelui

Nicolae Ceaușescu

la Detroit

DECLARAȚIILE
KENNETH DAVID KAUN- 

DA, președintele Republicii 
Zambia :

M-am reîntîlnit aici, la O.N.U., cu 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
l-am felicitat călduros pentru 
cuvîntarea pe care a rostit-o. A 
fost intr-adevăr o cuvîntaie exce
lentă și sînt încîntat că am avut 
prilejul s-o ascult. Am regăsit cu 
plăcere ideile care au făcut obiec
tul discuțiilor avute împreună vara 
aceasta la București, idei care na 
apropie pozițiile în multe problem*»  
internaționale.

MAURICE SCHUMANN, mi*  
nistrul afacerilor externe al 
Franței, șeful delegației 
franceze la sesiunea jubi
liară :

Permitețl-mi să exprim înalta 
mea apreciere cu privire la 
discursul domnului președinte 
Ceaușescu. Am reîntîlnit cu mare 
satisfacție puncte de vedere și idei 
fundamentale ale politicii româ
nești de care am luat cunoștință 
direct,' la Paris, în timpul vizitei 
domnului președinte Ceaușescu cu 
care am avut onoarea să mă întîl- 
nesc. A fost un discurs magistral 
și reconfortant.

Primul-ministru al Japo
niei, EISAKU SATO, și-a ex
primat înalta sa considerație față de 
personalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, declarînd totodată că 
speră să aibă prilejul de a se întîl- 
ni atît în cursul acestei sesiuni ju
biliare cît și în viitor cu șeful sta
tului român și de a discuta cu el 
problemele care preocupă cele 
două țări.

La rîndul său KIICHI 
AICHI, ministru al afaceri
lor externe al Japoniei, 
a spus :

Este un discurs important și 
plin de substanță pe care îl vom 
studia cu multă atenție. Consider 
că în actualele condiții internațio
nale dificile, România depune efor
turi perseverente pentru realizarea 
acelor scopuri pașnice care-i că
lăuzesc politica sa externă. între 
România și Japonia există relații 
bune și, ca și țara dumneavoastră, 
ne străduim să le extindem spre 
avantajul reciproc al ambeloi' 
etate.

ARHIEPISCOPUL MAKA
RIOS, președintele Ciprului:

Sînt foarte impresionat de 
discursul domnului președinte al 
României, Nicolae Ceaușescu. El a 
exprimat foarte clar poziția tării 
sale asupra problemelor internațio
nale care ne preocupă pe toți. Tara 
mea este complet de acord cu prin
cipiile expuse atît de splendid de 
președintele Ceaușescu.

PIERO VINCI, ambasador 
extraordinar și plenipoten
țiar, șeful misiunii perma
nente a italiei la Națiunile 
Unite :

Am urmărit cu o deosebită a- 
tenție cuvîntarea Excelenței Sale 
domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu, care a expus cu mar*  
claritate poziția României față de 
principalele probleme internațio
nale, reafirmînd concepțiile funda
mentale care inspiră politica 
externă a țării sale. Sînt con
cepții care se bazează pe prin
cipiile și normele Cartei Națiu
nilor Unite. Sînt concepții de re
zonanță universală care promo
vează renunțarea la amenințarea 
cu forța sau la utilizarea ei în ra
porturile internaționale, reglemen
tarea pașnică a diferendelor dintre 
state, stricta respectare a integri
tății teritoriale, neintervenția în 
afacerile interne. Delegația țării 
mele salută cu mare satisfacție 
reafirmarea voinței ferme a Ro
mâniei, de către președintele 
Ceaușescu, de a continua politica 
de colaborare cu toate statele lu
mii, indiferent de sistemul lor 
politic, economic și social. Sînt ex
trem de fericit că am ascultat gla
sul României răsunînd într-o lim
bă latină, în sala Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite.

RUDOLF KIRCHSLAEGER, 
ministrul afacerilor exter
ne al Austriei:

Apreciez foarte mult cuvîntarea 
rostită de președintele Ceaușescu. 
Ea constituie o nouă dovadă a con
tinuității politicii externe a Româ
niei, a consecvenței acestei poziții 
bazate pe principii ferme. Unul din 
factorii esențiali pentru statornici
rea încrederii în relațiile intersta
tale, pentru stabilitatea în viața 
politică internațională, este ca fie
care țară să mențină întotdeauna 
o linie clară, precisă, în politica 
externă. Prețuiesc foarte mult sub
linierea din cuvîntarea președinte
lui Ceaușescu, privitoare la rolul și 
contribuția ce o pot aduce țările 
mici și mijlocii la promovarea des
tinderii, la rezolvarea pe cale paș

UNOR PERSONALITĂȚI POLITICE
nică a diferendelor internaționale. 
Aș vrea să subliniez că poziția 
României față de problemele secu
rității europene este foarte apro
piată de poziția noasti'ă. Ca și 
România, țara mea consideră ca 
prezentînd o deosebită importanță 
convocarea unei conferințe a secu
rității europene.

Consider că președintele 
Ceaușescu este o personalitate po
litică prin excelență, este un om 
care cunoaște în profunzime pro
blemele politice internaționale. Ar
gumentează cu calm, punînd multă 
greutate în tot ce spune, rămî- 
nînd întotdeauna consecvent pozi
țiilor, principiilor sale. Acesta este 
motivul pentru care el se bucură de 
o asemenea popularitate în Aus
tria și întreaga lume.

H. WARZAZI, ministrul 
plenipotențiar al Marocu
lui :

A fost un discurs excelent, ex
trem de interesant, care a reflec
tat cu fidelitate consecvența poli
ticii externe românești. Președin
tele Ceaușescu a abordat proble
me care confruntă astăzi lumea — 
și mi-aș permite să subliniez că 
am reținut în mod deosebit ple
doaria convingătoare în favoarea 
’■espectului între națiuni, în spri
jinul egalității între state, inde
pendenței și suveranității lor, prin
cipiu în care sînt interesate toate 
țările lumii, inclusiv țara mea, Ma
rocul.

MAHMOUD RIAD, mini
strul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite :

Țin să mulțumesc, în numele de
legației Republicii Arabe Unite, 
pentru poziția exprimată de pre
ședintele Ceaușescu în problema 
crizei din Orientul Apropiat.

GENERALUL ERNESTO 
MONTAGNE, primul-mini
stru al Republicii Peru :

Am ascultat cu mare atenție 
foarte interesanta cuvîntare a pre
ședintelui Ceaușescu. Mi-a plăcut 
modul sincer, deschis în care a tra
tat probleme actuale ale vieții in
ternaționale ce ne preocupă pe noi 
toți. Am fost bucuros să constat 
similitudini și apropieri între pune-’ 
tele de vedere expuse de președin
tele țării dv. și pozițiile noastre 
»ntr-un șir de probleme de interes 
general.

Purtătorul de cuvînt al 
misiunii Statelor Unite la 
O.N.U.:

Ambasadorul nostru la Organi
zația Națiunilor Unite, Charles 
Yost, a urmărit cu mare atenție 
discursul președintelui Ceaușescu, 
iar în prezent guvernul Statelor 
Unite ale Americii îl studiază cu 
o deosebită atenție, acordîndu-i 
ponderea cuvenită.

Ambasadorul WALTER 
GUEVARA ARZE (Bolivia), 
președintele Comitetului nr. 
2 pentru problemele econo
mice ale Adunării Generale 
a O.N.U., a declarat:

Discursul președintelui Româ
niei, domnul Nicolae Ceaușescu, a 
fost o expunere consistentă, în care 
se tratează cu tact cele mai strin
gente probleme ale contemporanei
tății și se preconizează unica ma
nieră valabilă de soluționare a 
lor : calea contactelor permanente, 
a dorinței de înțelegere și coopera
re, fără discriminări politice sau 
de orice altă natură. Bolivia, ca și 
alte țări latino-americane, urmă
rește cu cel mai mare interes dez
voltarea politicii externe româ
nești. E vorba de o țară ce doreș
te, ca și noi, să-și orienteze poli
tica externă în conformitate cu 
interesele propriului popor, acțio- 
nînd cu fermitate și pricepere în 
contextul unei vieți internaționale 
presărate cu conflicte. Doresc să 
subliniez în particular că părerile 
noastre coincid cu criteriile expu
se de președintele României în ce 
privește necesitatea eforturilor co
mune pehtru soluționarea proble
melor cardinale ale umanității, e- 
forturi în cadrul cărora statele 
mari și cele mici trebuie să împar
tă răspunderea. Ne alăturăm, de 
asemenea, pe deplin poziției româ
nești, care susține necesitatea res
pectării în fapt a principiilor auto
determinării, neamestecului și ega
lității în drepturi, condiție esenția
lă pentru făurirea unei păci dura
bile.

PAUL ENGO, ministrul de 
externe al Camerunului, 
președintele Comitetului ju
ridic al Adunării Generale:

Am fost impresionat în mod deo
sebit de pasajele din cuvîntare 
caie s-au referit la autodetermi
narea popoarelor și dreptul lor de 
a urma o cale de dezvoltare pro
prie.

MICHEL NJINE, ambasa

dor extraordinar și pleni
potențiar, reprezentantul 
permanent al Camerunului 
la Națiunile Unite :

Am fost încîntat și am ascultat 
cu multă plăcere cuvîntarea pre
ședintelui Ceaușescu al României. 
Aprecierea mea este că am ascul
tat glasul unei țări care a arătat că 
este hotărîtă să-și spună cuvîntul 
cu multă măiestrie în complexita
tea situației internaționale. Prin 
aceasta, deși a vorbit în numele 
României, am simțit că multe din 
ideile exprimate sînt foarte apro
piate de poziția multor alte țări 
mici și mijlocii de pe continentul 
nostru și de pe alte continente.

Si noi, ca și România, dorim, în 
mod sincer să avem relații bune, 
prietenești cu toate țările, să în
mulțim legăturile de comerț și coo
perare, pentru ca popoarele să be
neficieze de roadele muncii lor, să 
progreseze. în această privință 
cred că este splendidă ideea din 
cuvîntarea președintelui Ceaușescu 
de a înlocui tensiunea și cheltuie
lile militare cu relații mondiale 
normale, ca să putem progresa în 
toate sferele civilizației, la adăpost 
de primejdii.

Tot atît de mult apreciez ideea 
președintelui dv. ca toate țările 
lumii, fără excepție, să fie lăsate 
să-și conducă în pace, așa cum do
resc ele, afacerile interne, să-și 
aleagă sistemul social, fără ca alte 
puteri să se amestece sau să le 
amenințe. Sînt întru totul de acord 
cu părerea domniei sale că pe a- 
ceastă cale se pot dezvolta rela
ții largi, indiferent de sistemul so
cial. Intr-adevăr, principalul este 
ca fiecare să-și poată hotărî în de
plină libertate calea și metodele 
proprii de activitate.

în concluzie, aș spune în două 
cuvinte — o cuvîntare excelentă.

Ambasadorul JAMIL BA- 
ROODY, șef al delegației 
Arabiei Saudiie la ultimele 

sesiuni ale Adunării Generale :

RELATĂRI ALE ZIARELOR Șl AGENȚIILOR DE PRESĂ
AGENȚIA TASS a informat pe 

larg despre cuvîntarea rostită la 
O.N.U. de președintele Consiliului 
de Stat al României. Agenția ci
tează acele pasaje in care este 
prezentată poziția țării noastre în 
ce privește soluționarea pașnică a 
problemei vietnameze și găsirea 
unei baze juste in vederea lichi
dării. crizei din Orientul Apropiat. 
Totodată, sînt redate opiniile ex
primate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu trans
formarea Europei într-o zonă a 
păcii și colaborării, scoțîndu-se 
in evidență importanța pe care o 
acordă guvernul României convo
cării unei conferințe în probleme
le securității Și colaborării în Eu
ropa. Nicolae Ceaușescu a acordat 
o mare atenție problemei dezarmă
rii — scrie în continuare agenția 
TASS — care relevă că vorbito
rul s-a pronunțat pentru lichida
rea blocurilor militare, a bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state și pentru retragerea în limi
tele granițelor naționale a tuturor 
trupelor.

întîmpinat cordial de participan- 
ții Ia Adunarea Generală a O.N.U. 
— relatează AGENȚIA BULGARĂ 
DE ȘTIRI, B.T.A. — la 19 oc
tombrie, președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, a rostit o cuvîntare la 
sesiunea jubiliară a Organizației 
Națiunilor Unite. Așteptată cu 
mare și deosebit interes — subli
niază B.T.A. — cuvîntarea a con
stituit unui dintre cele mai impor
tante evenimente, a atras atenția 
generală a reprezentanților state
lor membre, a cercurilor politice 
și a ziariștilor participanți la sesi
unea Adunării Generale a O.N.U. 
în lojile rezervate reprezentanților 
presei internaționale — acest a- 
devărat „seismograf politic" al 
O.N.U. — relatează B.T.A. — a 
domnit o vie animație, caracteris
tică evenimentelor de o deosebită 
importanță. La ședința din 19 oc
tombrie, menționează agenția, au 
fost prezenți șefi de state, de gu
verne și miniștri ai afacerilor ex
terne din peste 90 de țări — aspect 
caracteristic celor mai importante 
evenimente din viața organizației.

AGENȚIA IUGOSLAVĂ DE 
ȘTIRI TANIUG, subliniază că pre
ședintele român a shemat toate ță
rile să soluționeze conflictele exclu
siv pe cale pașnică, prin .nterme- 
diul tratativelor, și să-și întemeieze 
relațiile pe respectarea 'reciprocă a 
independenței naționale, a suvera
nității și neamestecului în trebu
rile interne. Președintele Ceaușescu 
arată în continuare agenția citată, 
s-a pronunțat pentru încetarea po
liticii de amestec în treburile in
terne ale altor țări, condamnând 
sprijinirea forțelor sociale reacțio
nare, retrograde. După cum s-a 
exprimat vorbitorul, adaugă a-

Acord o importanță aparte a- 
precierilor președintelui Ceaușescu 
privind tineretul în epoca contem
porană și apelului de a se crea 
condiții necesare pentru ca acesta 
să poată" juca un rol mai activ în 
societate. El a relevat, de aseme
nea, poziția României în problema 
Orientului Apropiat, în unele as
pecte ale situației actuale din Eu
ropa.

ALEXANDRE OHIN, repre
zentantul permanent al 
Togo la O.N.U.:

Domnul Ceaușescu a pronunțat 
un discurs excelent, în care a fost 
evidențiată cu pregnanță ideea, pe 
care și țara mea o sprijină, ca toa
te statele, mari și mici, să respecte 
nu numai în vorbe, ci și în practica 
relațiilor lor externe principiile 
dreptului, justiției și eticii interna
ționale ca singura garanție a păcii 
în lume. Apreciem de asemenea, 
mult; poziția României expusă de 
excelența sa domnul Ceaușescu. 
față de necesitatea lichidării pră- 
pastiei ce separă țările avansate 
din punct de vedere industrial de 
cele rămase în urmă.

AUGUSTO LEGNANI, re
prezentantul permanent al 
Uruguayulul la Națiunile 
Unite :

Discursul președintelui României, 
domnul Nicolae Ceaușescu, s-a dis
tins prin responsabilitatea și realis
mul cu care abordează probleme 
majore ale omenirii. A fost o de- 
clerație cuprinzătoare și profundă, 
a cărei importanță e greu de com
primat în cîteva cuvinte. Aș subli
nia îndeosebi maniera clară și ca
tegorică în care tratează o aseme
nea problemă fundamentală cum 
este dezarmarea. Nu poate fi decît 
aplaudată poziția de respingere a 
cursei înarmărilor, a acestui flagel 
care-nu numai că agravează perico
lul de război, dar, în același timp, 
înghite tot mai febril enorme re
surse materiale ce ar putea fi folo
site in scopul dezvoltării popoare
lor. împărtășim, de asemenea, 
pe deplin părerea președintelui 

genția, promovarea măsurilor pen
tru abolirea blocurilor militare ar 
avea un efect foarte pozitiv asu
pra dezarmării, desființării bazelor 
militare și retragerii trupelor străi
ne' de pe teritoriile altor state.

„Atenție cuvîntării lui Ceaușescu" 
— este titlul sub care ziarul ceho
slovac „RUDE PRAVO" inserează 
pe două coloane o amplă relatare 
despre cuvîntarea șefului statului 
român în Adunarea Generală a 
O.N.U. în ședința de luni diminea
ță, scrie „Rude Pravo", atenția de- 
legaților și ziariștilor aflați la 
O.N.U., a fost concentrată asupra 
cuvîntării președintelui Consiliului 
de Stat al României. Ziarul repro
duce pe larg partea referitoare lâ 
problema securității europene, su
bliniind că, potrivit guvernului ro
mân, tendințele de dezarmare și 
de pace generală, ar fi favorizate 
de lichidarea blocurilor militare. 
Referindu-se la conflictele existen
te, președintele Consiliului de Stat 
al României a subliniat necesita
tea încetării războiului din Viet
nam și a intervenției străine în 
Indochina și a retragerii definiti
ve a trupelor S.U.A. din Vietnam.

Sub titlul „Ceaușescu la tribuna 
O.N.U. — pentru , întărirea secu
rității în Europa" ziarul „SVO- 
BODNE SLOVO" publică un mate
rial în care evidențiază pasajele 
referitoare la atenția deosebită a- 
cordată de Republica Socialistă 
România colaborării cu țările so
cialiste și la politica de extindere 
a relațiilor ei cu celelalte țări ale 
lumii.

„MLADA FRONTA", „PRACE". 
„ZEMEDELSKE NOVINY" și ,.LI- 
DOVA DEMOKRACIE" scot, la 
rîndul lor, în evidență părțile re
feritoare la realizările remarcabile 
obținute în construirea societății 
socialiste de poporul român și la 
obligația O.N.U. de a face pași tat 
mai fermi în direcția dezarmării 
generale șl, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare.

Presa centrală ungară își tncepe 
relatările despre desfășurarea lu
crărilor sesiunii jubiliare a O.N.U., 
subliniind că, luni dimineața, cînd 
în program a figurat cuvîntarea 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, „sala de ședințe a Adu
nării Generale a fost plină". Toa
te ziarele budapestane acordă spa
ții largi acelor pasaje din cuvîntare 
care se referă la problemele con
tinentului european. Ceaușescu s-a 
referit pe larg, menționează ziarul 
„MAGYAR HIRLAP". la situația 
favorabilă pentru cdlaborarea în
tre țări eu orînduiri sociale diferi
te, existentă în prezent în Europa. 
Președintele român, subliniază 
„Magyar Hirlap", a declarat că 
convocarea conferinței general-eu- 
ropene ar fi deosebit de însemnată 
pentru reglementarea problemelor 
continentului. Din punctul de ve- 

Ceaușescu în sensul că înțe
legerea universală se poate baza 
numai pe respectarea strictă 
a principiilor suveranității și 
independenței, a neamestecului 
în treburile interne, a egalității în 
drepturi, și că această respectare 
nu trebuie să rămînă pe terenul de
clarațiilor, ci să se integreze orga
nic în practica relațiilor dintre sta
te. Subscriem, în același timp, la a- 
firmația că, cu toată răspunderea 
pe care o au marile puteri în viața 
internațională, pacea și securitatea 
nu pot fi realizate decît cu con
cursul tuturor statelor, indiferent 
de mărimea lor. Cred că s-a bucu
rat de o mare atenție realismul a- 
firmației că, datorită complexității 
lor, problemele internaționale nu 
pot fi soluționate decît treptat, de
oarece nu putem aștepta miracole 
pe acest teren, ci numai o succesiu
ne de pași perseverenți, realizați 
prin eforturile comune ale tuturor 
statelor lumii.

Mi-aș permite să spun că noi, 
uruguayenii, prețuim politica ex
ternă a României, politică deschisă 
contactelor, înțelegerii și colaboră
rii cu toate statele — socialiste și 
nesocialiste.

Președintele Ceaușescu a reafir
mat această orientare de la tribu
na Națiunilor Unite, ceea ce este un 
prilej de sporire a prestigiului ro
mânesc.

NSANZE TERENCE, trimi
sul special al președintelui 
Republicii Burundi:

Burundi, fiind o țară mică, care 
acordă o însemnătate primordială 
problemei dobîndirii unei adevă
rate independențe și suveranități, 
dă o înaltă prețuire pozițiilor ace
lor state care îmbrățișează .acest 
ideal. Președintele României a dat 
glas în discursul său excelent atît 
dezideratelor poporului țării sale, 
cît și ale celorlalte popoare ale lu
mii. Independența, suveranitatea, 
neamestecul în treburile interne 
ale altora, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța sînt principii ex
primate în discursul cu care atît 
poporul din Burundi, cît și popoa
rele tuturor țărilor lumii își pot 
declara acordul lor total.

dere al normalizării relațiilor din
tre statele eurepene, / ,relevă la 
rîndul lor ziarele „NEPSZABAD- 
SAG" și „MAGYAR NEMZET", 
Ceaușescu a apreciat ca „un pas 
însemnat" Semnarea Tratatului 
sovieto—vest-german.

POSTURILE DE RADIO „PE- 
TOFI" și „KOSSUTH" au subli
niat, în relatările lor, pasajul în 
care șeful statului român a arătat 
că, pentru asigurarea păcii în 
lume, „o mare însemnătate ar avea 
retragerea trupelor S.U.A. din 
Coreea, asigurîndu-se poporului 
coreean posibilitatea de a-și reali
za singur, pe cale pașnică, aspira
ția spre unificare".

Sub titlul „Securitatea impune 
recunoașterea realităților — Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea jubiliară", 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
organ al P.S.U.G., publică un 
amplu material, în care sublinia
ză problematica consistentă a 
discursului. Ziarul relevă, între 
altele, că președintele român s-a 
pronunțat „pentru consolidarea pă
cii și securității în Europa, pentru 
dezvoltarea colaborării europene", 
subliniind totodată aprecierea că, 
edificarea securității în Europa, 
impune recunoașterea inviolabili
tății granițelor existente.

BULETINUL DE ȘTIRI AL CA
SEI ALBE relatează : Președintele- 
Ceaușescu a declarat că România 
dorește să-și dezvolte cooperarea 
cu toate țările din lume, indiferent 
de sistemele lor sociale și a subli
niat că relațiile între state trebuie 
să fie stabilite pe baze noi, pe ega
litate și stimă, ceea ce cere ca să 
se țină seama de voința popoarelor 
și de interesele naționale în solu
ționarea problemelor internaționa
le. Se menționează, de asemenea, 
apelul președintelui Ceaușescu 
pentru .consolidarea securității în 
Europa, pentru realizarea dezarmă
rii, precum și pentru încetarea con
flictelor în Vietnam și în Orientul 
Mijlociu.

Sub titlul: „Ceaușescu la O.N.U. ; 
Era dictatelor trebuie să dispară", 
ziarul francez „LE FIGARO" își 
informează cititorii că președintele 
român, Nicolae Ceaușescu, într-un 
discurs pronunțat în Adunarea 
Generală a lansat un apel în fa
voarea încetării intervențiilor 
străine în afacerile statelor su
verane. «Șeful statului român — 
continuă ziarul — a lansat, de ase
menea, un apel la dezarmarea nu
cleară și a declarat că blocurile 
militare sînt incompatibile cu 
Carta O.N.U. „Trebuie să spunem 
cu hotărîre NU cursei înarmărilor, 
NU armelor nucleare". Declarația 
sa a fost urmărită cu extremă a- 
tenție». „L’AURORE" scrie, la rîn
dul său, că „Domnul Ceaușescu a 
cerut lichidarea blocurilor militare 
și transformarea Europei într-o 
zonă a păcii și cooperării". POS-

DETROIT 20 (Agerpres). — Tri
mișii speciali transmit: Marți di
mineață, președintele Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, împreună cu Dumitru 
Popescu, membra al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, Corneliu Bogdan, ambasado- 
ruT țării noastre la Washington, și 
celelalte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului român, au 
făcut o vizită la uzinele Companiei 
„Ford" din Detroit.

Capitala statului Michigan, o- 
rașul Detroit, unul din marile cen
tre mondiale ale'producției de au
tomobile. este situat în regiunea 
Marilor Lacuri, la o distanță de 
aproximativ 800 km nord-vest de 
New York. El furnizează două cin
cimi din producția de automobile 
americane, absorbind în această 
industrie trei sferturi din activita
tea locuitorilor săi.

După o oră de zbor de la New 
York, avionul special, pus lâ dis
poziția președintelui Nicolae 
Ceaușescu de Casa Albă, a ateri
zat pe aeroportul din Detroit. Aici, 
înalții oaspeți români au fost în
tâmpinați și salutați de Lee Iacocca, 
vicepreședinte al consiliului de 
administrație al Companiei Ford, și 
soția, de alți membri ai conducerii 
companiei și de oficialități ale ora
șului.

De la aeroport, mașinile oficiale 
s-au îndreptat spre „Rouge Com
plex", denumit astfel după „Rîul 
Roșu", pe malurile căruia este si
tuat. In acest perimetru de 1 200 
acri sînt concentrate principalele 
uzine ale Companiei Ford al căror 
început datează din primul dece
niu al secolului nostru. Drumul o- 
țelului străbate în acest complex 
toate etapele, de la elaborarea sa 
’n cuptoare, la produsul finit. Iti
nerarul vizitei în interioi’ul fiecă
rei hale a urmat fluxului tehnologic, 
ceea ce a dat posibilitatea gazdelor 
să prezinte succesiv procesul de 
producție

Oaspeții au fost conduși în 
sectorul de asamblare Dearborn, 
unde, la aproape fiecare minut, 
iese de pe banda de montaj un nou 
automobil Ford Mustang sau Cou
gar. Președintele Nicolae Ceaușescu

TUL DE RADIO FRANCE INTER 
a transmis, de asemenea, o relatare 
despre cuvîntarea rostită de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu la 
O.N.U.

Sub titlul „Apelul lui Ceaușescu 
la O.N.U. pentru suveranitate", 
ziarul englez „MORNING STAR" 
scrie : „Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a cerut astăzi 
să ia sfîrșit amestecul străin în 
treburile statelor suverane". „Nu 
se mai poate admite reînvierea 
sub nici o formă a dominației unui 
stat de către altul", a spus el în A- 
dunarea Națiunilor Unite. El a ce
rut, de asemenea, retragerea to
tală a trupelor americane din Viet
nam și Coreea și a sprijinit propu
nerile făcute de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu din Vietnamul 
de Sud.

Ceaușescu — arată ziarul — 
a cerut recunoașterea R.D.G. și 
admiterea în O.N.U. a celor două 
state germane. De asemenea, el s-a. 
pronunțat în favoarea ținerii unei 
conferințe general-europene asupra 
securității și pentru recunoașterea 
drepturilor R.P. Chineze la O.N.U.

Presa italiană apreciază cu
vîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Adunarea Generală 
a O.N.U. drept o luare de poziție 
importantă. Ziarul „PAESE SERA" 
menționează părțile referitoare la 
bazele politicii externe a statului 
socialist român, la necesitatea abo
lirii blocurilor militare — proble
mă esențială pentru atingerea o- 
biectivului dezarmării. „Paese 
Sera" relevă, în continuare, că 
„Nicolae Ceaușescu a arătat nece
sitatea participării egale a țărilor 
mari și mici la elaborarea păcii și 
securității internaționale". Ziarul 
„AVANTI" — organul de presă al 
partidului socialist — acordă un 
spațiu larg poziției exprimate de 
șeful statului român față de dife
rite probleme internaționale actua
le, iar cotidianul democrat-crești- 
nilor — „IL POPOLO" — observă, 
între altele, că președintele Con
siliului de Stat al României a 
subliniat rolul important pe care 
trebuie să-1 aibă Organizația Na
țiunilor Unite în prevenirea tenta
tivelor de agresiune, în soluționa
rea politică a neînțelegerilor dintre 
state și în apărarea principiilor 
Cartei O.N.U.

Posturile de radio italiene au 
difuzat luni relatarea cuvîntării 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
transmisă de AGENȚIA A.N.S.A.

POSTUL DE RADIO AUSTRIAC 
a transmis relatări privind cuvîn
tarea rostită la sesiunea jubiliară 
a O.N.U. de președintele Consiliu
lui de Stat al României. în relatări 
se menționează că președintele ro
mân s-a pronunțat pentru retrage
rea trupelor de pe teritoriile străi

s-a interesat de gradul de automa
tizare a procesului de asamblare, 
de organizarea producției și s-a în
treținut cu specialiștii asupra unor 
caracteristici tehnice.

Gazdele i-au invitat în continua
re pe oaspeți să viziteze noua linie 
de laminare, construită anul trecut, 
a cărei activitate este condusă 
printr-un sistem general de di
rijare pe bază de cartele per
forate. în timpul vizitei, pre
ședintelui Ceaușescu i-au fost ex
puse preocupările imediate și de 
perspectivă ale uzinei pentru a- 
doptarea unor tehnologii noi de 
fabricație, ca și anumite planuri 
privind reducerea poluării atmosfe
rei. Președintele Ceaușescu s-a in
teresat de eficacitatea unor proce
dee tehnice, de randamentul și 
economicitatea lor. Pe întreg par
cursul vizitei, în timp ce șeful sta
tului român a u,rmărit evoluția 
procesului de fabricație, numeroși 
muncitori au adresat cuvinte d» 
salut înaltului oasnete.

Ieșind din hala laminorului 
Sleebing, oaspeții au parcurs, cu 
mașinile, un traseu în jurul între
gului complex. Ei au trecut prin 
fața pistelor de încercare a 'mași
nilor și a Muzeului Ford. Acesta 
reunește, într-^m parc, numeroase 
case și tehnici din a doua jumătate 
a secolului trecut, de <j> deosebită 
valoare documentară, unele fiind 
aduse de la mari depărtări, de pe 
continentul nord-american. Aici, 
a fost transplantată și casa cunos
cutului inventator Edison. După un 
tur al orașului, gazdele l-au con
dus pe șeful statului român pînă 
la aeroportul din Detroit, unde 
și-au luat rămas bun, exprimîndu-și 
satisfacția de a-1 fi avut ca oaspete. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit în numele său, al soției 
sale și al persoanelor oficiale ce-1 
însoțesc, pentru calda primire ce 
le-a fost rezervată în orașul auto
mobilelor. La amiază, șeful statului 
român a părăsit Detroitul. Avionul 
a făcut o escală la Buffalo, în a- 
prupiere de granița canadiană, la 
40 de km de celebra cascadă a Nia
garei, una din cele mai prestigioa
se atracții peisagistice din America 
de Nord.

ne și pentru recunoașterea R.D. 
Germane. Ziarul „DIE PRESSE" 
informează, la rîndul său, despre 
cuvîntarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Primele ecouri în Japonia ale 
cuvîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt iserate în paginile 
ziarului de seară „ASAHI EVE
NING NEWS". Sub titlul „Trans
formați Europa într-o zonă a păcii 
— propune Ceaușescu", ziarul a- 
nunță că șeful statului român a 
lansat un apel pentru lichidarea 
blocurilor militare și pentru trans
formarea Europei într-o zonă a pă
cii și cooperării. în același timp, 
menționează ziarul, liderul român 
a cerut să se pună capăt „politicii 
de amestec în afacerile interne ala 
altor state".

Presa americană publică ample 
relatări pe marginea cuvîntării 
rostite luni la Națiunile Unite de 
președintele României, Nicolaa 
Ceaușescu.

încă în prima ediție, apărută în 
cursul nopții, a marelui cotidian 
„NEW YORK TIMES", a fost inse
rată o relatare cu un titlu pe cinci 
coloane: „Ceaușescu reafirmă la 
O.N.U. opoziția României față de 
politica de bloc", în care se subli
niază printre altele : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu al României 
s-a pronunțat pentru abolirea 
blocurilor militare pe care le-a ca
racterizat drept incompatibile cu 
principiile Națiunilor Unite. El a 
cerut desființarea bazelor militare 
de pe teritoriile altor state și re
tragerea tuturor forțelor armate 
străine în limitele granițelor lor 
naționale". în continuare se men
ționează pasajul din cuvîntare în 
care se arată că relațiile dintre 
state, indiferent de sistemul lor 
social-politic, trebuie să fie înte
meiate pe deplina egalitate în 
drepturi, respectarea independenței 
și suveranității naționale, neames
tecul în treburile interne. Ziarul 
consideră că reafirmarea acestor 
principii ale politicii externe a Ro
mâniei „prezintă o semnificație 
deosebită". în încheiere, ziarul 
menționează că, la sfîrșitul cuvîn
tării, președintele Ceaușescu a fost 
călduros felicitat de numeroși șefi 
de delegații prezente.

în același număr al ziarului a fosi 
publicat un editorial cu privire la 
vizita neoficială ă președintelui 
Ceaușescu în Statele Unite. Coti
dianul menționează că „președin
tele Nicolae Ceaușescu a fost pri
mit cu mare cordialitate în toata 
locurile pe care le-a vizitat". Edi
torialul scoate în relief „admirația 
larg răspîndită față de politica ex
ternă promovată cu atîta consec
vență de români și conducătorii 
lor".



(

/

PAGINA 4 SClNTElA — miercuri 21 octombrie 1970

TEORIE-PRACTICĂ

un raport In care trebuie
modificată ponderea practicii

Experiența producției a demon
strat că nu toți muncitorii calificați 
trebuie să fie absolvenți ai unor școli 
profesionale. Dacă pentru a executa 
unicate sau pentru a lucra în atelie
re de sculărie, de exemplu, ca și, in 
general, pentru a participa la- pro
cese tehnologice complexe, nu se 
poate conoepe calificarea unui mun
citor decât prin școala profesională 
sau ucenicie la locul de muncă, pen
tru muncitorul care produce piese de 
serie, executând un număr limitat de 
operații, pe o singură mașină, cali
ficarea de mai scurtă durată, la lo
cul de muncă, se dovedește, cel mai 
adesea, suficientă. Cu precizarea, fi
rește, că nu orice tip de meserie se 
pretează la această formă de instrui
re, și nimic nu împiedică pe respec
tivul muncitor să-și desăvîrșească, în 
continuare, pregătirea profesională 
prin alte modalități de calificare.

In structura lor actuală, cursurile 
de calificare, cu durata de 3—12 luni, 
desfășurate în două cicluri (gradul I, 
gradul II), au atestat că pot oferi 
muncitorilor necalificațl cunoștințele 
teoretice și practice necesare execu
tării lucrărilor prevăzute în indica
toarele tarifare pentru anumite cate
gorii de calificare. Intr-un singur 
sector al economiei naționale, în ra
mura construcțiilor 
pildă, peste 11 000 de 
dobîndit calificarea în 
lor „Strungul“-Arad, „ 
șu“-Brașov, „Tehnofrig“-Cluj, „Elec- 
tronica“-Bucureștl ; în prezent, noi 
efective de asemenea muncitori pri
mesc, în diferite îhtreprinderi, in
struirea necesară meseriilor alese.

Vizitînd mai multe uzine bucu
reștene, am constatat cum la cursu
rile de calificare pe locul de muncă 
se formează, în numai 7—8 luni, me
seriași buni, de care aveau nevoie 
în anumite sectoare. La „Autobuzul" 
funcționează două cursuri de presa- 
tori metale la rece, fiecare cu câte 28 
de cursanți, un altul de tinichigii in
dustriali, iar în perspectivă vor ființa 
cursuri pentru electricieni. Absol
venții de gradul I pot urma, în con
tinuare, ciclul II, la capătul căruia 
au posibilitatea să dea un examen la 
școala profesională, prin care să li se 
echivaleze studiile cu această școală. 
Iată deci că, din toate punctele de 
vedere, cursurile de calificare cu 
scurtă durată se recomandă drept 
forme de școlarizare ca oricare al
tele din sistemul nostru de învăță
mînt profesional și tehnic. Sint ele, 
in momentul de față, intr-adevăr 
„școli" eficiente pentru pregătirea 
muncitorilor calificați 7

— Se pare că, cel puțin în anumi
te compartimente ale producției, răs
punsul nu este afirmativ — opinează 
Nicolae Diăconescu, director adjunct 
al Direcției de învățămînt din Mi
nisterul Industriei Chimice. Noțiunea 
de școală presupune, cum lesne se 
înțelege, o pregătire teoretică și prac
tică corespunzătoare meseriei alese, 
capacitatea absolventului de a se în
cadra în producție cu randament ma
xim, posibilitatea de a continua stu
diul în ciclul de învățămînt următor. 
Firește, aceste rezultate se dobîndesc 
în contextul unei bune organizări a 
cursurilor de calificare, prin asigura
rea acestora cu cadre de predare ex
perimentate, cu planuri de învăță
mînt judicios proportionate, cu ma
terial bibliografic accesibil, cu in
structori '— tehnicieni, maiștri sau 
chiar muncitori de înaltă calificare — 
răspunderi care revin în primul rînd 
conducerilor de întreprinderi, apoi 
centralelor industriale, direcțiilor de 
resort din ministere economice și din 
Ministerul învățământului. Aș dor, 
totodată, să remarc că lipsa de dis
cernământ în ierarhizarea meseriilor, 
improvizația sau împrejurările for
tuite impun adesea rețelei de școla
rizare meserii - neadecvate — com
plexe sau în perspectivă de a de
veni complexe — ceea ce are drept 
consecință pregătire precară, abando
narea cursului, fluctuația după ab
solvire.

Profesiunile absolvite sint foarte 
diverse, numai în cadrul Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini figurind, de pildă, peste 130. Dar 
nu criteriul cantității trebuie luat în 
considerare, ci, așa cum au subliniat 
unii din interlocutori, finalitatea 
unei meserii. „Avem nevoie de pre
lucrători — spunea tovarășa Filofteia 
Ciobanu, de la Centrala industrială 
mașini-unelte din București — și în
cercăm să ni-i formăm. Actualmen
te pregătim 400 de cursanți pentru 
întreprinderi subordonate centralei 
noastre : „Uzina de mecanică fină“- 
București, „Strungul“-Arad, „Infrăți- 
rea“-Oradea, „Uzina metanică“-Sibiu 
ș.a. Destul de frecvent însă, mulți 
dintre cei care obțin calificarea nu 
rămin pe locurile de muncă pe care 
s-au format, din felurite motive : fie 
că își dau seama că au o pregătire 
incompletă în raport cu cerințele me
seriei absolvite, fie că aleargă după 
întreprinderi care oferă condiții de 
lucru mai „comode" sau mai „ren
tabile".

în oricare din ipostazele posibile 
enumerate de interlocutoarea noastră, 
păgubesc întreprinderile care pierd 
aproximativ cam 50 la sută din efec
tivele școlarizate. Cursurile de califi
care se dovedesc, în asemenea si
tuații, a fi pentru unii un fel de 
„excursie" grăbită prin diferite me
serii. Problema implică, desigur, din
colo de aspectul etic și educativ, răs
punderi directe pentru conducerile 
întreprinderilor, chemate să-și 
noască mai temeinic oamenii 
care-și propun să-i <

CU- 
liC oamenii pe
califice, să fie

mai exigente la selecționarea candi- 
daților, in funcție de condiția fizică 
necesară exercitării profesiunii, de 
aptitudinile individuale, constatări la 
care se poate ajunge cu ajutorul

Puncte de vedere privind
organizarea învățămîn- 

tului profesional în uzină

de mașini, de 
muncitori au 
cadrul uzine- 
„Steagul Ro-

cabinetelor psiho-tehnice sau, In lip
sa acestora, pe bază de concurs.

Ce se întîmplă însă cînd, în proce
sul de calificare a muncitorilor, me
seriile se aleg oarecum la întâmpla
re 7 Responsabilul cu probleme de 
învățămînt de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din București ne 
relata, de pildă, că anul trecut au fost 
calificați vreo 60 de lăcătuși, dintre 
care „o parte se pricep să facă ceva, 
alții mai nimic, iar unii pleacă din 
întreprindere. Socotesc că meseriile 
complexe, de mare precizie, nu tre
buie însușite prin calificarea la locul 
de muncă, ci altele, mai ușoare, ca, 
de pildă, cele de vopsitori, forjori, 
termiști, turnători-formatori..." De ce 
se fac atunci asemenea „experiențe"? 
Iată ce consideră, în această ordine 
de idei, ing. Victor Pandia. director
adjunct al Direcției de învățămînt din 
Ministerul Industriei Metalurgice :

— Dacă pentru meseriile și specia
litățile din siderurgie s-a ajuns la 
un consens Intre Ministerul învăță- 

1 mîntului. Ministerul Muncii și Minis
terul Industriei Metalurgice, pentru 
alte ramuri ale economiei, nomencla
torul nu este definitivat nici în mo
mentul de față (opinie, de altfel, a 
multor interlocutori — n.n.). Urma
re logică : planurile de învățămînt 
au aspect de provizorat, stabilitatea 
cadrelor este pusă adesea sub semnul 
întrebării, cheltuielile de școlarizare 
sporesc inutil, iar în întocmirea pro
gramelor pentru ciclul II, în special, 
și în orientarea spre sp’.'clhlțtățile a- 
decvate se întîmpină serioase difi
cultăți.

Se pune acum și o altă întrebare, 
legată direct de tema discuției de 
față : in ce măsură noțiunile teoreti
ce și practice incluse în studiul aces
tor cursuri corespund specificului me
seriei respective, permit însușirea lor 
corespunzătoare de către viitorii 
muncitori 7 In prezent, instruirea teo
retică se face de 2—4 ori pe săptă-, 
mînă, după programul de lucru al 
unității economice, în funcție de

prevederile planurilor de Învățămînt. 
Selecționarea cadrelor de predare se 
face dintre specialiștii întreprinderii, 
cu studii superioare. Tematicile sint 
alcătuite de centralele industriale, Iar 
bibliografia este oferită de manuale
le de școli profesionale. Cursanții 
participă,. pe întreaga durată a cali
ficării, în medie, cam ia 30—40 ore 
de matematică, 30—60 ore de fizică, 
30—36 ore de desen tehnic, 90—180 
ore de tehnologia meseriei, 10 ore de 
protecția muncii. După cum relevau 
mai mulți interlocutori, raportul în
tre teorie și practică s-ar cuveni mai 
bine chibzuit, în favoarea practicii, 
a numărului sporit de ore afectate 
disciplinelor și deprinderilor de spe
cialitate. „Pînă anul trecut s-a pre
dat cursanților obiectul tehnologia 
materialelor, care a fost înlocuit, 
după părerea mea, în mod foarte 
puțin justificat, cu fizica — observa 
tovarășa Filofteia Ciobanu. Obiectul 
nou introdus este prevăzut cu 60 de 
ore față de numai 40 la matematică, 
o disciplină de care cursanții au ori
cum mai multă trebuință decît de 
fizică". Fără să se absolutizeze acest 
punct de vedere, luarea lui în atenție 
ar fi binevenită, în funcție, desigur, 
de necesitățile planului de învățămînt 
care trebuie să concorde cu profilul 
meseriilor.

Instruirea practică, în cazul 
cursanților cu participarea In pro
ducție — iar aceștia sint majorita
tea — se desfășoară în cele 8 ore de 
program zilnic. Reușita sa depinde 
de faptul dacă întreprinderea care 
organizează cursurile asigură efecti
ve suficiente și competente de îndru
mători. „Instructorii sint extrem de 
aglomerați — este de părere tov. Ion 
Ivan, șeful serviciului personal din 
centrala industrială amintită. Cum 
poate un singur om, de pildă, oricit 
de capabil și de abil ar fi, să-și dis
tribuie atenția și supravegherea, cu
noștințele și priceperea spre 50—60— 
80 de persoane simultan 7 De obicei, 
aceiași instructori (maiștri sau teh
nicieni) sint utilizați în întreaga 
rețea de școlarizare a unei întreprin
deri — școli profesionale, ucenicie la 
locul de muncă, cursuri serale, 
cursuri de calificare, cursuri de per
fecționare — ceea ce n-ar fi un im
pediment dacă numărul lor ar satis
face rațional toate solicitările". Si, 
bineînțeles, am adăuga noi, dincolo de 
sarcina „pedagogică" a fiecărui în
drumător, se pune cu acuitate proble
ma oompetenței sale profesionale. 
Este de dorit ca aceștia să fie aleși 
dintre cei mai buni și experimentat! 
muncitori sau maiștri, și nu dintre a- 
ceia care, ei înșiși, ar avea nevoie de 
o pregătire mai bună.

In concluzie, se poate spune că nu 
toate conducerile de întreprinderi spri
jină in măsura care se cuvine desfășu
rarea cursurilor de calificare, pentru 
care se investesc bani, se consumă 
timp, se utilizează specialiști. La rin- 
dul lor, forurile de învățămînt din 
ministerele economice au datoria să 
le acorde mal multă atenție, să solu
ționeze acele probleme rămase în 
suspensie, în lumina une! concepții 
unitare cu privire la organizarea și 
desfășurarea acestor forme de pregă
tire. care trebuie să dobîndească sta
tutul unor adevărate „școli" de califi
care a noi promoții de muncitori 
pentru economia națională.

Victor VIȘINESCU

cinema
• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20.
• De șapte ori șapte : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3405); 20,15 (seria de bilete —
3434, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO
RIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții : CAPITOL —
8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30, 20.45, MODERN — 9;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Omul ras In cap : CAPITOL
— 21.

'V
(Urmare din pag. I)

Cu o simplă carte 
poștală puteți 
comanda orice 
lucrare tehnică

Librăria „CARTEA LA DO
MICILIU’ din Ploiești dispune 
de un bogat fond de lucrări 
din domeniul petrolului și chi
miei. Librăria amintită primeș
te comenzi pentru asemenea 
cărți din toată țara, ia» la in
dicația solicitanților le expe
diază la domiciliul acestora, 
plata urmînd să se facă numai 
în momentul primirii coletului 
poștal respectiv. Comenzile a- 
dresate printr-o simplă carte 
poștală se vor trimite pe adre
sa librăriei „Cartea la domi
ciliu", municipiul Ploiești, Pia
ța 16 Februarie nr. 21.

sensul adevărului desooperit de fie
care artist..

— E foarte adevărat. In fiecare lu
crare realizată se află, fie și involun
tar, o parte a acestui adevăr pe care 
fiecare dintre noi incearcă, cu varia
bile șanse de reușită să-l exprime. 
Exprimarea insă cere un studiu se
rios, aprofundat, o cunoaștere com
plexă a conținutului pe care vrei să-l 
transmiți, iar suma rezultatelor, din
colo de caractere precis nominalizate, 
se integrează intr-un adevăr general, 
acela al epocii, al timpului in care 
lucrăm.

— Este vorba desigur de faptul că 
numai extinzind cunoașterea conți
nutului pe care vrea să-1 exprime, 
pînă la marginile sale, străbătindu-1 
cu gîndul și emoția, artistul ajunge 
la acest adevăr. Este în aoelași timp 
o întîlnire afectiv-ideatică a artistu
lui cu timpul său. Cum se realizează 
acest dialog cu timpul al artistului 
contemporan 7

— Fiecare epocă își are trăsăturile 
ei caracteristice, definitorii. Iar fie
care nouă generație urmind o lege, 
care este cea a progresului, abando
nează ceea ce consideră învechit, ră
mas in urmă, pentru a descoperi noul. 
Și lucrurile se petrec oarecum asemă
nător in artă. Dincolo insă de această 
continuă căutare există ceva perma
nent și stabil in toată evoluția artei. 
Și cred că nu putem presupune că 
oamenii de azi, care au trecut prin 
atitea evenimente, și-au transformat 
complet și definitiv mentalitatea. 
Herbert Read afirmă că mecanizarea, 
automatizarea au modificat însăși 
natura omului. Cred că e prematur 
să vorbim de o asemenea schimbare. 
Nu cred că există nou sau vechi in 
artă. Există numai ceea ce e auten
tic, ceea ce exprimă concentrat re
zultatele unor multiple experiențe 
de viață. Arta modernă și contem
porană a făcut imense progrese și 
descoperiri in domeniul culorii, for-

• Vă place Brahms 7 : VICTORIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Impostorii : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor : LUMINA — 9,30—14,45 în con
tinuare ; 17; 19; 21.
• 100 de carabine : EXCELSIOR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Program pentru copil — 10; 
f rumoasa Varvara — 11,30; 13,45, 
16; Blow-up — 18,15; 20,30 ; DOI
NA.
• Ha tari — 9,30—16 tn continua
re ; Program de documentare In 
premieră — 19; 20,45 : TIMPURI 
NOI.
• Crucișătorul Potemkin : CINE
MATECA (sala Union) — 21.
• 100 000 dolari la soare : CINE
MATECA (sala Union) — 10; 12,45; 
16,30; 18,45.
• Patricia și muzica: GRIVIȚA

mei... dar cred că n-aș putea spune 
cu foarte multă siguranță dacă poa
te fi vorba squ nu de o mai mare 
complexitate față de arta trecutului. 
Dincolo de asta însă, sesizarea esen
ței umane o asigurat continuitatea 
sculpturii moderne față de cea a se
colelor trecute. Căci omul a repre- 

. zentat dintotdeauna permanența eter
nă a sculpturii.

— Preferința exegezei actuale se

TREI PIESET
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tv
18,00 Deschiderea emi

siunii • Microavanpremie- 
ra. 18,05 Universal șotron. 
Enciclopedie pentru cel 
mici. 18,30 Cabinetul econo
mic TV. Investiții ’71. Efi
ciența cheltuirii fondurilor 
de investiții în condițiile 
noii legi privind finanțarea, 

19,15 Anunțuri — publicitate, 
pentru cei mlol. 19,30 Tele- 

„Dra-

de TEODOR MAZILU
organizarea șl executarea lor.
19,20 1 001 de seri — emisiune . . .. __________
jurnalul de seară. 20,00 Reflector. 20,15 Teleclnemateca. ... .
goste neîmplinită". Un film de Wojciech Has cu Barbara 
Krafftowna și Zbigniew Cybulski în rolurile principale. 21,55 
Actualitatea literară. Descoperirea și redescoperirea poeziei 
în peisajul literar actual. Dialog George Ivașcu —■ Petru 
Popescu. 22,15 Bucuriile muzicii. Uverturi celebre o Uver
tura la opera „Flautul fermecat" de Mozart — interpretează 
Orchestra Filarmonicii „George Enescu". Dirijor Ionel Perlea 
• Uvertură la opera „Euryanthe" de Weber — interpretează 
Orchestra Filarmonicii din Los Angeles. Dirijor Zubin 
Mehta. Prezintă compozitorul Ștefan Nlculescu. 22,45 Tele
jurnalul de noapte. 23,00 închiderea emisiunii.

La cinematograful „Patria" din Capitală 
Julie Christie, Alan Bates, Terence Stamp, 
Peter Finch în „DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ". Producție a studiourilor en

gleze. Regia : John Schlesinger

(

*

la
ți-a deschis 
trei lucrări 

Teodor Ma-

Teatrul Mic

— 10,30; 18; 18,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20.
• Jandarmul se însoară : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Mayerling (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19, VOLGA — 15,30; 
19, MOȘILOR — 17; 20,15.
• Flacăra olimpică : MOȘILOR
— 15.
• Degetul de fier: DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
• Hibernatus : BUCEGI — 10; 16;
18,15; 20,30, FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30 AURORA — 9; 11,15;
13,30; 16, 18,15; 20,30, FLAMURA
— 11; 16; 18,15; 20,30.
• Străinii : UNIREA — 18; 20.
• Numai mortul va răspunde : 
UNIREA — 15,30.
• Aurul : LIRA — 15,30.
• Tntîlnirea : FLACĂRA — 15; 
17,30; 20.
• Via Malla : LIRA — 18; 20.
• Ambuscada : DRUMUL SĂRII
— 14,30.

pleta saturație față de soluțiile limi
tate pe care le oferea sculptura aca- 
demistă a epocii. Dar Brâncuși era 
un mare meșter, un cioplitor cu mui- 
tă experiență. Anii aceștia de practî1 
că i-au folosit pentru a-șî lămuri 
ideile, pentru a le exprima. Pentru 
a mă referi la pictură — cazul Pi
casso sau Chagall sint asemănătoare. 
Și nu noutatea, eventual modernistă 
este cea care mă impresionează la

Teatrul Mic 
stagiunea cu 
într-un act de 
zilu. Sin» lucrări deosebite 
între ele prin „linia de a- 
tac" pe care se angajează : 
Don Juan moare ca toți 
ceilalți „se joacă" in lu
mea atemporală a mituri
lor ; Treziți-vă in fiecare 
dimineață e un metaforic 
joc de Introspecție ; Inun
dația are în vedere rela
țiile și moravurile sociale 
ca atare. O trăsătură comu
nă îndreptățește însă in- 
mănuncherea lor: încercarea 
dramaturgului de a fora, — 
în cercetarea întreprinsă de 
el asupra omului și asupra 
orizonturilor lui de viață, — 
straturi mai adinei decît 
pină acum. In lumea Proș
tilor sub clar de lună sau 
în Tandrețe și abjecție erau 
abordate aspecte mai ales 
din zonele constatărilor și 
descripției comportamente
lor exterioare. Mazilu a su
pus denunuțului satiric un 
univers de simulări și disi
mulări, de lașități șl ticălo
șii sau sărăcie spirituală, 
mobilat și dominat de ex
presii verbale și gestlce au
tomatizate ; un univers u- 
man aparte, „seleatăt" de 
autor, ridicol și derizoriu, 
fixat pe tipuri Și ticuri, pe 
situații și acțiuni revela
toare. De data aceasta, în 
tripticul de la Teatrul Mic, 
demersul lui Mazilu își pro
pune să meargă, cum spu
neam, în profunzimea psi- 
hologiilor și conștiințelor. EI 
crede a descoperi acolo me
canica — și mecanismul — 
care înlesnesc structurarea 
unul atare univers tipolo
gic. Acolo, în adîncuri, o- 
mul 1 se înfățișează ca o 
făptură în contradicție cu 
sine însuși, dornic să fie 
și ceea ce nu poate fi, 
împăcat de aceea, să pară 
măcar ceea ce nu este, 
mișcîndu-3e fie în „în
chisoarea legendei", fie 
în „cușca deprinderilor", 
fie în plasa de ispite a 
compromisurilor. Don Juan 
și Maria Magdalena tânjesc 
astfel, în perfecțiunea mi
tică a „meseriei" lor, după 
o viață trăită omenește, pe 
care însă le-o interzice toc
mai nevoia oamenilor de a 
se orienta după modele 
ideale și de a mima, ne- 
putind fi, aceste modele. 
Autenticul în conflict cu 
artificialul, omul în conflict 
cu ideea de om — iată un 
prim nod al contradicției 
urmărit de dramaturg și 
pe care Mazilu îl crede 
vrednic de relevat.

Dacă Don Juan „moare", 
în dorul de a ti om și de a 
iubi omenește, cu gîndul la 
Maria Magdalena, „îngerul 
învierii", mort și el ca om, 
pentru a intra în recea in
diferență a miturilor, omul 
„dator să se trezească în 
fiecare dimineață", „trăieș
te", cu caracterul lui de 
personaj confecționat din 
meschinărie și neputință, 
pîndit și orientat de „în
gerul morții".

In sfîrșit, încă un ax 
confllatual urmărit de dra

maturg : cel legat de reali
zarea omului in societate. 
E confliotul în care aspira
ția spre integritate este tra
tată de autor ca înecată în 
ideea de parvenire, care 
„inundă" pînă la urmă fiin
ța personajului imaginat de 
autor, ii acoperă orice vo
cație sau veleitate de Înăl
țare spirituală...

Viziunea acestor struc
turi conflictuale este, desi
gur, de ordinul tragicului. 
Cu atît mai mult cu cit Ma- 
zilu înlocuiește, de data asta, 
argumentul tipologic și ac
țiunea cu entități șl situa
ții contrapunctice închise, 
fără perspectiva vreunei 
desfășurări spre dezlegare. 
Fondul dramatic al celor 
trei acte este însă mișcat
KraraznonsnnaaBsnaaBn)

Cronica 
dramatică

de o puternică undă de iro
nie, firește ascunsă, care, 
cu știutele mijloace stilis
tice ale autorului — o ne
strunită — și veche — por
nire spre efecte și șocuri 
comice, obținute prin fixa
ții și automatlsme de lim
baj — abat nota tragică 
spre grotesc și caricatură. 
Mazilu ia astfel în derâdere 
eșafodajul aparent tragic 
ridicat de el, punîndu-1 pe 
seama unei anumite cate
gorii umane, degradate (ca
tegoria „proștilor", calul 
său de bătaie). Numai 
că, pe planul realizării 
tehnice și al expresiei, el o 
face cu prețul jertfirii în
sușirilor teatrale, necesare 
pentru ca aluzia lui să fie, 
și scenic, limpede fixată și 
remarcată. O excesivă por
nire spre discursiv și spre 
sentențios, încărcată de un 
continuu debit aforistic, în 
care dorita surpriză a pa
radoxului se încheagă ade
sea din locuri comune, nu 
ajunge să se rotunjească și 
nu slujește o construcție 
dramatică propriu-zisă, ci 
se constituie pe sine in
tr-un static joo dramatic, 
cu o dinamică specifică, a- 
derentă prin excelență lec
turii. E ceea ce, neîndoios, 
a prilejuit dificultăți regiei 
(Emil Mândrie) și inter- 
preților, văduviți, in efor
tul lor de a da trup replici
lor, de putința de a le con
feri soenic volume caracte
ristice unor personaje și 
semnificațiile dare, cores
punzătoare.

Treziți-vă in fiecare di
mineață n-a izbutit de a- 
eeea, în pofida eforturilor 
de a dinamiza spațiul sce
nic prin acțiuni mai mult 
sau mai puțin justificate, 
să depășească nivelul unui 
dialog fără urmări, în care 
cu deosebire Dan Nuțu și-a 
relevat o remarcabilă știin
ță a dicției insinuante, lă- 
sînd lui Niculae Pomoje 
ingrata postură de „a-i 
da“, cu resemnare, replica.

Actul a stat — scenic vor
bind — pe o continuă aș
teptare a poantei finale. E 
prea puțin. Inundația s-a 
bucurat de o mar colorată 
și mai 'viu mobilată am
bianță. Totuși, în relațiile 
de alertă tensiune dintre 
Doina Tuțescu și Vasile 
Nițulescu s-a așternut un 
ușor aer de incertitudine 
și stîngăeie. Doina Tuțescu, 
construindu-se într-un tip 
de „prețioasă" snoabă, dar 
demascînd prea de-a drep
tul spiritul parazitar al e- 
roiinei sale ; Vasile Nițu
lescu, pentru care nu este 
secretă puterea de a mișca 
și semnifica printr-o natu
ralețe lipsită de ostentație 
a jocului, ratîndu-și, în va
carm și dezordine scenică, 
misiunea finală a rolului. 
Pe deasupra, o frumoasă 
ploaie de baloane, surprin
zi nd de altfel plăcut privi
rile (scenografia Ștefan 
Habllinski) a întunecat sau 
a deviat spre direcții cu 
totul neașteptate sensurile 
textului.

Singur actul de demon
tare a miturilor lui Don 
Juan și al Măriei Magda
lena, mi se pare vrednic a 
fi remarcat pentru forța 
edificatoare pe care a iz
butit-o regizorul. Don 
Juan crește — în primul 
său „discurs" — spre mo
delul mitic, pornind de la 
matinale exerciții de „păs
trare a formei" și culmi- 
nînd cu intrarea 6a în 
„costumul" legendei. (Re
simt aici un anumit ecou, 
frumos prelucrat, al scenei 
înveșmântării papei din 
brehtianul Galilei). Apoi 
coboară in „carne" umană, 
pe măsură ce se Înalță, la 
vedere, eșafodul menit de
capitării mitului. Caracte
rul contrapunctic al argu
mentelor lui Mazilu este 
astfel concretizat și, cu e-‘ 
fecte bine dozate, întregit 
și de calea intrării în mit 
a Măriei Magdalena. (A- 
ceasta, inițial ' răzvrătit 
chemată spre sentimente 
omenește încercate, „se re
zolvă" în înghețata rasă a 
cucerniciei Insensibile la 
freamătul vieții reale). Pe 
aceste coordonate s-au miș
cat Ion Marinescu (Don 
Juan) șl Tatiana Ieckel 
(Maria Magdalena). Ion 
Marinescu, cu o notă poate 
prea, din capul locului a- 
cută și crispat febrilă, pen
tru a putea desfășura în 
voie și din plin, pe întreg- 
Iungul, poate și obositorul, 
parcurs al roiului știutele
și nedezmințitele sale da
ruri de nuanțare. Tatiana 
Ieckel, în schimb, a mar
cat, degajat artificială și — 
mai ales în ipostaza dez
umanizării mitice — cu iro
nie subtilă, o tonalitate 
substanțial utilă. Alături de 
ei, umorul de suculentă di
rectă al lui Arcadie Donos 
(paznicul închisorii) și tre
cerea frivol desenată a Mo- 
nicăi Ghiuță (Maria Antoa- 
neta) au fost binevenita 
pauze de relaxare în prea 
încărcatul sistem de argu
mente și vorbe de duh pro
pus scenei de Teodor Ma- 
zilu.

Florin TORNEA

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert de muzică de ca
meră tn interpretarea pianistei 
Athena Capodistria (Grecia) și a 
soliștilor noștri Cătălin Ilea, Au
relian Octav Popa șl alții — 20.
• Opera Română : Liliacul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20 ; (sala Stu
dio) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf 7 — 20.

• Dragoste șl viteză : DRUMUL 
SĂRII — 16,30; 18,30; 20,30, MUN
CA — 16; 18; 20.
• Păsările : GIULEȘTI — 15,30: 
18; 20,30 MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 
17,30; 20.
• Petrecerea I COTROCENI — 
15,30 17,45; 20.
• Canarul șl viscolul : VIITORUL 
— 16.
• Cum se reușește tn dragoste : 
VIITORUL 18; 20.
• Ultimul drum : POPULAR — 
15,30.
• A trăi pentru a trăi i POPU
LAR — 18; 20,15.
• Frunza de viță : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Clipa de libertate : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
• Moara cu noroc: PACEA — 
16; 18; 20.
• Aifa-Romeo și Julieta : CRIN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Tăcerea bărbaților : COSMOS 
— 15,30; 18; 20,15.

• Teatrul „Luda «turdza Bu- 
lanclra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : Leonce ,1 fcana — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Puri- 
cele tn ureche — 20.
• Teatrul Mio : Don Juan mostra 
ca toți ceilalți — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Rebelul — 19,30; (sala 
Studio) : Cercul morțll — 20.
• Teatrul Glulești : Cursa 
șoareci — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de Rouă-brotă- 
celul — 15; 17.
• Teatrul de revistă „Fantasio" 
din Constanța (în sala Savoy a 
Teatrului „C. Tănase") ; Nu aveți 
un cap In plus ? — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Se caută un 
rtrnclnos — 19,30.

*
vezcurilor cam aceleași forme, același 
decor. Nu este vorba de o repetiție 
Identică, pentru că fiecare a simpli
ficat sau a adăugat ceva in plus la 
ceea ce făcuseră predecesorii. Iată 
cauza pentru care nici azi decora- 
tivismul, formele create de et nu s-au 
tocit, nu reușesc să plictisească. A- 
propirea de aceste lucrări mi se pare 
insă dintre cele mai dificile. Pentru 
că nu pura asemănare, apropierea

PERMANENȚELE ETERNE
ALE SCULPTURII

îndreaptă cel mai ades spre tehnicile 
care lasă loc liber imaginației. Se a- 
preciază de multe ori „finisajul" (cel 
al artei academiste) ca o limitare a 
participării noastre creatoare în actul 
receptării estetice. Cum vedeți „nou
tatea" concepută ca o problemă de 
tehnică, de meșteșug 7

— Sint un mare partizan al știin
ței, al meșteșugului. Și cred că nu 
oricine poate vorbi în numele mate
rialului. Numai cel care a trudit, care 
s-a lovit incercindu-l și, poate, a sîn- 
gerat puțin in această ciocnire, t?i 
poate da seama de întreaga impor
tanță a experienței, a meșteșugului. 
Amatorismul, etalarea unor tehnici 
extravagante au impietat întotdeau
na asupra artei adevărate. Sigur că 
inovațiile aduse de Brâncuși sculp
turii moderne erau izvorite din com

ti, cit profundul adevăr asupra natu
rii umane pe care îl rostesc.

— Tocmai acesta, desigur, facilitea
ză înțelegerea, de către public, a u- 
niversului artistic...

— Este foarte importantă stabili
rea acestei legături cu publicul pen
tru care, de fapt, lucrăm ; faptul că 
el ajunge să caute un anumit gen de 
lucrări, să înțeleagă lucrările artis
tului preferat, să stabilească un dia
log in această confruntare nemijlo
cită a glndlrii proprii 'cu faptele de 
viață.

— Cum a fost transmis în timp 
mesajul cioplitorilor populari ; dar 
mai ales cum a fost el receptat de 
artiștii moderni 7 Poate fi vorba de 
o regăsire firească 7

— Lucrările cioplitorilor populari, 
anonime, au repetat de-a lungul

formală este cea care interesează — 
ci păstrarea esenței de spiritualitate, 
transmiterea ei sculpturii. Greu mi 
se pare să știi cum să ajungi la a- 
ceastă simplitate și nu să o copiezi 
pur și simplu.

— Cum e afirmată prin intermediul 
sculpturii românești prezența spiri
tuală a omului contemporan 7

— Sculptura românească actuală 
vine în continuarea unor prestigioase 
realizări. Căci a existat, in perioada 
dintre cele două războaie, o foarte 
interesantă mișcare artistică româ
nească. Era epoca tn care • pentru 
prima dată la noi sculptura se ma
nifesta ca o artă puternică. Era pe
rioada în care au lucrat Paciurea, 
Medrea... Privind însă sculptura ulti
milor ani îmi dau seama că avem

nenumărate talente care sint intr-b 
permanentă căutare, care depun efor
turi intense să se desăvirșească, să 
afirme idei care sint ale timpului 
nostru, ale epocii pe care o trăim. 
Avantajul, față de unele perioade an
terioare, de a realiza lucrări la scară 
monumentală, de a utiliza o largă 
gamă de materiale, a contribuit la . 
realizarea unor uimitoare progrese. 
Și nu pot decît să mă gindesc cu 
mindrie la sculptura lui G. Apostu, 
Constantin Popovici, lliescu-Călinești, 
Maria Cocea, pentru a da citeva 
exemple, la viitoarea afirmare mai 
largă pe plan mondial a sculpturii 
noastre.

— Anul viitor va avea loc aniver
sarea semicentenarului Partidului 
Comunist Român. încă de pe acum se 
află in pregătire o amplă expoziție 
prin care plasticienii vor omagia a- 
cest eveniment. Care sint, după pă
rerea dv., necesitățile și exigențele 
ce ar trebui să însoțească o aseme
nea manifestare 7

— Participarea la această expoziție 
este un act de patriotism., ea înseam
nă pentru fiecare dintre noi o de
monstrație a calității de artist-cetă- 
țean. Lucrările noastre cred că ar 
trebui să reflecte cit mai deplin acest 
spirit al adeziunii patriotice Mă re
fer la lucrări realizate conform per
sonalității fiecărui artist, dar care să 
încerce o mai mare apropiere de 
istoria noastră trecută sau mat re
centă, care să reflecte multiplu, 
complex viața și realizările omului 
nou, contemporan. Lucrez acum la 
un monument al domnitorului Mir- 
ced cel Bătrîn ce va fi ridicat la Tul- 
cea. Subiectul, pe care l-am studiat 
cu atenție, mă interesează îndeaproa
pe și cred că la expoziția închinată 
semicentenarului voi prezenta o lu
crare infățișîndu-l tot pe Mircea. Va 
fi omagiul modest pe care încerc să-l 
aduc istoriei noastre eroice.

Convorbire realizată 
da Marina PREUTU

culturale
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la înființarea studiourilor 
„București" și „Alexandru Sahia", 
act ce semnifică începuturile cine
matografiei socialiste în țara noas
tră, marți după-amiază a avut loc 
la sala Union a Cinematecii primul 
spectacol dintr-o amplă retrospec
tivă a filmului românesc.

A fost proiectat filmul artistic 
„Răsună valea", peliculă de debut 
a noii noastre cinematografii. In 
cadrul retrospectivei vor putea fi 
urmărite, în prezența principalilor 
realizatori, cele mai 
românești turnate 
1950—1970.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai vieții cultural-artistice 
bucureștene, 
public.

bune filme 
tn perioada

ziariști, un numeros

★

Colectivul 
din Constanța
R.S.F. Iugoslavia, unde a participat 
la cea de-a III-a ediție a Festiva
lului internațional al teatrelor de 
păpuși „Zagreb ’70". La această în
trecere artistică, păpușarii constăn- 
țeni au obținut Premiul I cu pla
cheta de aur pentru piesa „Șorice
lul și păpușa" de Alecu Popovici, 
în regia lui Ștefan Lenchiș. De a- 
semenea, actrița Aneta Forna- 
Christu a fost distinsă cu premiul 
special pentru cea mai bună in
terpretare.

Teatrului de păpuși 
s-a înapoiat din
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OMUL FATĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...
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Ml s-a relatat, In Valea 
Jiului, un caz de un interes 
inedit. Cazul unui oarecare 
I. A., om încă tînăr (33 de 
ani), care, în ultimii cinci' 
ani, și-a schimbat de 13 ori 
locul de muncă, voiajînd 
prin 13 întreprinderi din 
Valea Jiului, Săcărîmb. Tr. 
Severin, Constanța, Moldo
va Nouă. Un articol din 
Codul Muncii („20/e“, trista 
„medalie” a indisciplinați- 
lor și chiulangiilor) l-a în
soțit, fidel ca o umbră, prin 
toate aceste peregrinări. 
Curios este, însă, că omul, 
după mărturiile celor care 
l-au cunoscut, e un fel de 
erou negativ „complex”, că
ruia nu-i lipsesc calitățile, 
începea orice muncă nouă 
cu dreptul, investea în ea 
iscusință, chiar pasiune... 
Apoi, brusc, brațul cădea 
inert, la jumătatea sau la 
sfertul trebii începute : o- 
mul „se plictisise”... Nimic, 
pină în clipa aceea, nu te 
făcuse să bănuiești — sau 
să justifici — un asemenea 
straniu deznodămînt : de
cizia abdicării, a renunțării ‘ 
la ceea ce începuse și 
n-avea să mai sfirșească 
nicicînd.

Cazul acesta reprezintă, 
desigur, o situație limită, 
aproape neverosimilă. Dar 
un caz care, prin ceea ce 
reprezintă, e dizolvabil în 
o mie și unul de cazuri ba
nale. Fiindcă oameni care 
— fără nici un semn prea
labil, fără nici o justificare 
sau scuză, fără nici un mo
tiv care să-i legitimeze — 
se opresc, din senin, la ju
mătate de drum, la jumă
tatea sau la sfertul unei 
munci începute, al unei 
idei, al unei invetigații, al 
unui proiect, al unej obli
gații pe care singuri și-au 
asumat-o, mal întîlnim, din 
păcate, destul de des. Chiar 
dacă astfel de inși nu pă
răsesc — uneori pînă la anii 
de pensie — întreprinderea 
sau biroul la care lucrează, 
semnînd — zilnic și cali
grafic — condica de prezen
ță. Și chiar dacă, in insti
tuția sau întreprinderea 
respectivă, ei sînt taxați — 
în ceea ce privește strictă 
îndeplinire a obligațiilor de 
serviciu — drept niște oa
meni corecți, conștiincioși

Cutare tînăr, absolvent ru 
„magna cum laude” al fa
cultății, cu capul roind de 
proiecte și planuri ambi
țioase, își ia în primire lo
cul de muncă decis să re
zolve niște probleme pînă 
atunci insolubile, să deter
mine, în fluxul producției, 
niște mutații calitative, bi
ruind vechi rutine și depă
șind greutăți în fața cărora 
mulți eșuaseră. Se apucă de 
lucru. Lucrează cu pasiune 
la o invenție, se înconjoară 
de suluri de calc și stative

întregi de creioane de toate 
culorile. La birou, dimine
țile, și acasă, nopțile, toți 
pășesc pe lîngă el în vîrful 
picioarelor : sst I nu-1 de
ranjați ! Atmosfera de e- 
moție și de taină care în
conjoară, dintotdeauna, mi
racolul facerii, nașterii ideii 
zămislitoare de noi orizon
turi, îl învăluie ca o dra
perie de aur. Lunile trec.

Curios, într-o zi, cineva 
se ridică în vîrful picioa
relor, privește o clipă pes
te faldurile de aur. riscînd 
necuviința desfolierii unui 
secret Dar... surpriză ! E- 
roul nostru doarme sau 
dezleagă cuvinte inoruci-

atunci nu va izbuti, cit al 
bate din palme, să forțeze 
o breșă în știință sau teh
nică...

Am cunoscut, în aceeași 
Vale a Jiului care ne-a o- 
ferit exemplul din capul a- 
cestor rînduri, un bătrîn 
miner, Carol Golgoțiu, ieșit 
de curînd la pensie. A 
muncit o jumătate de secol 
în mină, încleștat pe pick- 
hamer, în luptă cu întune
ricul și cu muntele. Șl in 
tot acest timp, în același 
timp — Intr-un timp care 
aid ane alte dimensiuni, 
măsurat în intensitatea u- 
nor eforturi eroice, care te 
solicită Integral, care-ți pu‘n

economii. Caută, experi
mentează metode, face stu
dii șl calcule, urmărind zi 
și noapte același țel. Se gă
sesc destui care surîd, care 
văd în îndîrjirea și tenaci
tatea aceasta o obsesie, o 
manie. Dar și mai mulți îl 
ajută. Există manii și ma
nii, unii își închină întrea
ga viață sculptării unei 
viori dintr-un băț de chi
brit sau colecționării de 
fluturi rari ; și chiar și a- 
ceste „manii” ne solicită 
prețuirea, prin efortul u-, 
man pe care-1 implică, prin 
aderența nedezmințită față 
de scop. Cu atît mai mult 
și-a cucerit respect și a-

Unde-i mult fum,
e puțin jar

șate... Sau, uneori, nici mă
car nu mai e acolo, stă cu
minte în altă parte, pe un 
alt scaun, la un travaliu 
obișnuit și rutinier. Și cind 
îl întrebi : „oe-ai făcut cu 
planul acela, cu lucrarea a- 
ceea, cu proiectul acela ?“, 
nu primești nici un răs
puns. Sau, 6ă zicem, un 
răspuns care nu e deloc un 
răspuns, ci ceva în care e 
vorba despre nu se știe ce 
„condiție” care lipsește, 
despre nu se știe ce „inhi
bare”, despre nu se știe ce 
„pistă care s-a „înfundat” 
etc.

De obicei, criza se declan
șează la apariția primei di
ficultăți, a celui dintîi ob
stacol, obiectiv sau subiec
tiv : un șef care-1 privește 
cu neîncredere, o ecuație 
care n-a ieșit de la „prima 
mină”, un vîrf de creion 
colorat care s-a rupt, un 
răstimp de timp care ți se 
pare disproporționat ae 
lung în raport cu rezultatul 
scontat etc. Și planurile cad 
baltă, ambiția ardentă și 
creatoare dispare, fără ca 
în locU-i să se mai puns 
nimic. „Ce-ai făcut cu pro
iectul acela, cu visul ace
la ?“ N-a făcut nimic. Din 
combustia unei idei s-a ales, 
intr-un astfel de caz, numai 
fumul. O să se apuce, poate, 
de alte idei, de alte pla
nuri... Și dacă și atunci se 
vor ivi greutăți, dacă nici

în mișcare toate corzile 
bărbătești șl îți sorb toate 
puterile, toate energiile, 
toătă ființa — omul a lup
tat, pasionat și neobosit, cu 
o îndîrjire dincolo de obiș
nuit, pentru o idee a lui.

Vreme de 54 de ani, un 
foc de mină a mistuit, lent 
și ascuns, unul din zăcă
mintele de cărbune ale Vul
canului. Vreme de aproape 
50 de ani, de cînd a cobo- 
rît in abatajele acestei 
mine, Carol Golgoțiu a cău
tat armele și mijloacele 
pentru stingerea acestui foc. 
Unele Încercări întreprinse 
pe vremea patronilor s-au 
soldat tragic. Cînd patronii 
închid mina, Golgoțiu caută 
ideea, prin tangență de si
tuații, în strate de aceeași 
configurație geologică, la 
Lupeni, la Anînoasa, la Uri- 
cani. Revenit la Vulcan în- 
tr-o mină care era acum a 
minerilor, ceea ce fusese la 
început un orgoliu de meș
ter, nemulțumit că „ceva nu 
merge cum trebuie”, capă
tă dimensiune de cauză, 
altoi conștient,de. obligație 
socială.

Focul pe care-1 caută e 
un dușman al lui și al tu
turor. Carol Golgoțiu, vechi 
miner și vechi comunist, 
știe ce vrea și știe că, vrînd 
astfel, aspiră spre un scop 
care-1 depășește ca ins, ca 
orgoliu de meșter, atingi nd 
planul înalt

depțl pasiunea lui Golgo
țiu-baci, omul pe care focul 
acela vrăjmaș și secret, in
filtrat sub vatra muncii mi
nerilor, nu-1 lăsa, de dece
nii, să doarmă.

Și după aproape 50 de 
ani de căutări, în ultimul 
său an de activitate, in a- 
juriul pensiei, Carol Golgo
țiu reușește 1 Combustia 
ideii, dusă pini la capăt, 
refuză picla. sterilă, cristali
zează în zona pură a dia
mantului. Carol Golgoțiu 
reușește. Ajutat de un tînăr 
inginer, pune la punct me
toda cea mai propice, gă
sește soluția izolării și „su
focării” focului prin înnă- 
molire, conduce operațiu
nile de stingere. Focul e 
stins, în vinele de cărbuni 
aflate sub dominația lui se 
fac acum incizii fertile, se 
deschid abataje, se scot bo
gății. Cu satisfacția încunu
nării eforturilor, a țelului 
atins, minerul iese la pen
sie...

Un roman ? Desigur, fap
tele expuse mai sus, rezu
mate aici la câteva linii,, o-— 
t'eră materie epică pentru 
un roman. Un roman al 
tenacității, cu o linie lim
pede, cu o morală limpede. 
A clădi durabil, a te reali
za, a-ți transforma existen
ța într-o pledoarie pentru 
creație — în tot ceea ce are 
ea nobil și generos pentru 
oameni — înseamnă

APĂRARE
Golgoțiu-baci

Și a perseve-

I. OlTEANU

Nu plătesc, 
mine să ne

la închisoare 
vom reveni 
insă, situația 
Popovici —

ge, cu exigență și fermitate, 
dintr-o infinitate de , dru
muri in viață, pe cel mai 
drept. Pe cel luminat de o 
cauză înaltă.
ra, pe acest drum, pină la 
capăt.

...Și dacă( 
n-ar fb reușit, totuși, la ca
pătul celor 50 de ani de 
efort, să-și realizeze desti
nul propus ? Dacă n-ar fi 

' găsit — ajutat de tînărul 
inginer — soluția aceea a 
stingerii focului ?

O întrebare legitimă... O 
întrebare pe rat'd o presim- 
țim. pe care o pot pune ori
când și T.A., chiriașul celor 
13 întreprinderi, și tânărul 
cercetător „plictisit" — la 
cele dinții greutăți ! — de 
propriile sale proiecte. O 
întrebare legitimă, la care 
ne răspunde însuși bătrinul 
miner, prin viața lui.

Pentru că romanul de 
care vorbeam are și ac
țiuni paralele, convergente 
la prima, desprinse din ea, 
în aceleași creșteri pline de 
tensiune, luminate de flacă
ra aceluiași Ideal. Căutînd 
metodele și soluțiile stin
gerii focului — idee căreia 
și-a consacrat existența — 
minerul a descoperit, în 
timp, metode, idei și soluții 
care, apropiindu-1 de ținta 
propusă, constituiau ele în
sele niște valori, niște 
prospecții fertile în orizon
turi de muncă necunoscute. 
Executarea din prefabricate 
a canalelor de scurgere din 
galerii și a plăcilor pen
tru acoperirea acestora, 
executarea unor matrițe 
pentru turnarea în beton 
armat a unor „bandaje” de 
galerii etc., numeroase des
coperiri, raționalizări și 
perfecționări ale muncii în 
abataj, semnate de Carol 
Golgoțiu, sînt, în subsolul 
acestui roman, pagini ce 
pot fi aduse oricînd „la zi". 
Cînd scopul căruia îi închini 
existența este un scop de 
muncă și de creație — și 
cînd nu vel abandona nici
odată drumul care duce 
spre el — tot ceea ce vei 
acumula pe parcurs, toate 
fructele pe care le vei cu
lege din semințele efortului 
risipit, se vor înscrie ca tot 
atitea pietre de temelie la 
edificiul unui destin.

Un roman despre un foc 
subteran, despre o combus
tie a ideii, despre un om. 
Un roman despre un scop, 
despre un efort, despre o 
satisfacție, despre o împli
nire în cadrul generos, sti
mulator al orînduiril noas
tre socialiste. îl punem sub 
ochii lui I.A. și a altor ti
neri, cu invitația de a în
cerca. măcar o dată, să facă 
un efort... pînă la capăt 
citindu-1.

MATERIALUL

CLIENTULUI

a ale-noastre

BANCA

Și iar am plecat

ieșit 
«pu

pe 
cei 
de 

cla- 
el

mai departe.de teamă să nu mă fixez...”
Desen de Eugen TARU

ULTIMA

în

că 
să

In prima lui zi 
de școală a intrat 
în clasă cu o în- 
tîrziere de vreo 
douăzeci de minute 
— și cum nu mai 
erau locuri libere 
decît in ultima ban
că, s-a așezat acolo, 
cu ghiozdanul 
genunchi. Din 
treizeci și șase 
combatanți ai 
sei I A numai
venise neînsoțit, ca 
un descurcăreț sa
dea, și se descur
case destul de prost.

Despre ultima 
bancă aflase, chiar 
de la taică-său, că 
ar avea o faimă du
bioasă, sporită, de-a 
lungul anilor, de 
cei mai proști elevi. 
„O să vin cu tine, 
în prima zi de școa
lă, îl asigurase tai
că-său, și dac-or 
vrea să te așeze 
banca măgarilor 
pe onoarea mea 
fac un scandal
mă pomenească!“ 
Dacă tatăl se dove
dise atît de pornit, 
nu mai încăpea nici 
o îndoială că aceas
tă bancă ascunde o 
mare primejdie, 
poate o fi ceva în 
pupitru, o broască 
ori un șobolan. „Să 
n-ai nici 
liniștise 
că eu ti 
profesori 
vorbesc din 
cu ei, nu 
să-ți facă vreo fi
gură ! Dar cînd să 
plece el la școală, 
în prima lui zi de 
școală, părinții încă 
se mai certau...

o grijă, îl 
maică-sa, 

cunosc pe 
și-o să 

vreme 
cumva

învățase o poezie, 
și mai învățase ce 
trebuie să spună 
dacă l-o întreba 
ceva despre părinți: 
„Eu am cei mai buni 
părinți I — așa a- 
vea să-nceapă — 
tata mă ajută să 
scriu și să citesc, 
mama mă îngrijeș
te, îmi dă mîncare 
și haine curate".

Profesorul 
plimbă 
bănci, 
dacă știe 
deserîeze _ 
Toți la datorie, toți 
ridică mina dreap
tă. O ridică și el, 
din spirit de soli
daritate. Și se vede 
poftit la

se 
printre 

întrebînd 
cineva să 
o pisică.

tablă.
.Copii, fiți atenți, 

cere profesorul, co
legul vostru va de
sena o pisică !“ Cu 
chiu, cu vai/ se ob
ține liniștea. „Dar 
eu nu vreau să de
senez o pisică !“ se 
răzvrătește el. „A- 
tunci, măi băiete, 
de ce ai ridicat 
mina ?“ „Așa t .fi
indcă eu vreau să 
desenez un 
Și pe loc t 
de lucru: o 
motivă, zece 
goane șl un 
ductor care 
călătorii să urce cu 
încredere... O feti
ță obiectează că nu 
se vede coșul loco
motivei. „Toantă ce 
ești! strigă el — 
asta-i locomotivă 
electrică" I lncîntat 
de tren, profesorul 
îl cere să deseneze 
■și o pisică, doar

tren!“ 
s-apucă 

loco- 
va- 

con- 
invită

pentru asta a 
la tablă. „Nu, ... 
ne el, nu vreau să 
desenez o pisică Z” 
„De ce, băiețaș ? Li
niște 1 Ia să ne ex
plici tu de ce nu 
vrei ?" „Așa I Fiind
că eu vreau să de
senez o trăsură cu 
doi cai". Și desenă 
trăsura...

Și astfel, în pri
ma zi de școală, s-a 
descoperit uh talent 
(care vreo doi ani 
la rînd se exersase 
pe trotuarul din 
fața casei...). Con- 
ducîndu-l pînă la 
ultima bancă, pro
fesorul a, vrut să 
știe cum îl cheamă 
și cu ce se ocupă 
părinții lui, iar el, 
care aștepta acest 
moment, a luat po
ziție de drepți: „Eu 
am cei 
părinți, 
jută să 
citesc, 
îngrijește, îmi dă 
mîncare 
curate!“
a. spus profesorul. 
Vreau să stau de 
vorbă cu părinții 
tăi. Să treacă pe 
aici".

Și de atunci, din 
prima zi de școală, 
un copil de șase 
ani se roagă în fie
care zi de părinți să 
răspundă invitației 
profesorului, dar 
părinții nu au timp, 
nu au chef, nu, nu 
și nu! Sînt ocupați 
pînă peste cap cu 
certurile lor.

mai buni 
Tata mă a- 
scriu și să 
mama mă

și haine 
„Bravo I

Nicolae ȚIC

fată de 18 ani, Ana Ba
din comuna Sincrai 

(comună subordonată mu
nicipiului Tg. Mureș), după 
ce a terminat școala gene
rală a venit la oraș să-și 
caute un serviciu. Ar fi 
vrut să lucreze într-o fabri
că și să învețe o meserie, 
întreprinderile industriale, 
e firesc, acordă prioritate, 
la angajare, muncitorilor 
calificați. Neavînd vreo ca
lificare și nici domiciliul 
stabil în oraș, Ana Baciu 
n-a găsit loc într-o între
prindere. I s-a făcut atunci, 
intîmplător, oferta de a lu- 

* era ca fată în casă. După 
cum se știe există preve
deri care reglementează 
condițiile acestei munci, 
stipulind drepturi și înda
toriri legale pentru fiecare 
din părțile contractante. 
Angajind-o pe Ana Baciu, 
inginerul Petre Fodor ar fi 
urmat, deci, să-i asigure 
drepturile ce derivă din 
contract. Dar el a preferat 
să încheie cu fata o simplă 
înțelegere. N-a încheiat 
nici un contract, nu i-a fă
cut nici viza de flotant la 
miliție, și vom vedea, mai 
tirziu, de ce.

Știind că angajarea ei ca 
fată în casă nu constituia 
decît o soluție provizorie, 
Ana Baciu, după două-trei 
luni de muncă la familia 
Fodor, l-a întrebat pe 
„domnu'“ dacă .n-ar putea 
să-i înlesnească angajarea 
intr-o întreprindere.

— Eu am nevoie de 
aici, nu la fabrică — 
răspuns inginerul.

Vreau să învăț o
serie, să am un serviciu 
stabil. Dacă nu pot să intru 
într-o fabrică, nici aici nu 
mai stau...

»

I

tine 
i-a

me-

Inginerul a găsit urmă
toarea rezolvare : o va a- 
juta să se angajeze la în
treprinderea „Electromureș" 
unde este el inginer șef, iar 
fata va rămîne să 
și ca îngrijitoare, 
în continuare, la 
Fodor. Nu va mai primi 
însă decît salariul de la în
treprindere. Acasă va trudi 
ca să-și plătească „găzdui
rea”.

Vecinii povestesc că o 
vedeau zilnic pe fată făcînd

lucreze 
locuind,
familia

600 lei pe luna ? 
e prea mult ; să vină ,1a 
înțelegem.

— Bine, dar suma — mat puțin de 
un sfert din veniturile pe care le rea
lizați —. a fost fixată la propunerea 
dv„ în timpul procesului...

— Ce-a fost, a fost... Vă spun eu, 
să vină să ne înțelegem. Dacă nu, 
treaba ei 1 Eu banii ăștia nu-i dau.

Baia Mare, 13 martie 1969. în drep
tul unei stații de autobuz, trei per
soane — Eva Smuter, Elisabeta Po- 
povici și Chirilă Grigore — sînt vic
timele unui accident de circulație. 
E. S. a decedat pe loc, E.P. își pierde 
capacitatea de muncă — paralizia 
totală și definitivă a brațului drept
— C.G. suferă diferite leziuni. Con
cluziile anchetei penale : conducăto
rul autoturismului proprietate perso
nală loan Babici, domiciliat în Baia 
Mare str. Simion Bărnuțiu nr. 40. sa
lariat la exploatarea minieră Herja
— se face vinovat de producerea ac
cidentului (era beat, circula cu viteză 
excesivă) și urmează 6ă suporte ri
gorile legii. Cu alte cuvinte, să fie 
condamnat la închisoare și, la cere
rea victimelor, obligat să suporte 
daunele materiale — deloc neglija
bile în ceea ce o privește pe Eli
sabeta Popovici. E lege. Limpede ca 
lumina zilei I Și totuși...

Procesul penal a avut loc, vinova
tul a fost condamnat 
(asupra acestui aspect 
mai jos) ; incredibil 
materială • Eliaabetel 
faptul de a avea sau de a nu avea 
ce mînca, s-o spunem pe șleau 1 — 
a fost lăsat pur și simplu la discre
ția lui loan Babicl. Vrea, plătește ; 
nu vrea, nu plătește. (De aici atitu
dinea lui de precupeț : „Nu plătesc, 
e prea mult ; să vină la mine să ne 
înțelegem”. Cu toate că în timpul 
procesului i s-a promis 600 de lei lu
nar, drept despăgubiri, de mai bine 
de un an victima nu a primit nici 
măcar cinci bani). Cum anume? Doar 
legea este cit se poate de precisă 1

— înaintea ultimei ședințe de ju
decată, avocatul Iile Iliescu, apără
torul vinovatului, a venit la mine și 
mi-a propus să renunț in instanță la 
despăgubirile ce ml s-ar fi cuvenit 
prin hotărire, in schimbul sumei de 
600 lei lunar pe care loan Babicl urma 
să mi-o plătească pe toată perioada 
invalidității, ne spune Elisabeta Po
povici. Am fost de acord.

Pînă aici nimic deosebit ; legea dă 
vinovatului și victimei posibilitatea 
să stabilească de comun acord cuan
tumul și condițiile despăgubirilor. în 
tendința de a sustrage pe vinovat de 
la plata despăgubirilor materiale ce-i 
reveneau față de victimă, această po
sibilitate va fi folosită însă ca o ade
vărată capcană. în actul prezentat 
instanței, avocatul va consemna nu 
obligația lui loan Babici de a-i plăti 
victimei pensia de întreținere, ci o- 
bligația Elisabetel Popovici de a primi 
această pensie. Ca și cum, altfel, a- 
ceasta ar fi refuzat să-și primească 
drepturile ! Iar acest „chițibuș” avea 
să declanșeze un șir de ilegalități.

Cazul de față propune dezbaterii o 
problemă de etică profesională — 
silea avocatului. Firește, activitatea 
apărătorului în justiție presupune în 
chip obligatoriu respect pentru ade
văr și dreptate, fermitate și bună 
credință in slujirea intereselor celui 
care l-a angajat. (Printre judecători

circulă chiar o vorbă : dacă avoea- 
ții părților își fac datoria, instanța 
nu poate da o hotărire greșită). Pină 
unde se întinde însă dreptul și obli
gația avocatului de a-și apăra clien
tul ? Cu alte cuvinte, ce apără avo
catul ? în 61ujba căror interese tre
buie să-și pună el întreaga capaci
tate profesională ? Răspunsul îl aflăm 
deopotrivă în normele care guver
nează avocatura, în codul moral al 
acestei profesiuni, in practica socială.

In calitate de colaborator al justi
ției, avocatul nu apără și nu trebuie 
să apere decît interesele legitime ale 
clientului său. Priceperea sa se cere 
apreciată nu în funcție de faptul dacă 
știe sau nu să facă din alb negru șj 
din negru alb, din adevăr minciună 
și din minciună adevăr, ci în funcție 
de faptul dacă a știut să demon
streze în instanță că albul e alb și ne
grul e negru, că adevărul e adevăr ai 
minciuna — minciună. Evident nocivă 
este mentalitatea acelora care, vino- 
vați fiind, își iau un apărător și so- 
cot că este de datoria acestuia 6ă-i 
scoată, în orice condiții și prin orice 
mijloace, basma curată. Prin felul 
cum a acționat, avocatul Iile Iliescu 
a dat curs tocmai unor asemeneu 
practici. Astfel, în pofida adevărului 
și a legii, el a acționat împotriva in
tereselor unui om pe a cărui fișă me
dicală, consemnînd grele suferințe, 
cerneala nu se uscase încă.

— Actul este perfect legal ; nu 
mi-am dat eeama că așa vor putea 
fi lezate interesele părții adverse, ne 
spune avocatul.

Nu vom intra în detalii juridice. 
Organele competente au stabilit însă 
fără putință de tăgadă că actul „per
fect legal” este de fapt o simplă 
„prestidigitație” juridică. Prin aceas
ta, inculpatul și apărătorul său au 
încercat marea cu degetul — în speța 
refuzul fățiș al oricăror daune. Curii 
a acționat însă iniștanța ? Dreptul de 
a hotărî îi aparține.

Din nefericire, completul de jude
cată s-a lăsat prins In „jocul presti- 
digitației”. în cuprinsul hotărîrii 
(514/15 mal 1969), sub semnătura ju
decătorului Horîa Costin, președinte, 
și a judecătorului Ioan Man, citim : 
(inculpatul — n.n.) „a înțeles să repare 
paguba pricinuită, lnțelegind a plăti 
și o pensie numitei Popovici Elisa
beta — 600 lei lunar — pînă la vin
decare”. De unde această concluzie a 
instanței ? în realitate Inculpatul 
„n-a înțeles” deloc așa ! Din nici una 
din piesele dosarului nu rezultă că 
el (sau altcineva, în numele său) și-ar 
fi luat o asemenea obligație fermă. 
După cum nici una din explicațiile pe 
care președintele completului ni le-a 
dat pe marginea acestui caz n-a con
stituit un răspuns limpede, direct la 
întrebarea pusă mai sus. Ci doar 
ceva de felul :

— Pe mine nu mă interesează cum 
6e împacă părțile. E majoră (victima 
— n.n.), vaccinată... ne-a spus jude
cătorul Horia Costin.

în ceea ce privește „înțelegerea” 
părților, hotărirea a fost dată pur și 
simplu „după ureche”. La auzul fap
tului că între părți ar fi intervenit 
un act, instanța nu s-a mai ostenit să 
vadă dacă el întrunește sau nu atri
butele legalității.! Or, una din trăsă
turile proprii justiției noastre este 
tocmai rolul său activ, instanța avînd 
dreptul și obligația să se sesizeze și 
să acționeze din proprie inițiativă, 
prin toate mijloacele pe care le are

la îndemînâ — ori de cita ori acest 
lucru este cerut de stabilirea adevă
rului, de respectarea strictă 
bătută a legii, a drepturilor 
nești.

Dacă așa stau lucrurile în 
privește completul de judecată, f 
era ca „trucul” avocatului Iii'

și nea- 
cetățe-

ceea ca 
’ firesc 

era va „u uvm avwutmui xxieSCU, 
care și-a construit apărarea cu... „ma
terialul clientului”, să fie descoperit 
de procuror. în cazul de față — de 
tovarășul loan Pop de la procuratura 
locală Baia Mare.

— Nu ml s-a părut o ilegalitate, 
ne apune el.

De altfel, nu 1 s-a părut a fi ne
temeinică și nelegală (și, în conse
cință, nu a atacat-o cu recurs, cum 
avea datoria s-o facă) nici hotărirea 
pe care a luat-o instanța în ceea ce 
privește latura penală : pentru ucide
rea unei persoane, vătămarea gra
vă a alteia și vătămarea ușoară a u- 
nei a treia persoane. loan Babicl * 
fost condamnat la... 1 (un) an închi
soare !

Evident, in climatul nostru de lega
litate, unde respectarea drepturilor 
cetățenești se înscrie ca o coordonată 
principală in activitatea tuturor or
ganelor de stat, faptele de mai sus 
nu puteau trece neobservate. Tribu
nalul județean l-a sancționat pe pre
ședintele completului de judecată. 
Procuratura generală a cerut procu
raturii locale sancționarea procuroru
lui care a participat la dezbateri, iar 
Ministerul Justiției a cerut trimiterea 
avocatului Ilie Iliescu în fața comi
siei de disciplină de pe lingă Tribu
nalul județean ÎÎI ara mureș. Hotărirea 
comisiei : mustrare cu avertisment. 
In acest moment, deși sancțiunea >ra 
mult prea blîndă în raport cu faptele 
«ale. avocatul I. Iliescu începe să re
clame în stingă și în dreapta și, în 
cele din urmă, face recurs la Comi
sia centrală de disciplină. Surprinză
tor, comisia se lasă influențată de 
..argumentele” acestuia Și._ 11 absolvă 
de pedeapsă !

Sesizați de toate acestea, ne-am a- 
dresat. conducerii Ministerului Justi
ției. După o atentă verificare a în
tregului caz, ni s-a comunicat că au 
fost anulate, ca netemeinioe și nele
gale, ambele decizii ale comisiilor de 
disciplină. Reținîndu-se vinovăția a- 
vocatului, i-a fost aplicată sancțiunea 
transferării disciplinare pe timp de 
un an în alt județ, urmînd ca la pri
ma abatere să fie exclus din colegiul 
de avocați ; cazul va fi, de asemenea, 
dezbătut în colectivul de muncă din 
care acesta a făcut parte și prelucrat 
în toate celelalte colegii. Concomi
tent, prin acțiunea ce s-a introdus 
împotriva lui loan Babici, Elisabeta 
Popovici își va primi drepturile de 
care at.îta vreme a fost frustrată.

Cazul de față, deși izolat, demon
strează necesitatea întăririi în conti
nuare a rolului activ al Instanței ju
decătorești, a atenției și intransigen
ței cu care organele procuraturii tre
buie să vegheze la respectarea neabă- 
tură a legilor, pentru ca nici o notă 
de subiectivism să nu se poată stre
cura în mecanismul justiției. Cu atît 
mai mult cu cît, prin însăși natura 
lor, aceste organe sînt menite sd 
funcționeze exemplar in nobila acti
vitate închinată apărării înaltelor 
principii de dreptate șt echitate so
cială înscrise la temelia orînduirii 
noastre.

Titus ANDREI

pe care t l-a impus acestei 
fete, lui 1 se pare totul 
foarte firesc : „A acceptat 
— spune el — ca, prlntr-un 
efort în plus, să lucreze și 
Ia mine ca să nu-șl chel
tuiască din salariu plătind 
o gazdă”.

Prin urmare, pină la 
angajarea ei în fabrică 
fata lucra numai acasă 
la Inginerul Fodor. Pen
tru asta primea un salariu 
de 300 lei lunar, hrană și 
găzduire. începînd să lu-

socotealăfată in casă. O 
foarte „inginerească” I în 
felul acesta, „ajutind-o” să 
se angajeze la fabrică, Pe
tre Fodor a dobindit un 
avantaj nesperat : de a o 
păstra fată în casă în con
diții aproape gratuite ! Că 
era cît se poate de intere
sat de această situație stă 
mărturie propria lui decla
rație : „Am intervenit — 
spune inginerul-șef — ca 
fata să lucreze într-un sin
gur schimb, cel de după-

nu mai pot să lucrez și la 
dihșii și la fabrică și că 
am să plec să locuiesc în 
altă parte... — declară Ana 
Baciu. Atunci, ea mi-a răs
puns că dacă plec de la ei 
u-o să mai fiu protejată la 
fabrică și că am să lucrez 
in altă secție unde n-o să 
mai ciștig cit cîștigam pînă 
acum și o să muncesc din 
greu ca să văd și eu cum 
se ciștigă banii1’.

Amenințarea s-a adeverit. 
La scurt timp după ce a

CE-Ml DAI CA SĂ FIU
VZ

BINEFĂ CĂ TORUL TA U ?“
curățenie, ocupîndu-se de 
cei doi copii ai inginerului, 
bătînd covoare, mergînd 
după cumpărături, întinzînd 
rufe la uscat, trebăluind în 
fel și chip, toată dimineața, 
pînă aproape de ora două 
cînd pleca să muncească la 
fabrică. O vedeau intorcîn- 
du-se obosită de la fabrică, 
la. 11 noaptea. A doua zi 
dimineața lua totul de la 
capăt... Zi de zi. un an în
treg.

Acum, cînd discutăm cu 
inginerul Fodor despre re
gimul neomenesc de viață

creze ca muncitoare în fa
brică. primul ei serviciu, 
cel de fată în casă, n-a în
cetat. Treburile casnice nu 
s-au redus (e greu de pre
supus că au fost mai pu
ține rufe de spălat și căl
cat, mai puține covoare de 
bătut, mai puțin praf de 
șters etc,). A primit
serviciu în plus. Muncea a- 
cum de dimineața pînă 
noaptea țjrziu.

Dar. pentru că fabrica 
îi plătea un salariu, ingi- 
nerul-șef al fabricii nu i 
I-a mai plătit și pe cel de

un

amiază, ca să fie acasă și 
să se ocupe de copii cît 
timp eu și soția mea eram 
la serviciu”.

La un moment dat — In 
condițiile istovitoare impu
se de acest „ajutor" — 
sănătatea fetei s-a șubrezit. 
Policlinica fabricii i-a dat 
un concediu medical și a 
fost trimisă, pentru un tra
tament special, la Singiorz- 
Băi. La întoarcere s-a mu
tat de la familia Fodor. Dar 
nu chiar atît de simplu și 
fără urmări... „l-am spus 
atunci doamnei Fodor că

j revenit Ia lucru, fata a fost 
mutată într-o altă secție. 
In condițiile ce i-au fost 
„promise”. Probabil ca să 
se învețe minte pentru „ne
recunoștința” ei. „Astfel de 
schimbări se fac des la noi 
— ne explică senin, detașat 
ing. Fodor. Ele 6înt dictate 
<ie necesitățile producției 
(?!) Așa s-a întîmplat și 
acum”. Bizare aceste „ne
cesități ale producției" care 
s-au declanșat odată cu de
reglarea „tehnologiei casni
ce” din căminul ingineru- 
luî-șef I

Nu este țnsă singurul caz 
de acest tel la „Eleetromu- 
reș“. Aceleași privilegii —- de 
a obține servicii neplătite — 
și le-a arogat și Ion Ti
maru (rețineți : șeful ser
viciului personala El a an
gajat, acum șase ani. o fală 
in ca=ă. Acum un an. după 
ce i-a crescut doi copii. 
Ana Feher a fost ..gratifi
cată” de Timaru cu posibi
litatea de a se înscrie și 
urma un curs de calificare 
cu scoatere din producție 
(tot Ia întreprinderea „E- 
lectromureș”). Acum. Mana 
Feher lucrează opt ore la 
fabrica de mașini de cal
culat din cadrul întreprin
derii, iar în restul timpului 
„ajută” fără salariu la tre
burile casei tov.
Cum e posibil ? Ne este dat 
să auzim aceleași 
despre ..ajutor”, 
mie”. ..recunoștință1

N-am intrat, aici, în toa
te amănuntele acestor ca
zuri, care amintesc izbitor 
de apucăturile de pe tim
puri. Și totuși, ni se spune 
cu ipocrită nedumerire : 
„Nu înțeleg — spune ingi
nerul Fodor — de ce faceți 
atîta caz de aceste lucruri, 
de ce sînt luat la bani mă
runți...”.

Cu atît mai grave sînt 
aceste fapte cu cit ele au 
fost săvirșite de oameni 
cărora societatea noastră 
le-a încredințat importante 
răspunderi economice, so
ciale, morale. în flagrantă 
contradicție cu comporta
rea „de-acasă“. Ar fi de 
aceea cazul să se urmă
rească mai îndeaproape 
metamorfoza unor astfel 
de binefăcători din spița 
Iui Tartuffe.

Mihai CARANFIl

Timaru.
povești 
mărini-

departe.de
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Directivele Congresului al X-lea al Partidului Comu
nist Român stabilesc, in cadrul dezvoltării generale a 
economiei naționale, sarcini deosebite și pentru indus
tria ușoară. Astfel, în cincinalul 1971—1975 se pre
vede ca producția acestei ramuri să crească ca 40—45 
la sută, realizîndu-se astiel un volum sporit de țesături 
și tricotaje, încălțăminte, articole de menaj din sticlă, 
porțelan și faianță de calitate superioară și într-o di
versitate mai mare, în concordanță cu exigențele cres- 
cînde și gusturile variate ale consumatorilor. Stint sarcini 
a căror realizare cere convergența eforturilor depuse în 
toate sectoarele de activitate aferente în rîndul cărora 
cercetarea și proiectarea joacă un rol hotărîtor.

Cea de-a V-a Conferință națională tehnico științifică 
pentru industria ușoară din 22—24 octombrie 1970, care 
marchează și împlinirea a 20 de ani de la înființarea în 
țara noastră a institutelor specializate de cercetare și 
proiectare, va reflecta realizările obținute și va dezbate 
sarcinile de perspectivă. Profitînd de acest prilej, am 
solicitat cîtorva specialiști să ne înfățișeze un tablou suc
cint al problemelor actuale pe care le ridică munca știin
țifică desfășurată pe acest tărîm, mai ales sub aspectul 
întăririi legăturilor cu cerințele producției și al finali
zării rezultatelor în practică.

Orientare către pro
movarea progresului

tehnic
Ing. Ion CRĂCIUN
ministrul industriei ușoare

Ca și alte ramuri ale e- 
conomiei noastre, industria 
ușoară are un domeniu 
vast de cercetare, cu ca
racter mai pronunțat de 
cercetare aplicativă, urmă
rind rezolvarea probleme
lor pe care viața, cu cerin
țele ei nenumărate, expri
mate 
oane 
ridică 
Iiștii 
studiază posibilitatea 
fecționării utilajelor spe
cifice, îmbunătățirea con
tinuă a proceselor tehnolo
gice pentru prelucrarea 
materiilor prime care sint 
puse la dispoziția industriei, 
calitatea, aspectul și esteti
ca produselor etc. Ca re
zultat al cercetărilor de 
pînă acum, pe plan mon
dial s-au obținut mașini 
care produc materiale tex
tile fără proces de țe
sere, războaiele de țe
sut fără clasica și arhaica 
suveică, mașinile de filat 
realizate pe baza unor prin
cipii noi de centrifugare, 
mașinile de tricotat stofe, 
care se distanțează din ce 
în ce mai mult de utilajele 
tradiționale. Rezultate sem
nificative au fost obținute în 
prelucrarea firelor textura- 
te, care au multiple utilizări, 
mai cu seamă în industria 
tricotajelor. Chimizarea a 
început să fie aplicată cu 
succes în industria confec
țiilor. Cercetătorii din do
meniile pielărie, cauciuc, 
mase plastice au creat noi 
materii prime sintetice, în
locuitoare. ale pielii natura
le. Pe această linie există 
condiții de extindere a folo
sirii diverșilor inlocuitori 
în toate ramurile industriei 
ușoare, sarcină trasată cu 
limpezime in Directivele 
Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân. Preocuparea continuă 
de a găsi înlocuitori vala
bili pentru materialele cla
sice folosite de industria 
ușoară va aduce importan
te economii valutare și, tot
odată, o creștere a volumu
lui de mărfuri exportabile. 
Se simte însă nevoia unui 
sprijin mai eficient din par
tea institutelor de cercetări, 
chemate să elaboreze, îm
preună cu specialiștii din 
producție, noi procedee teh
nologice, să realizeze îm
bunătățirea celor existente, 
prin găsirea unor rețete op
time etc. Trebuie grăbite a- 
daptarea proceselor tehno
logice clasice la prelucrarea 
fibrelor chimice și mai a- 
les rezolvarea problemelor 
pe care le ridică finisarea 
lor. Tratamentele speciale, 
urmărind obținerea unor ca
lități superioare — neșifo
nabilizare, neputrezire, ne- 
murdărire — se află, de 
prea multă vreme în stu
diu. Institutele noastre de 
cercetări și proiectări tre
buie să nu uite nici o cli
pă că activitatea lor nu con
stituie un scop in sine, ci se 
justifică numai în măsura 
în care rezultatele ei se ri
dică la înălțimea exigențe
lor celor cărora le sint des
tinate produsele realizate.

In 
un 
va 
rea 
va ---- - . ...
competitivitate și pe piața 
externă. Pentru realizarea 
acestui obiectiv este ne
voie ca industria să cu
noască din timp cererile 
pieței. Trebuie să fim spri
jiniți într-o mai mare mă
sură de organele de co
merț care, prin studii știin
țifice de cercetare a consu
mului. să ne furnizeze da
tele indicînd obiectivele de 
interes major și imediat. 
De altfel, în acest scop, ca 
și pentru a fructifica pe 
scară mai largă și mai 
rapid în producție rezulta
tele activităților de cerce
tare și creație, ministerul 
nostru întreprinde o acțiu
ne largă de deschidere a 
unor centre de desfacere 
directă a produselor. Scon
tăm ca în următorul cin
cinal aproape 30—40 la 
sută din produsele noastre 
să ajungă la 
prin 
nate

Pe 
spus 
te valoroase ale muncii de

de milioane și mili- 
de consumatori, i le 
în fiecare zi. Specia- 
din acest domeniu

per-

perioada următoare, 
accent deosebit se 
pune pe reproiecta- 
de produse, ceea ce 
crea o mai mare

consumator
aceste centre subordo- 
direct ministerului.
de altă parte, trebuie 
că nu o dată rezulta-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA ÎN INDUSTRIA UȘOARA

CĂUTĂRI, REZULTATE,
♦

dar și
SOLICITĂRI NEONORATE

Ea
mai

dâ o vi-
lar-

cercetare și proiectare nu 
sint valorificate corespun
zător, datorită lipsei de re
ceptivitate a unor unități 
industriale sau modului de
fectuos de aplicare în pro
ducție. Este și aceasta o 
explicație a. calității slabe 
a unor produse, a lipsei u- 
nui sortiment bogat și va
riat. Pentru eliminarea a- 
cestor deficiențe este în
treprinsă o largă acțiune ce 
va avea ca rezultat satis
facerea in mai mare măsu
ră a cerințelor pieței, ale 
cumpărătorilor. In acest 
scop, munca științifică tre
buie să se dezvolte într-o 
mai strînsă corelație cu pro
ducția. care de altfel consti
tuie pivotul orientării acti
vității de cercetare. O ex
presie a acestei orientări o ■ 
constituie și înființarea nu
meroaselor laboratoare u- 
zinale, conduse de ingi
neri cu o bogată experiență 
aplicativă.

Calculul cibernetic, elec
tronica, celelalte elemente 
ale științei și tehnicii 
derne determină 
funde schimbări și în 
gătirea profesională a
cialiștilor din domeniul in-

mo- 
pro- 
pre- 
spe-.

dustriei ușoare.
ziune mult __
gă, prin cunoștințele multi
laterale, care le îngăduie să 
efectueze cercetări și ope
rații mai dificile, mai com
plexe. La aceasta se adaugă 
relațiile mai strînse care 
se încheagă între specia
liștii de pe toate paralelele 
și meridianele globului. La 
cea de-a V-a Conferință na
țională . tehnico-științifică 
pentru industria ușoară, de 
pildă, vor participa nume
roși cercetători și savanți 
de renume de peste hotare. 
Mărturisind considerația de 
care se bucură specialiștii 
români în cercurile colegi
lor din străinătate, această 
participare conferă mani
festării științifice amintite 
un foarte util caracter de 
lucru. Programul conferin
ței prevede susținerea 
unui număr de 165 de 
referate. Spectrul pro
blemelor care fac obiec
tul acestor referate este 
foarte variat, lucrările des- 
fășurîndu-se în cadrul a 11 
secții. Prilej de comunicare 
a unei experiențe prețioase, 
de contacte rodnice, confe
rința va scoate încă o dată 
în evidentă orientarea fer
mă a cercetării și proiectă
rii către asigurarea progre
sului tehnic al ramurii.

Noile obiective indus
triale ce vor apărea pe 
harta țării, ca rod al le
găturii vii dintre cerce
tare și proiectare, vor bene
ficia de tehnologii aflate Ia 
nivel mondial. Toate efor
turile noastre vor urmări 
satisfacerea cerințelor în
dreptățite ale oamenilor 
muncii, în cadrul procesului 
general de ridicare a nive
lului de trai care constituie 
înaltul țel al socialismului.

Un imperativ al cola 
borării cu producția- 

receptivitatea față
de nou

Dr. ing. Semerad RĂDULESCU
director al Institutului de cercetări textile

Dezvoltarea impetuoasă 
din ultimii ani a industriei 
textile a făcut imperios ne
cesară căutarea unor noi 
forme de colaborare directă 
și indirectă a cercetării cu 
unitățile productive. Insti
tutul nostru, de pildă, își 
desfășoară activitatea în 
strînsă legătură cu cea a 
laboratoarelor uzinale din 
întreprinderile de profil.

în cadrul acestei colabo
rări. ponderea cea mai 
mare o au cercetările între
prinse în domeniul materii
lor prime. Explicația e sim
plă : asigurarea și valorifi
carea superioară a materii
lor prime a fost și rămîne 
problema principală a in
dustriei textile.

Determinate de necesita
tea creșterii consumului de 
fibre chimice, precum și 
de dezvoltarea cantitativă 
și calitativă a producției 
autohtone de fibre naturale, 
investigațiile noastre au cu
prins Un vast cîmp de ac
tivitate și s-au efectuat în 
colaborare cu aproape toate 
întreprinderile textile și 
uzinale producătoare de fi
bre chimice din țară. Iată 
de ce în privința exemple
lor nu există decît dificul
tatea' alegerii. Să ne oprim, 
pentru început, la valorifi
carea sorturilor inferioare 
de bumbac. Ea a devenit 
posibilă prin aplicarea unei 
noi tehnologii de prelucrare 
a fibrelor, elaborată de in
stitutul nostru, care a dus 
la realizarea unor fire semi- 
pieptănate cu caracteristici 
îmbunătățite față de firele 
cardate. Rezultatele cerce
tării au fost verificate in
dustrial la întreprinderea 
„Oltul" din Sf. Gheor
ghe și, pe această bază, s-a 
trecut la proiectarea, în ca
drul filaturii „Zalău", a u- 
nei secții de fire semipiep- 
tănate, cu o capacitate a- 
nuală de 1 000 de tone. 
Menționez că noua tehnolo
gie prezintă perspective de 
extindere, datorită disponi
bilităților de bumbac infe
rior existente pe piața mon
dială. O strinsă colaborare 
cu cercetarea uzinală a fost 
realizată și in perioada ela
borării tehnologiilor de 
fixare a țesăturilor din

iînă în amestec cu poli- 
esteri și a țesăturilor din 
lină 100 la sută, care au 
fost experimentate la între
prinderile „Dorobanțul" 
Ploiești și „Postăvăria Ro
mână" București. Aș mai 
remarca fructuoasa legătură 
a institutului nostru cu la
boratorul uzinal de la Fa
brica de confecții și trico
taje București (F.C.T.B.), 
in domeniul chimizării con
fecțiilor, cit și cu cel de la 
fabriog „Libertatea“-Sibiu. 
in privința producerii de noi 
intărituri pentru confecții, și 
reducerii defectelor de fire 
în filatură.

Importante consecințe e- 
conomice are aplicarea de 
noi procedee tehnologice în 
domeniul textilelor nețesu
te pentru produse folosite 
in industria de autoturisme, 
in industria mobilei, 
construcții industriale, 
industria de i 1 
bineînțeles, in industria 
confecții.

După cum am mai spus, 
aria acestor exemple ar 
putea fi mult extinsă. Esen
țială este insă constatarea 
existenței unor legături 
permanente și rodnice intre 
o bună parte a unități
lor de producție și in
stitut. atît în ceea ce pri
vește efectuarea in comun 
a unor cercetări, cit și spri
jinul reciproc pe care ni-1 
acordăm în rezolvarea unor 
probleme proprii. Tot atît 
de adevărat este că se mai 
întilnesc și cazuri cînd a- 
ceastă colaborare este 
citară, datorită, mai 
lipsei de receptivitate 
de ceea ce reprezintă 
în domeniul nostru de 
vitate. Iată un exemplu 
concludent. Institutul nos
tru a întreprins, in colabo
rare cu întreprinderea „Tri- 
codava"-București, cerce
tări care au dus la elabora
rea de tricoturi din fire 
unice de melană și tricoturi 
din piese detașate. In mod 
inexplicabil, aplicarea re
zultatelor de către chiar 
întreprinderea colaboratoa
re s-a făcut cu multă difi
cultate și numai în urma 
intervenției hotărîte a mi
nisterului. Dificultăți am

in 
în 

mașini și, 
ndustria de

defl
ates, 
față 
noul 
acti-

Laboratorul central de analize și încercări fizico-mecanico-chimice din cadrul Fabricii de confecții și tricotaje-București Foto : S. Cristian

întâmpinat și în relațiile 
cu alte unități de produc
ție, în ceea ce privește va
lorificarea cercetărilor care 
au dus la realizarea linuri
lor românești fine cU lun
gime redusă, sau a celor cu 
conținut mărit de impuri
tăți vegetale.

Menționînd aceste defi
ciențe, • nu vrem să ocolim 
faptul că institutul nostru 
nu a urmărit întotdeauna 
cu destulă perseverență a- 
plicarea și extinderea ariei 
de utilizare a unor lucrări 
realizate pe baza contrac
telor. în acest scop, se im
pune ca specialiștii noștri 
să aprofundeze aspectul e- 
conomic al cercetării, pen
tru a obține o eficiență 
maximă in valorificarea 
muncii lor.

Un alt aspect important 
al activității institutului îl 
constituie cercetările din 
domeniul proiectării și exe
cuției de aparate și mașini 
necesare industriei textile, 
efectuate în colaborare cu 
întreprinderile constructoa- 

. re de mașini textile din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Mi
nisterul Industriei Ușoare 
și cu specialiștii din între
prinderile textile. Astfel, 
pe baza experimentării 
comparative a garniturilor 
rigide moderne și a trenu
rilor de laminare de la fla- 
iere ți de la mașinile de fi
lat, s-a inițiat moderniza
rea filaturilor de bumbac, 
cu urmări pozitive asupra 
productivității utilajelor și 
a calității firelor.

Cu toate eforturile noas
tre, nu de puține ori con
sumatorii sint nemulțumiți 
de lipsa de varietate a 
produselor. Cercetarea are, 
fără îndoială, o parte din 
vină, dar trebuie spus că 
ne lovim deseori Și de lip
sa de receptivitate a orga
nelor de comerț față de 
produsele noi. Ne-au fost 
refuzate la contractări u- 
nele țesături reproiectate, 
mai ușoare și caracterizate 
printr-un consum mai ra
țional de materii prime. 
Tricoturile melanj din trei 
componenți, in majoritate 
fibre chimice, de o cali
tate superioară unor sorti
mente aflate în producție, 
n-au fost nici ele apreciate

cum se cuvine. Explicația 
constă și in modul defec
tuos în care se desfășoară 
contractarea produselor. 
Creatorul de modele pre
zintă in fața reprezentan
ților comerțului un mare ■ 
număr de creații. Lipsiți 
de o cunoaștere profundă, 
științifică a cerințelor pie
ței, acești reprezentanți 
aleg doar cîteva modele și 
nu întotdeauna pe cele mai 
reușite. Drept urmare, se 
creează cu timpul un stoc 
excesiv de mărfuri nevan
dabile, care împiedică ac
cesul rapid la cumpărători 
al produselor noi. Este evi
dent că se cere o amelio
rare grabnică a acestui sis
tem deficitar.

in rezolvarea multiplelor 
îndatoriri ce ne revin, am 
inițiat contacte susținute 
cu alte institute de cerce
tări, instituții de invățămînt 
superior, laboratoare din 
întreprinderi, a căror acti
vitate are tangență cu in
dustria textilă. Există, de 
asemenea, o bogată tradiție 
in ceea ce privește legătu
rile științifice cu institute 
similare din străinătate. La 
acest capitol menționez in 
mod deosebit colaborarea 
permanentă cu institutele 
de specialitate din țările 
membre ale C.A.E.R., pe 
baza planurilor de pers
pectivă și a planurilor a- 
nuale. De altfel, țara noas
tră este coordonatoarea 
cercetărilor din domeniul 
textil, în cadrul C.A.E.H., 
de peste zece ani.

Cincinalul 1971—1975 des
chide o vastă perspecti
vă relațiilor noastre cu pro
ducția. împreună cu Insti
tutul de proiectări al Mi
nisterului Industriei Ușoare, 
vom elabora tehnologiile 
necesare pentru 11 noi 
uzine, continuînd acțiunea 
de Investigare a posibilită
ților măririi producției și 
îmbunătățirii calității pro
duselor textile. împreună 
cu industria, vom face totul 
ca să amplificăm realizările 
obținute printr-o activitate 
comună de două decenii, 
Îndeplinindu-ne astfel sar
cinile la nivelul cerințelor 
economiei noastre națio
nale.

Finalizarea rapidă, o
responsabilitate co
mună a cercetătorilor

și specialiștilor
din fabrici

Ing. Gheorghe NICULESCU
director al Institutului de cercetări 
pielărie, cauciuc și 'mase plastice

Căutînd să traducă !n 
viață directivele trasate 
de conducerea de partid și 
de stat, consfătuirea pe 
țară din primăvara aceas
ta a lucrătorilor din indus
tria de pielărie și încălță
minte a acordat o deose
bită atenție problemelor 
cercetării științifice de pro-

fii. Discuțiile purtate au re
levat că direcțiile principale 
ale cercetării sint : redu
cerea greutății încălțămin
tei, îmbunătățirea calității 
ci, pregătirea generalizării 
confecționării încălțămintei 
din piese prefabricate și 
mărirea bazei interne de 
materii prime și materiale.

Care este stadiul cercetări
lor noastre în fiecare din 
aceste direcții 7

In vederea reducerii 
greutății încălțămintei, o- 
perație menită să sporeas
că gradul de confortabili- 
tate și să ducă la micșo
rarea consumurilor speci
fice, se experimentează o 

! serie de materiale noi și 
sisteme de confecție mo
derne, intensilicindu-se, in 
același timp, utilizarea tăl
pilor din cauciuc matrițate 
și cu greutate specifică re
dusă.

In ceea ce privește îm
bunătățirea calității și as
pectului, sînt‘ de notat, în 
primul rind, acțiunile în
treprinse în scopul obține
rii unor piei finite, pentru 
fețe de încălțăminte, cu 
un grad maj mare de mo
liciune și cu caracteristici 
fizico-mecanice superioare 
celor folosite in prezent. 
Lipsa moliciunii pieilor dc 
fețe și gama redusă de 
sortimente constituie unul 
din aspectele deficitare ale 
industriei noastre de pielă
rie. Aceasta reclamă o mai 
mare receptivitate a între
prinderilor in ceea ce pri
vește valorificarea tehno
logiilor elaborate de insti
tut pină in prezent, precum 
și realizarea materialelor 
auxiliare necesare. Ținind 
seama de mijloacele mate
riale pe care le reclamă o 
asemenea acțiune de am
ploare, prin sprijinul acor
dat de conducerea Minis
terului Industriei Ușoare, 
o unitate din cadrul Com
binatului de pielărie și în
călțăminte nr. 1 dir. Bucu
rești se va transforma în 
fabrică model. Aici, prin 
colaborarea între specialiștii 
din combinat și din Insti
tutul de cercetări pielărie, 
cauciuc, mase plastice 
(I.C.P.C.M.P.), se vor pro
duce sortimente noi, com
petitive cu cele existente 
pe plan mondial.

Pentru că sîntem la capi
tolul „calitate", trebuie să 
menționăm că există încă 
deficiențe în ceea ce pri
vește rezistența lipirii tăl
pilor. Cu toate că această 
problemă este bine cunos
cută și discutată în repe
tate rînduri, atît produ
cătorii de adezivi cit și 
combinatele de încălță
minte nu-i acordă încă a- 
tenția cuvenită : atît la fa
bricarea substanțelor ade
zive, cit si la folosirea lor 
nu se controlează, în sufi- 

■ cientă măsură, parametrii 
de lucru sau caracteristicile 
adezive. La aceasta se mai 
adaugă și faptul că, in 
timpul pregătirii încălță
mintei pentru lipire, nu se 
respectă procesul tehnolo
gic indicat. O contribuție 
o au și furnizorii de tălpi 
din cauciuc, care uneori 
schimbă compoziția cauciu
cului și trimit combinatelor 
produse neverificate din 
punct de vedere al compa
tibilității lipirii lor cu ade
zivii existenți.

Se cere, desigur, ca pro
cesele tehnologice elaborate 
de institut pentru fabrica
rea și folosirea adezivilor 
să fie respectate atît de în
treprinderile producătoare 
— chiar dacă ponderea va
lorii acestora, in totalul 
producției lor. este foarte 
mică — cît și de fabricile 
producătoare de încălțămin
te. Este evident că acestea 
din urmă sint cele mai in
teresate in eliminarea de
fecțiunilor de lipire a tăl
pilor — generatoare de jus
tificate nemulțumiri — la 
care nu se poate ajunge 
decît prin exigență la re
cepția adezivilor și prin ri
guroasa respectare a teh-

nologiel de folosire. Și în 
cadrul institutului preocu
parea pentru elaborarea de 
noi adezivi de mare sigu
ranță va fi intensificată.

O etapă superioară a 
confecționării industriale a 
încălțămintei o constituie 
utilizarea pieselor prefa
bricate. Este de datoria in
stitutului nostru — o da
torie reflectată în planul 
de cercetare — să-și u- 
nească eforturile cu cele 
ale industriei pentru a 
atinge această etapă cu 
foarte multe implicații 
în domeniul materiale
lor, al tehnologiilor, al ti
pizărilor și în special al u- 
nei riguroase exactități di
mensionale in producție.

Mărirea bazei interne de 
materii prime pentru încăl
țăminte sf realizează prin 
inlocuitori de piele. îmbu
nătățirea rezistenței acesto
ra, în special la tempera
turi scăzute, constituie un 
obiectiv 
gență. Prin 
realizată în prezent 
institut și producție, defici
ențele existente vor fi 
siguranță eliminate. In pa
ralel însă, cercetările au ca 
obiectiv și realizarea de 
noi înlocuitori de piele cu 
caracteristici fundamenta! 
deosebite de ale celor cu- 
noscuți în prezent

Sectorul de creație și valo
rificări din institut a reali
zat de curind, din materiale 
textile, noi modele de încăl
țăminte, care, apreciate fa
vorabil de specialiști, au

de deosebită , ur- 
colaborarea 

între
cu

fost predate combinatelor 
pentru a fi reproduse și 
prezentate Ia contractare 
organelor comerciale. Spe
răm că piața, cumpărătorii 
vor beneficia în scurt timp 
de aceste realizări ; una din 
condițiile principale o con
stituie însă receptivitatea 
organelor comerciale, pe 
care le-am dori tot atît de 
atașate de nou ca și crea
torii acestor modele.

In afară de aspectele 
menționate pînă acum, in
stitutul nostru aduce o con
tribuție importantă și la 
dezvoltarea producției al
tor ramuri ale economiei 
naționale, prin asigurarea 
unor articole tehnice din 
cauciuc și mase plastice. 
Activitatea de cercetare a 
secțiilor respective din in
stitut a fost dirijată către 
realizarea de elemente pen
tru instalațiile de foraj la 
mare adincime, conducte 
pentru irigații, necesare a- 
griculturii, tuburi, furtunuri, 
manșoane pentru industriile 
textilă, frigotehnică etc., 
precum și o serie de arti
cole din cauciuc 
vehicule pe perne 
locomotive Diesel 
turisme.

Acest front larg de acti
vitate poate duce și in con
tinuare la realizări nota-- 
bile. Este însă necesară o 
mai strînsă legătură între 
toți factorii răspunzători, 
pentru ca roadele cercetă
rii să dea deplină satisfac
ție celor cărora le sint des
tinate.

pentru 
de aer. 

și auto-

Proiectarea încorpo
rează soluțiile inves
tigației științifice?

Ing. Valeriu RUSANOVSCHI 
director al Institutului de proiectări 

pentru industria ușoară

Creșterea contribuției la 
soluționarea sarcinilor con
strucției socialiste depinde 
intr-o măsură considerabilă 
de accelerarea procesului de 
valorificare a rezultatelor 
cercetării, sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu- în 
raportul prezentat la cel 
de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român. Un 
rol important revine, în a- 
ceastă privință, organizați
ilor de proiectare, care tre
buie să asigure operativ 
transpunerea rezultatelor 
cercetării în documentații 
tehnice de fundamentare și 
execuție a investițiilor.

Pentru a duce la bun sfîr- 
șit această sarcină esenția
lă, întreaga activitate de 
concepție a institutului nos
tru a fost orientată -spre 
proiectarea de obiective noi 
și dezvoltarea capacităților 
existente cu indicatori teh- 
nico-economici superiori, u- 
tilizarea cit mai rațională a 
fondurilor de investiții și 
reducerea efortului valutar 
prin valorificarea cu precă
dere a roadelor inteligenței 
științifice și tehnice proprii. 
Un exemplu concludent îl 
constituie valorificarea , su
perioară a materiilor prime 
autohtone printr-o finisare 
complexă, realizată în ca
drul întreprinderilor „Da
cia" București și „Tîrna- 
va" Mediaș. Consecințele 
economice ale noilor teh-

nologii s-au vădit și 
cazul aplicării procedeu
lui de vopsire și contrac
ției firelor unice din me- 
lană. Introdus la întreprin
derea nou construită „Tri- 
codava" București, el a 
permis, numai in perioada 
1969—1970, reducerea impor
tului de pale cu 720 de 
tone.

Dezvoltarea fiecăreia din
tre subramurile industriala 
— bumbac, in-eînepă, măta
se, tricotaje și confecții — 
se caracterizează printr-un 
mod specific de rezolvare. 
Astfel, în industria 'bumba
cului o realizare deosebită o 
constituie modernizarea sec
țiilor de încleiat, prin intro
ducerea proceselor tehnolo
gice automate, atit la pregă
tirea soluțiilor, cit și la în- 
cleierea propriu-zisă. Drept 
urmare, spațiile necesare 
producției în secțiile de pre- 
parație s-au redus cu 30— 
50 la sută. Introducerea pro
ceselor și liniilor tehnologi
ce moderne (albire in lăți
me, sanforizare, linii de ter- 
mofixare și termosolare, li
nii continue de vopsit, linii 
de neșifonabilizare și apre
turi speciale) a dat posi
bilitatea creării unor noi 
sortimente de țesături din 
bumbac și bumbac in ames
tec cu fibre chimice po- 
linozice și poliesterice in 
noile finisaje construite. Tn 
general, in proiectele elabo-

In

rate s-a reflectat în mod 
pregnant noua orientare : 
introducerea masivă a fi
brelor chimice, a căror pon
dere a crescut an de an față 
de consumul de materii pri
me textile.

Succese asemănătoare au 
fost obținute și pe linia 
aplicării rezultatelor cerce
tărilor efectuate in domeniul 
pielăriei, cauciucului și ma
selor plastice. Introducerea 
noilor procedee tehnologice 
de prelucrare, a tăbăcirii la 
cald, retanarii in flotă redu
să, uscarea sub tensiune pe 
plăci de sticla și finisarea 
pieilor pentru fețe pe agre
gate in cadrul proiectelor 
pentru Fabrica de pielă
rie și încălțăminte Cluj, 
Tă'oăcăria minerală Jilava, 
„Flacăra roșie" București au 
permis realizarea de fluxuri 
tehnologice liniare — conti
nuu mecanizate •>- reducerea 
ciclului de fabricație cu cir
ca 30 la sută, precum și 
creșterea productivității 
muncii la operațiile de bază 
cu circa 200 la sută.

Pe de altă parte, ca ur
mare a cercetărilor între
prinse de secția specializată 
din laboratorul central al 
Ministerului Industriei U- 
șoare, au fost elaborate pro
cese tehnologice menite să 
realizeze epurarea apelor 
reziduale, domeniu nou și 
de o stringentă actualitate. 
Institutul nostru a proiec
tat circa 40 de stații de tra
tare a apelor reziduale, din
tre care au și intrat în func
țiune 30. Pentru realizarea 
condițiilor impuse de nor
mele de protecție a calită
ții apelor, aceste stații șînt 
urmările de la faza de pro
be tehnologice și pină la a- 
tingerea parametrilor pro
iectați, prin asistența teh
nică asigurată de proiectan
ta din institut și de cerce
tătorii din laboratorul cen
tral al M.I.U.

Experiența realizărilor și 
a dificultăților din ultimii 
ani ne confirmă posibilita
tea îmbunătățirii substanția
le a aportului cercetării la 
realizarea investițiilor Mi
nisterului Industriei Ușoare 
prin punerea in concordanță 
a planului de cercetare cu 
necesitățile rezultate din 
planul de proiectare. In 
urma stabilirii temelor de 
cercetare necesare pentru 
elaborarea tehnologiilor pre
văzute a fi aplicate în ca
drul investițiilor din cinci
nalul 1971—1975 și a anali
zei efectuate de specialiștii 
I.P.I.U. împreună cu cer
cetători din institute și la
boratoare centrale au și 
fost luate măsuri pentru 
realizarea în bune condiții 
a noilor investiții.

Considerăm că au fost 
create astfel premisele ac
celerării procesului de valo
rificare a rezultatelor cer
cetării în cadrul proiecte
lor pe care le vom ela
bora, in conformitate cu 
prevederile planului de dez
voltare a economiei națio
nale în perioada următoru
lui cincinal. Un auxiliar im
portant in rezolvarea tutu
ror acestor sarcini este cen
trul de calcul al M.I.U., da
torită căruia au fost posibile 
extinderea mecanizării cal
culului, pe echipamente de 
calcul electronic, rezolvarea 
unor însemnate probleme de 
dimensionare, analize de in
dicatori tehnico-eeonomici, 
prelucrări de date statistice 
Ș. a.

Extinderea ariei de preo
cupări constituie o necesita
te imperioasă pentru unită
țile științifice modeme. în 
institutul nostru s-au dez
voltat noi activități ingine
rești complexe, pe lingă 
cele de proiectare propriu- 
zisă. De pildă, proiectarea 
organizării funcțiunilor de 
structură a obiectivelor eco
nomice, precum și a organi
zării funcțiunii de conduce
re au fost abordate pe un 
front larg, de la elaborarea 
unor tehnici și metode de 
diagnosticare și analiză, 
pînă la studiul pe modele 
matemațice, realizarea sis
temelor informaționale cu 
grad mare de mecanizare și 
a tehnicilor specifice de or
donanțam a producției. O 
atenție deosebită se va a- 
corda elaborării și oferirii 
către beneficiari a unui vo
lum sporit de informații 
complexe tehnologice și de 
organizare, care să permită 
asimilarea rapidă a noi
lor tehnologii și procese, 
scurtarea duratei de obți
nere a parametrilor.

Pentru îndeplinirea tutu
ror acestor obiective vom 
dezvolta colaborarea cu in
stitutele de cercetare ale 
M.I.U. și ale altor ministe
re, precum și cu un număr 
important de laboratoare u- 
zinale de cercetare, în ve
derea modernizării tehnolo
giilor existente și elaborării 
altora noi, precum și a îm
bunătățirii caracteristicilor 
unor instalații și echipa
mente.

Paginâ realizată 
de ing. Ion LAZAR

i
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Primire la
Consiliul de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț, a primit 
marți dimineața în vizită protoco
lară de prezentare pe noul amba
sador extraordinar și plenipoten

Cronica zilei
Delegația guvernamentală a Re

publicii Populare Democrate Co
reene, condusă de Hong Won Gi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, care a 
participat la deschiderea Tîrgului 
internațional — București a pără
sit marți dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
Iosif Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, de reprezen
tanți ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale economice.

Au fost prezenți Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Luni noaptea a părăsit Capitala 

delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Albania, condusă 
de Zenel Hamiti, adjunct al mi
nistrului industriei și minelor, care 
a participat la deschiderea Tîr
gului internațional — București.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Radu Botezatu, adjunct al 
ministrului industriei miniere și 
geologiei, de funcționari superiori 
din acest minister.

Au fost prezenți Nikolla Profi, 
ambasadorul R. P. Albania la 
București, și membri ai ambasa
dei.

*
Marți dimineața a plecat în In

dia tovarășul Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, care, la 
invitația ministrului de stat pen
tru probleme interne al Indiei, 
Vidya Charan Shukla, va face o 
vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți adjuncți ai 
ministrului, membri ai Colegiului 
M.A.L, generali și ofițeri supe
riori.

A fost de față S. Than, ambasa
dorul Indiei la București.

★
La 20 octombrie au început la. 

București lucrările primei Sesiuni 
e Comisiei mixte economice ro- 
mâno-turce.

Delegația turcă în Comisia 
mixtă, condusă de ambasadorul 
A. Rural, a fost primită, în aceeași 
zi, de ministrul comerțului exte
rior, Cornel Burtică. A fost prezen
tă delegația română în Comisia 
mixtă, condusă de Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

★
Marți după-amiază, ambasadorul 

Suediei la București, Cari Rappe, 
a oferit un cocteil cu prilejul ple
cării sale definitive din țara noas
tră.

Au luat parte Ilie Murgulescu. 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Pompiliu Macovel, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, Vasile 

' Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali și

Manifestări consacrate 
aniversării grevei generale 

din octombrie 1920
La Casa de cultură a studenților 

din Cluj a avut loc luni după-amia
ză o adunare consacrată aniversării 
grevei generale a muncitorilor din 
1920. Despre semnificația acestui im
portant eveniment din istoria mișcă
rii muncitorești din România a vor
bit Vasile Vilcdean, președintele 
Consiliului municipal al sindicatelor 
Cluj. Au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, cadre 
didactice și studenți, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile și 
instituțiile municipiului.

★
Comitetul municipal Ploiești al 

P.C.R. a organizat luni, la Teatrul 
de Stat, o adunare publică consacrată 
împlinirii a 50 de afli de la greva 
generală din octombrie. La adunare 
au participat muncitori petroliști, ce
feriști, textiliști și alți oameni ai 
muncii. Despre Însemnătatea acestui 
eveniment a vorbit Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid.

★
La Craiova a avut loc simpozionul 

„Semicentenarul grevei generale din 
1920“, organizat de către centrul din 
localitate al Academiei, în colabo
rare cu filiala Dolj a Societății de 
științe istorice și Casa de cultură a 
municipiului. Conf. univ. Cornel Am
brozie, prorector al universității, 
conf. univ. dr. Ion Călin, lector univ. 
Ion Pătroiu, asistent universitar Șer- 
ban Crăciunoiu și cercetătorul Lu- 
chian Deaconu au vorbit pe larg des
pre locul și rolul grevei generale din 
1920 în istoria partidului comunist 
și a poporului român.

vremea
nMasaEancsissatsmia

Ieri tn țară : Vremea a continuat să 
se încălzească ușor în toate regiunile. 
Cerul a fost mal mult senin în jumă
tatea de nord a țării șl mai mult noros 
în sud, unde în cursul dimineții ceața 
a persistat local. Iar în sudul Dobrogei 
a plouat slab. în cursul după-amlezll 
cerul s-a degajat și în partea de sud, 
cu excepția Olteniei unde s-a menținut 
acoperit. Vîntul a suflat moderat, cu 
intensificări în Banat din sectorul su
dic. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 7 grade la Craiova, 

țiar al Republicii Democrate Ger
mane la București, Hans Voss.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

ofițeri superiori, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
La invitația Consiliului Național 

al Femeilor, ne-au vizitat țara re
prezentante ale organizațiilor de fe
mei din Angola, Columbia și Ni
geria. în timpul șederii în țara 
noastră, oaspetele au avut întreve
deri la C.N.F. cu președinta Suzana 
Gâdea, s-au întîlnit cu membre ale 
comitetelor și comisiilor de femei 
din Capitală și din județul Brașov 
și au vizitat obiective economice și 
social-culturale din murflcipiul 
București și din județele Argeș și 
Brașov.

★
La invitația Camerei de Comerț 

au sosit în Capitală ■ delegația con
dusă de Cinkl Jindrich, secretar 
general al Camerei de Comerț din 
Praga, delegația condusă de Jean 
Precheur, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie din Stras
bourg, și delegația condusă de C. 
V. Helssen, director generai al fir
mei „Devetra" (Belgia).

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții vor vizita Tîrgul in
ternațional — București și vor a- 
vea întrevederi la Camera de Co
merț a Republicii Socialiste Ro
mânia.

★
Președintele Camerei de comerț, 

industrie, artizanat și agricultură 
din Roma, dr. Lamberto Bertucci, 
care ne-a vizitat țara cu prilejul 
Tîrgului internațional București, a 
părăsit marți dimineața, Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de UNESCO, 
Consiliul general A.R.L.U.S., Uniu
nea scriitorilor și Comisia națio
nală română pentru UNESCO au 
organizat marți seara, la Casa prie
teniei .româno-sovietice din Capi
tală, o manifestare consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
scriitorului rus I. A. Bunin.

Despre viața și opera cunoscutu
lui nuvelist rus, distins cu premiul 
Nobel în 1933, a vorbit conf. univ. 
dr. Tatiana Nicolescu.

A unmat apoi un program de lec
turi din opera scriitorului, în inter
pretarea artiștilor emeriți Cella 
Dima și Nicolae Brancomir.

★
La invitația Comitetului Central 

al "Uniunii Tineretului Comunist, 
marți a sosit în Capitală Chiesa 
Giulietto, membru al Secretariatu
lui Comitetului Central,, al Federa
ției Tineretului Comunist Italian 
(F.G.C.L), care va face o vizită în 
țara noastră.

Pe aeroportul internațional 
București-Otopeni, oaspetele a fost 
întîmpinat de Traian Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Cu prilejul împlinirii a cinci dece
nii de la greva generală a muncito
rilor din România, marți după-amia
ză, la Casa de cultură a municipiului 
Oradea, a avut loc o adunare publică.

A vorbit prof. Vlad Spoială, lector 
al cabinetului județean de partid.

Asemenea adunări au fost organi
zate și la Suplacul de Barcău, Voivozi, 
Șuncuiuș, Dobrești, orașul dr. Petru 
Groza și în alte localități din județul 
Bihor.

★
La adunarea organizată marți, la 

Casa de cultură a sindicatelor din 
Galați, cu prilejul Împlinirii a 50 de 
ani de la greva generală din Româ
nia, au luat parte muncitori și cadre 
de conducere din întreprinderile și 
unitățile economice alb municipiului 
Galați, activiști ai organelor locale de 
partid și de stat, pensionari, intelec
tuali și studenți.

Despre însemnătatea politică a a- 
cestui eveniment a vorbit Paraschiv 
Benescu, președintele consiliului ju
dețean al sindicatelor.

★
La fabricile „Partizanul", „Letea“ 

și „Proletarul" din Bacău au fost 
organizate conferințe dedicate grevei 
generale din octombrie 1920. în cadrul 
cărora au fost evocate tradițiile miș
cării muncitorești, glorioasele lupte 
duse de clasa muncitoare sub condu
cerea partidului, mărețele realizări 
dobîndite de poporul român pe dru
mul construcției socialiste.

★
Adunări similari au avut loc la 

Fabrica de țigarete și la Casa de cul
tură a studenților din Iași, iar la Casa 
Armatei, la Uzina mecanică Nicolina 
și Uzina mecanică din Pașcani au 
fost organizate simpozioane.

Bîcleș, Roșiori de Vede șl 19 grade la 
Lugoj și Gurahonț. tn București : Vre
mea s-a încălzit. Cerul a fost schimbă
tor în prima parte a zilei, însenlnîn- 
du-se dnpă-amiaza. Temperatura ma
ximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 șl 24 octombrie. In țară : Vremea va 
fi în general umedă și se va răci înce- 
pînd din nord-vestul țării. Cerul va fi 
mal mult acoperit. Vor cădea precipi
tații care în regiunea de munte șl în 
nordul țării vor avea șl caracter de 
lapoviță șl ninsoare. Vîntul va prezenta 
Intensificări din sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 4 șl minus 8 grade, iar maximele 
între 5 și 13 grade. In București : Vre
mea va deveni în general umedă, cu 
cerul mal mult acoperit. Temporar se 
vor semnala precipitații. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere.

CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 25 DE ANI DE LA CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sesiune de comunicări 
științifice

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani 
de la Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român, la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România a avut loc marți o se
siune de comunicări științifice, orga
nizată de Institutul de studii istori
ce și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. și Academia de învăță- 
mint social-politic „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.

Printre participanții la lucrări se 
aflau Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de științe sociale și politi
ce, Chivu Stoica, președintele Comi
siei Centrale de Revizie, Ion Po-
pescu-Puțuri, directorul Institutu
lui de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R., Ilie Rădulescu, șef de secție
la C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, re- 
dactor-șef al revistei „Lupta de Cla
să", vechi militanți ai mișcării mun
citorești, cadre didactice din învăță- 
mintul superior de specialitate, cer
cetători științifici.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de acad. Miron Constantinescu, care 
a evocat semnificația și importanța 
istorică a Conferinței Naționale a

încheierea lucrărilor Comisiei de colaborare 
tehnico-științifică dintre Republica Socialistă 

România și Republica Populară Chineză
Marți seara s-au încheiat, la Bucu

rești, lucrările sesiunii a XIII-a a 
Comisiei de colaborare tehnico-știln- 
țlfică dintre Republica ^Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Chineză.

în baza protocolului încheiat, păr
țile iși vot transmite reciproc docu
mentații tehnice și vor delega spe
cialiști pentru a lua cunoștință de 
realizările tehnico-științifioe din cele 
două țări, în special in domeniile in
dustriei construcțiilor de mașini, in
dustriei chimice și petrochimice, In
dustriei petroliere, metalurgiei, agri
culturii, industriei ușoare și alimen
tare.

In perioada lucrărilor sesiunii, de
legația chineză a vizitat unele în
treprinderi industriale, institute de

Plecarea delegației de activiști 
ai P. C. din Cehoslovacia

Marți după-amiază a părăsit Capi
tala, indreptîndu-se spre patrie, dele
gația de activiști ai P.C. din Ceho
slovacia, condusă de Karel Skala, șef 
de secție la C.C. al P.C.C., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de schimb de experiență în țara, 
noastră.

în timpul șederii în România, dele
gația a avut convorbiri la C.C. ai 
P.C.R., Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, la Comitetele

Sosirea unei delegații de activiști 
ai P. M. U. P.

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, condusă 
de Edward Karelus, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în schimb de experiență în țara 
noastră.

■ ■■■■■■■■nasn
(Urmare din pag. I) 

tegral îndeplinit. Referindu-mă strict 
la fontă, precizez că s-a întocmit, cu 
multe luni în urmă, un program de 
lichidare a restanțelor, iar rezultatele 
obținute pînă acum confirmă că 
„sintem în grafic", cum 6e spune. 
Pentru aceasta am aplicat și între
prindem în continuare o serie de mă
suri privind asigurarea cu materii 
prime — minereu și oocs — intensi
ficarea funcționării furnalelor, prin 
creșterea indicilor de utilizare a lor. 
Concret, e vorba de ridicarea tempe
raturii aerului suflat in furnale, de 
ridicarea presiunii în aceste instala
ții, de reducerea timpului de opriri 
accidentale și a perioadelor de mers 
redus a furnalelor etc.

Țin să precizez că transpunerea 
riguroasă in viață a acestor măsuri 
este urmărită îndeaproape de factori 
de răspundere din conducerea minis
terului, aceștia deplasindu-se la fie
care combinat și uzină siderurgică 
„cu probleme", intervenind ori de cite 
ori este necesar.

Rep. : Deși pini la sfîrșitul li
nului au mai rămas doar două 
luni ți ceva, se pare, totuși, că 
aplicarea măsurilor de care ați 
amintit nu cunoaște intensitatea 
necesară. Ne referim la faptul 
că in primele 15 zile ale lunii 
octombrie, la restanța consem
nată la fontă la sfîrșitul lunii 
septembrie s-a mai adăugat o 
nerealizare de 3 280 tone. Mai 
mult, in aceste 15 zile au apă
rut rămineri in urmă — 6 069 
tone — șl la producția de lami
nate pline. Cum explicați aceste 
neindepliniri ?

Ing. I. Cheșa : într-adevăr, în pri
ma jumătate a lunii octombrie, pla
nul la fontă și la laminate finite nu 
a fost îndeplinit. Restanțele la fontă 
ca și Ta laminate finite se localizează 
in exclusivitate la Combinatul side
rurgic din Galați. Aici s-a înregis
trat un ritm necorespunzător al pro
ducției fabricii de aglomerare a mi
nereului, care în această perioadă nu 
a realizat 3 379 tone de aglomerat. 
Cit privește restanța din aceste 15

P.C.R.. au fost prezentate in conti
nuare comunicările : „Problemele de 
bază ale perspectivelor dezvoltării 
României in dezbaterea Conferinței 
Naționale", de Ion Popescu-Puțuri, 
„Consolidarea organizațiilor partidu
lui în perioada august 1944 — octom
brie 1945", de Gheorghe Țuțul, 
„Problemele vieții și muncii de 
partid în conferințele organizațiilor 
regionale ale P.C.R. din august 
1945", de dr. Constantin Olteanu, 
„Conferința Națională a P.C.R. din 
octombrie 1945, despre primordiali
tatea industrializării in opera de dez
voltare a economiei naționale", de 
prof. univ. Ervin Hutira, „Activita
tea ideologică a P.C.R. de la 23 Au
gust 1944 pînă la Conferința Națio
nală", de conf. univ. dr. Ion Șer- 
bănescu, „Lupta de idei în jurul 
dezvoltării economiei românești 
1944—1947", de dr. Gheorghe Sur
pat, „Problema unității politice, ideo
logice și organizatorice a clasei 
muncitoare în dezbaterea Conferin
ței Naționale", de conf. univ. Aron 
P.etric, „Sistemul de alianțe politice 
sub conducerea P.C.R. în dezbaterile 
Conferinței Naționale", de dr. Aurel * 
Petri, și „Statutul P.C.R. adoptat la ' 
Conferința Națională", de Paul Ra
dovan. (Agerpres) 

cercetări și proiectări, unități agrico
le și alte obiective.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și Înțe
legere reciprocă

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat de președinții celor 
două părți in comisie, Gheorghe Pa
coste, din partea română, și Sun Siao 
Fun, din partea chineză.

La semnare au fost prezenți Mihail 
Florescu și Ion Crăciun, miniștri, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, precum și membrii celor două 
delegații.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri al ambasadei.

județene Argeș și Brașov și la Comi
tetul municipal Sibiu ale P.C.R., a 
vizitat obiective economice și so
cial-culturale din Capitală și din ju
deț^ Argeș, Sibiu și Brașov.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ion St. 
Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Economic, de activiști de partid.

Au fost de fată membri ai ambasa
dei R.S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost lntimpinată de Ion 
St. Ion, vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. P. Polone la București.

(Agerpres)

zile la laminate finite pline, ea e 
datorată faptului că reviziile planifi
cate la laminorul de tablă de la com
binatul gălățean au fost prelungite 
cu 24 ore, tot aici fiind consemnate 
33 ore de opriri accidentale.

Ceea ce trebuie reținut — și o spun 
chiar cu riscul de a mă repeta — atît 
planul de producție valoric, cit și cel 
sortimental stabilite pe ansamblul 
industriei metalurgice în fiecare din 
lunile care au mai rămas din 1970, 
cit și pe întregul an, vor fl întocmai 
Îndeplinite.

Rep. : Strins legat de reali
zarea ritmică a planului de pro
ducție — cantitativ, calitativ și 

METALURGIA
sortimental — se cuvine amintit 
că, in nouă luni din acest an, 
uzinele și combinatele siderur
gice nu au onorat la termen pes
te 550 de contracte. Vor fi sa
tisfăcute aceste restanțe la li
vrări 7

Ing. f. Cheșa : îndeplinind integral 
planul de producție pe acest an, evi
dent, vom fi în măsură să lichidăm 
toate rămînerile în urmă și în ceea 
ce privește livrarea produselor. La 
sîrșitul lunii septembrie, cele mai 
mari restanțe față de obligațiile con
tractuale s-au înregistrat la Combi
natul siderurgic din Galați și la uzina 
„Industria sirmii" din Cimpia Turzii. 
La această ultimă unitate economică, 
ministerul a analizat zilele trecute 
stadiul realizării contractelor și a 
stabilit măsuri grabnice pentru ur
gentarea livrărilor In săptăminile 
următoare. O analiză asemănătoare 
o vom efectua in zilele imediat ur
mătoare la combinatul gălățean. Ase
menea măsuri și intervenții hotărîte, 
adecvate de la caz la caz, garantează 
că la 31 decembrie 1970 nu va fi nici

Vizita președintelui Camerei 
deputaților din Luxemburg

Președintele Camerei deputaților 
din Luxemburg, Pierre Gregoire, care 
se află în țara noastră, a 6osit marți 
la Brașov. In cursul dimineții, oaspe
tele a vizitat principalele sectoare ale 
Uzinei de tractoare.

In aceeași zi, domnul Pierre Gre
goire a avut o întrevedere cu Con
stantin Cîrțînă, președintele Consi
liului popular județean Brașov. Cu 
acest prilej, oaspeteie s-a interesat de 
activitatea edilitar-gospodărească și 
de perspectivele de dezvoltare a o- 
rașelor și satelor din județul Brașov 
în perioada viitorului plan cincinal.

în onoarea președintelui Camerei 
deputaților din Luxemburg, președin
tele consiliului popular județean a 
oferit un dineu în saloanele restau
rantului „Sporturilor" din stațiunea 
turistică internațională Polana-Bra- 
șov.

Seara, oaspetele a vizitat complexul 
„Cerbul carpatin" din Brașov.

în vizita pe care o face prin țară, 
Pierre Gregoire este Însoțit de Mir
cea Rebreanu. deputat în Marea Adu
nare Națională.

(Agerpres)

La Combinatul pentru 
creșterea păsărilor-Galați 
A intrat in funcțiune 

prima fermă
Prima fermă a marelui Combinat 

Integrat pentru creșterea păsărilor de 
carne, aflat în construcție la Galați, 
a fost pusă în funcțiune cu 45 de zile 
înainte de termenul prevăzut în pla
nul de stat. Devansarea punerii în 
funcțiune a acestui obiectiv creează 
posibilitatea ca în cursul primului an 
al viitorului cincinal să se realizeze 
aci 6,6 milioane ouă, 5,4 milioane pui 
de o zi și 2 000 tone carne de pasăre.

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU se spune : Mulțumind 
condueerii partidului, dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul neprecu
pețit acordat in soluționarea unor 
probleme importante legate de con
strucția acestui modern obiectiv, Bi
roul Comitetului județean Galați al 
P.C.R., în numele tuturor constructo
rilor și al lucrătorilor din I.A.S., vă 
asigură că vor munci in continuare 
cu toată dăruirea și hărnicia, vor de
pune toate eforturile pentru realiza
rea înainte de vreme a tuturor celor
lalte ferme care vor completa com
binatul, convinși prin aceasta că iși 
aduc contribuția la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a agriculturii 
noastre naționale elaborate de partid.

| 0 NOUĂ FORMULĂ j 
I PENTRU DESFĂȘURAREA I 

| CONCURSURILOR ț 
I PRONOEXPRES |
ț Incepînd din luna octombrie ț 
/ a.c., toate concursurile obișnuite i 
) PRONOEXPRES se vor desfă- ) 
l șura după o nouă formulă care ț 
/ sporește șansele de cîștig ale 1
> participanților. Se vor efectua J 
| două extrageri: la prima extra- ț 
i gere vor fi scoase din umă 6 l 
’ numere din 45 și, în continuare, ? 
) alte 5 numere diferite din cele ) 
i 39 rămase, participanții putînd l 
, obține în acest fel premii cu nu- !
> mere cîștigătoare rezultate din >
ț ambele extrageri. |
i Fiecare concurs săptămînal i 
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ț tatea obținerii unor premii în ț

autoturisme sau bani.

un beneficiar căruia combinatul și Uzi
nele siderurgice să nu-i îi livrat inte
gral produsele prevăzute în contracte.

Rep. : După cum se știe, pla
nul pe anul 1971 prevede sarcini 
superioare și pentru combinatele 
și uzinele siderurgice. Ce s-a 
întreprins și ce se va face in 
continuare pentru ca producția 
stabilită pe anul viitor să dema
reze bine încă din primele zile 
ale lut 1971

Ing. I. Cheșa : Anul viitor, tn com
parație cu acest an, producția de 
fontă va crește cu 55 000 tone, cea 
de oțel cu 240 000 tone, iar cea de

laminate finite — cu 161 000 tone. O 
premisă sigură pentru abordarea cu 
succes a producției din 1971 constă in 
realizarea planului pe 1970. Bineînțe
les, am prevăzut și o serie de măsuri 
capabile să ducă la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție pe 
anul 1971. Ele sint specifice fiecărui 
combinat, fiecărei uzine siderurgice. 
"Pe de o parte, e vorba de pregătirea 
minuțioasă a investițiilor anului ur
mător. Asigurarea cu documentații 
tehnice de execuție — pînă la 1 oc
tombrie aveam 70 la sută din pro
iectele tehnice pentru 1971 — cu 
utilaje tehnologice, punerea la punct 
pînă în cele mai'mici amănunte a 
tehnologiilor ce vor fi aplicate în 
viitoarele obiective ne preocupă in 
cel mai înalt grad.

Pe de altă parte, avem în vedere 
asigurarea bazei tehnico-materiale și 
a unor stocuri judicios dimensionate 
— mai ales pentru lunile noiembrie, 
decembrie și în continuare, in lunile 
de iarnă, cînd transportul se îngreu
nează. în acest domeniu, solicităm 
însă un sprijin mai susținut din 
partea Ministerului Transporturilor 
care, nerespectind acordul încheiat
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Astăzi, in competițiile europene de fotbal

ECHIPELE ROMÂNEȘTI,
PE TREI FRONTURI

U.T.A. la Belgrad. - Echipa 
arădană susține astăzi după-amiază 
în capitala Iugoslaviei primul său 
meci din turul II al „Cupei campioni
lor europeni". Partenera sa de joc 
este, după cum se știe, Steaua roșie. 
Din lotul care a făcut deplasarea 
pentru această partidă lipsește Bi- 
rău, încă bolnav. După cum ne-a co
municat corespondentul nostru din 
Arad, lotul campionilor noștri este for
mat din următorii 15 jucători : Gor- 
nea, Calinin, Lereter, Pojoni, Bro- 
șovschi, Axente, Petescu, Domide, 
Sima, Dembrovschi, Dumitrescu, 
Dumbreanu, Șchiopu, Schepp, Bă- 
trina. Antrenorul N. Dumitrescu, pre
zent duminică, în calitate de observa
tor, la meciul de campionat al viito
rilor adversari (cu Boraț Banja 
Lqka), a condus ieri un antrenament 
al echipei sale, dar nu s-a fixat încă 
definitiv asupra „unsprezecelui" pen
tru meciul de astăzi.

Dinamo la Liverpool. - 
Lotul actualilor lideri ai campiona
tului nostru cuprinde, pentru acest 
meci, din „Cupa orașelor tîrguri", cu 
F. C. Liverpool, următorii jucători :

Epilog la „rezultate... în ofsaid**
Colegiul central de arbitri al F.R.F. 

a discutat ieri arbitrajele prestate la 
meciurile Steaua—Politehnica Iași (de 
simbătă) și Rapid—Universitatea Cra
iova (de duminică) — arbitraje care, 
așa cum s-a apreciat șl în presă, au 
viciat rezultatele finale. Considerind 
că, într-adevăr, golul egalizator al 
Iul Tătara (Steaua) s-a marcat din- 
tr-o poziție clară de ofsaid, nesanc
ționată insă de arbitri, colegiul a ho- 
tărît suspendarea pe trei luni a ar
bitrului de centra N. Cursara și pe 
șase luni a arbitrului de tușă V.

Campionatele mondiale de tir
ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL DOI LA ARMA LIBERA CA

LIBRU REDUS (60 F. CULCAT)

PHOENIX 20 (Agerpres). — La 
Phoenix (S.U.A.) au continuat cam
pionatele mondiale de tir. în proba 
de armă liberă calibru redus 60 f. 
(culcat) victoria a revenit țintașului 
Manfredd Fiess (Republica Sud- 
Africană) cu 598 puncte. Klaus Zah- 
ringer (R. F. a Germaniei) a ocupat 
locul doi cu 597 puncte, urmat de 
A. Kogut (Polonia) 597 puncte. 
Gheorghe Vasilescu (România) s-a 
clasat pe locul 6 cu 595 puncte. Pe 
echipe a cîștigat Italia cu 2 368 
puncte. Medalia de. argint a revenit 
echipei României — 2 367 puncte, iar

Echipa noastră de rugbi 
pentru meciul cu Italia

Reprezentativa de rugbi a țării 
noastre susține duminică la Rovigo 
un meci internațional de mare inte
res, cu selecționata Italiei, contînd 
pentru „Cupa Națiunilor". In urma 
cîtorva partide de verificare, echipa 
de bază s-a conturat. Ieri, selecțio- 
nabilii au încheiat pregătirile, jucînd 
pe Stadionul Tineretului o partidă de 
antrenament cu formația Sportul Stu
dențesc. Antrenorii lotului, Al. Teofi- 
lovici și P. Cosimănescu, au în ve
dere următorul „15“ : Dinu (Știința 
Petroșani), Iorgulescu (Dinamo), Ba
ciu (Dinamo) — Șerban (Steaua), Țu- 
țuianu (Dinamo) — Pop (Grivița ro

IERI ÎN CAPITALĂ
• POLO PE APA
In ziua a doua a turneului final 

al campionatului republican de polo 
pe apă, care se desfășoară in bazi
nul Floreasca, Dinamo a învins pe 
Rapid cu scorul de 5—4 (1—6. 1—1, 
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cu Ministerul Industriei Metalurgice 
privind satisfacerea cererilor de 
transport ale oombinatelor și uzine
lor siderurgice, continuă să ne pro
voace serioase dificultăți. Practic, la 
Combinatul siderurgic de la Galați, 
de pildă, deși la unele sortimente de 
minereuri stocurile trebuie să asigu
re producția pe două luni, azi lu
crăm'doar din aprovizionările curen
te. Și aceasta și din cauza modului 
defectuos in care ni se pun la dispo
ziție vagoanele de cale ferată nece
sare. Oricum, pentru a putea prein- 
timpina eventualele opriri ale agre
gatelor, trebuie să se facă ordine și 
în asigurarea mijloacelor de transport 
necesare combinatelor siderurgice.

Ne preocupă, de asemenea, crea
rea tuturor condițiilor pentru utili
zarea cu indici ridicați a instalațiilor 
și utilajelor, asigurarea materialelor 
și a pieselor de schimb pentru'reali
zarea reviziilor și reparațiilor și exe
cutarea acestora în termene cît mai 
scurte. Cît de importantă este această 
ultimă cerință, rezultă chiar și din- 
tr-un singur exemplu : o zi de întir- 
ziere la reparația furnalului nr. 7 de 
la Hunedoara — care va fi efectuată 
anul viitor — ar însemna pierderea a 
1 450 tone fontă. Invers, reducerea cu 
o zi a perioadei de reparații s-ar 
concretiza în cîștigarea acestei canti
tăți. Referindu-mă și la oțelăril, o 
mare atenție vom da în anul viitor 
dotării lor cu prese și mașini de înalt 
randament pentru pregătirea cores
punzătoare a fierului vechi.

In concluzie, pot spune că în indus
tria metalurgică, perspectiva încheie
rii cu succes a planului pe 1970 este 
certă : colectivele din combinate și 
uzine siderurgice vor depune în a- 
ceste mai puțin de două luni și jumă
tate, care au mai rămas pînă la sfîr
șitul anului, toate eforturile pentru a 
asigura îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan, a angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socialistă. Ele 
sint ferm hotărîte să amplifice neîn
cetat contribuția metalurgiștilor la 
realizarea prevederilor ultimului an 
al actualului cincinal, an hotărîtor în 
trecerea la înfăptuirea cu succes a 
programului stabilit de cel de-al X- 
îea Congres al partidului.

Interviu realizat 
de DAN MATEESCU 

Constantinescu și Andrei — portari ; 
Cheran, Stoenescu, Dinu, Deleanu și 
Petre Nicolae — fundași ; Sălceanu, 
Radu Nunweiller, Moldovan, Luces- 
cu, Doru Popescu, Dumitrache, Nuțu, 
Mustățea și Haidu — înaintași. Pen
tru abordarea acestui foarte dificil 
meci, antrenorul Nicușor are în ve
dere, în principal, pe cei 11 care au 
reușit simbătă „egalul" cu F. C. Ar
geș.

Steaua la Eindhoven. - 
Fotbaliștii bucureșteni, participanți la 
„Cupa cupelor", au luat contact cu 
echipa olandeză P.S.V. din localitate 
prin intermediul antrenorului Șt. 
Covaci, care a vizionat meciul de du
minică al P.S.V.-ului cu N.A.C. Bre
da. Antrenorul stelist și-a împărtășit 
impresiile elevilor săi, imediat ce 
aceștia au sosit luni seara la Eind
hoven. De reținut, între altele, este 
forma senzațională pe care a de
monstrat-o, în partida cu Breda, por
tarul de la P.S.V. — Jan van Be- 
veren — care a apărat și un penalti. 
Avînd o foarte bună condiție fizică, 
fotbaliștii din Eindhoven sint capa
bili să se apere sau să atace cu efec
tiv supranumeric.

Neacșu. Rezultatul oelui de-al doilea 
meci amintit mai sus — a consemnat 
colegiul de arbitri — nu a fost influ
ențat de conducătorul de joc ; după 
opinia membrilor colegiului și ai u- 
nor membri ai conducerii federației, 
Angelescu (Rapid) nu era în ofsaid la 
marcarea golului (n.n. — în acest caz, 
insă, de părerea observatorului fede
ral nu s-a mai ținut seamă...).

Sancțiunile de mai sus, ratificate de 
biroul federal, ne-au fost comunicate 
aseară de conducerea F.R.F., in cadrul 
unei conferințe de presă.

cea de bronz formației Iugoslaviei 
— 2 366 puncte.

Proba feminină de armă standard 
60 focuri (culcat) s-a încheiat cu 
succesul iugoslavei D. Perovici. Ea a 
realizat 592 puncte. Ann de Vos (Re
publica Sud-Africană) — 591 puncte 
și Margaret Gustaffson (Suedia) — 
590 puncte au ocupat locurile urmă
toare, Iugoslavia a ocupat primul loc 
pe echipe cu 1 759 puncte, fiind ur
mată în clasament de R. F. a Ger
maniei (1 756 puncte) și S.U.A. (1 753 
puncte).

șie), Iftimie (Dinamo), Rășcanu (Uni
versitatea Timișoara) — Mateescii 
(Steaua), Giugiuc (Steaua), Dragomi- 
rescu (Dinamo), Nica (Dinamo), Su- 
ciu (Universitatea Timișoara), Braga 
(Steaua) — Durbao (Steaua). Iri lot 
se mai află : Niculescu (Dinamo), A- 
tanasdu (Grivița roșie), Marinescu 
(Știința Petroșani). După cum ne-a 
spus secretarul general al F.R.R., I. 
Isvoranu, Ia Rovigo pe postul de 
mijlocaș la deschidere ar urma să 
joace Valeriu Irimescu, legitimat ac
tualmente la formația franceză 
P.U.C.-Paris.

2—3, 1—0). Steaua a dispus cu 6—4, 
(1—0, 3—1, 2—1, 0—2) de Voința 
Cluj.

• HOCHEI PE GHEAȚA.
La patinoarul aooperit .,23 August" 

au continuat întrecerile campionatu
lui național de hochei pe gheață. 
Echipa Steaua București a dispus 
cu scorul de 11—1 de formația 
Avîntul Gheorghieni. Intr-un alt joc, 
I.P.G.G. București a învins cu 3—3 
formația Agronomia Cluj.

În cîteva rînduri
FOTBAL... FEMININ. La Ciudad 

de Mexico s-a disputat meciul inter
național 'feminin de fotbal dintre 
echipele Mexicului și Italiei. Jucă
toarele mexicane au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (2—0). In ciuda go
lurilor primite, Seghetti a apărat ex
cepțional poarta italiencelor, fiind cea 
mai bună jucătoare de pe teren. La 
rîndul ei, Ramirez, care a apărat bu
turile echipei mexicane, a jucat re
marcabil. Cele două echipe s-au în
tîlnit prima oară anul trecut în iulie 
la Roma, unde echipa italiană a ter
minat învingătoare cu 2—1.

TENIS. A luat sfîrșit turneul inter
național de tenis de la Phoenix (Ari
zona). In finala probei de dublu mas
culin, perechea australiană Ray Ruf- 
fels-Dick Crealy a învins cu scorul de 
7—6, 6—3 perechea Charles Pasarell 
(Porto-Rico)-Jan Kodes (Cehoslova
cia).

CICLISM. Competiția ciclistă In
ternațională desfășurată pe circuitul 
de la Scorza (Italia) a revenit rutie
rului italian Marino Basso, care a 
parcurs 108 km în 2h30’. Suedezul 
Thomas Petersson s-a clasat pe locul 
doi, urmat de Gianni Motta (Italia) 
și Eddy Merckx (Belgia).

BOX. Campionul european de box 
la categoria ușoară, francezul Renâ 
Roque, și-a făcut o reintrare victo
rioasă cu prilejul galei de la Villeur- 
banne. El l-a învins la puncte după 
10 reprize pe brazilianul Joao dos 
Santos.

FOTBAL. — în campionatul unio
nal de fotbal s-au disputat noi întîl- 
niri. Iată rezultatele înregistrate : 
Moscova — Torpedo Kutaisi 0—0 ; 
Nefteanik Baku — Zaria Vorosilov- 
grad 1—1 ; Dinamo Kiev — 2fen.it Le
ningrad 1—0 ; S.K.A. Rostov pe 
Don — Saliter Donețk 0—1 ; Dinamo 
Minsk — T.S.K.A. 0—0 ; Ararat Ere
van — Dinamo Moscova 0—1. In cla
sament conduce Dinamo Moscova cu 
39 puncte, urmată de T.S.K.A. (37 p.) 
și Spartak Moscova (37 p.).

2fen.it


viața internațională
_______- - 1.1, ’

ORIENTUL APROPIAT
Pozițiile R.A.U. și Israelului

Întîlnirea delegației P. C. R. 
cu reprezentanți ai conducerii

MOSCOVA

cu privire la prelungirea perioadei P. C. din Danemarca
de încetare a focului ambasadorul României

CAIRO. în cadrul unui discurs ros
tit în fața comandanților și ofițeri
lor superiori ai armatei, întruniți la 
statul major general, președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, a menționat că 
o prelungire a încetării focului în 
zona Canalului de Suez pentru încă 
90 de zile âr putea avea loc numai cu 
condiția ca Israelul să participe efec
tiv la negocierile sub egida lui Gun
nar Jarring. (După cum se știe, ac
tuala perioadă de încetare a focului, 
care a fost stabilită pentru 90 de zile, 
se încheie la 5 noiembrie a.c.). 
R.A.U., a declarat Anwar Sadat, nu 
va accepta 
prelungirea 
focului.

precizează un comunicat oficial dat 
publicității la Tel Aviv. Această po
ziție a fost exprimată după reuniu
nea cabinetului israelian, care a avut 
loc luni la Tel Aviv sub președinția 
lui Yigal AUon, prim-ministru inte
rimar.

CANADA

(Agerpres)

VARȘOVIA 20 — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Marți, primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Wladyslaw Gomulka, l-a primit pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Polonia, Tiberiu Petres
cu. Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Vasile 
Patilineț, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. aflată în vizită în Danemarca, 
s-a întîlnit în cursul zilei de marți 
cu reprezentanți ai conducerii Parti
dului Comunist din Danemarca.

Din partea P.C. din Danemarca au 
participat tovarășii : Ib Norlund, Pre- 
ben Henriksen și Villy Fuglsang, 
membri ai Biroului Politic, Bodil 
Emanuel și Aksel Spotog, membri ai

Comitetului Central al Partidului Co- . 
munist din Danemarca.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
într-o atmosferă tovărășească, a avut 
loc un schimb de informații cu pri
vire la activitatea și preocupările ac
tuale ale P.C.R. și P.C. din Dane
marca, la dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre cele două partide. De 
asemenea, au fost discutate unele 
probleme actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
ale vieții politice mondiale.

MOSCOVA 20. — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite: 
La Moscova au început lucrările ce
lei de-a 49-a ședințe a Comitetului 
executiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care participă : 
L. Avramov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
F. Hamouz, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, D. Gom- 
bojav, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consiliu-

EXECUTIV Al C.A.E.R.
lui de Miniștri al R. P. Polone, Gh. 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, A. Apro, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, și M. A. Leseciko. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Lucrările sînt conduse de tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, președin
tele în funcțiune al Comitetului exe
cutiv al C.A.E.R.

decit o singură dată 
acordului de încetare a

*
TEL AVIV. Israelul este gata să 

accepte prelungirea perioadei de 
încetare a focului în zona Canalului 
de Suez, dar consideră că respectarea 
reciprocă a acordului de încetare a 
focului, în toți termenii săi, este e- 
sențială pentru reluarea negocierilor 
sub auspiciile lui Gunnar Jarring,

MAHMUD FAWZI A FOST 
DESEMNAT PRIM-MINISTRU 

AL R.A.U.
CAIRO 20 (Agerpres) — Comitetul 

Central al Uniunii Socialiste Arabe a 
aprobat marți numirea lui Mahmud 
Fawzi, consilier pentru problemele 
externe al fostului președinte Nasser, 
în funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.A.U. Propunerea 
privind numirea lui Fawzi in această 
funcție a fost prezentată de președin
tele Republicii Arabe Unite, Anwar 
Sadat.

Eforturi pentru salvarea
diplomatului britanic răpit

MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE ANIVERSAREA
ZILEI FORJELOR ARMATE ALE ROMÂNIEI

t
în diferite țări au toc manifestări prilejuite de a 26-a aniversare 

Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.
a

VIZITA PREȘEDINTELUI 
I. B. TITO ÎN OLANDA

Interviu acordat televiziunii olandeze

MONTREAL 20 (Agerpres). — Gu
vernul provinciei canadiene Quebec 
a reafirmat luni seara permisiunea 
de a-i lăsa pe autorii recentelor ră
piri să părăsească nestingheriți Ca
nada în schimbul eliberării atașatu
lui comercial britanic James Cross. 
Guvernul federal a confirmat, la 
rindul său, la Ottawa respectarea a- 
cestei oferte a guvernului provinciei 
Quebec.

Măsurile de securitate luate la 
Montreal și în împrejurimile acestei 
metropole au depășit luni, după cum 
transmite agenția France Presse. 
toate situațiile similare cunoscute in 
istoria Canadei. Poliția ,a baricadat 
principalele artere de circulație și 
intrările în oraș și a instituit posturi 
de control pe fluviul St Laurent. Au 
fost, de asemenea, întărite posturile 
de control de la frontierele cu cele-

lalte provincii, iar frontiera cu Sta
tele Unite este supravegheată in per
manență de puternice unități de po
liție și militare. La Washington, pur
tătorul de cuvint al Departamentului 
de Stat a declarat că, la cererea au
torităților canadiene, posturile ameri
cane de frontieră iși 
activitatea cu unitățile de gram 
ale Canadei în vederea unui cor 
minuțios.

coordonează 
liceri 

unui control

★
Poliția canadiană a anunțat luni 

seară descoperirea clădirii în care a 
fost reținut și probabil ucis ministrul 
muncii din guvernul provinciei Que
bec, Pierre Laporte. Probele găsite 
atestă, potrivit declarațiilor făcute 
de un membru al poliției canadiene, 
că în momentul în care Laporte și-a 
dat seama de faptul că răpitorii săi 
intenționează să-l ,.execute" a încer
cat să se opună. Autopsia a stabilit 
că el a fost ucis prin strangulare, 
fără a fi fost torturat anterior. In 
aceeași 'clădire a fost găsită și ma
șina de scris la care autorii răpirii 
— membri ai organizației „Frontul 
de eliberare a Quebecului" — și-au 
redactat mesajele de amenințare a- 
dresate autorităților..

La Varșovia, transmite corespon
dentul Agerpres I. Dumitrașcu, colo
nel Nicolae Mandache, atașat mili
tar, aero și naval al României în Po
lonia, a avut întîlniri cu ofițeri și 
militari în termen polonezi din voie
vodatul Varșovia. Cu acest prilej a 
fost prezentată o conferință despre 
forțele aninate române și participarea 
lor la războiul antihitlerist, succesele 
obținute de poporul român în opera 
de construire a socialismului și pre
zența activă a României pe arena in
ternațională. Au fost proiectate fil
me documentare românești.

Cu aoelași prilej, colonel Petru Ro- 
tariu, atașat militar al României la 
Praga, a depus coroane de flori la 
monumentele și mormintele ostașilor 
români căzuți pe teritoriul Cehoslo
vaciei in lupta împotriva fascismului, 
în localitățile Brno, Zvolen, Krome-

riz, Lucenec, Piestany, Banov, Pus
timer și Humpolec, transmite Eugen 
Ionesou. La ceremonii au participat 
reprezentanți ăi organelor de partid 
și de stat locale, ofițeri ai armatei 
populare cehoslovace, pionieri, nu
meroși cetățeni. Coroane și jerbe de 
flori au fost depuse și din partea au
torităților din localitățile respective.

Corespondentul Agerpres la Buda
pesta, Alexandru Pintea, relatează că 
atașatul militar și aero al României 
la Budapesta, colonel Emilian Bîrlea. 
a organizat o gală de filme în saloa
nele' ambasadei. Au luat parte gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
populare ungare, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ata
șați militari acreditați la Budapesta 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

HAGA 20 (Agerpres). — Președin
tele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a sosit marți la Haga pentru o

*
în legătură' cu vizita sa în Olanda, 

președintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, a acordat un interviu televiziu
nii olandeze, în care s-a referit și la 
unele probleme internaționale.

Președintele iugoslav a exprimat, 
între altele, opinia că situația actuală 
din Europa este ceva mai bună decit 
în urmă cu .cițiva ani și că există 
multe elemente care confirmă o ase
menea îmbunătățire. în acest sens, 
președintele Tito a amintit tratatul 
dintre Uniunea Sovietică și R. F. a 
Germaniei, precum și curentul de 
opinie tot mai favorabil întreprinde
rii unor acțiuni menite să transforme 
Europa intr-un bastion al păcii. Dar 
toate acestea, a spus el, reprezintă 
încă puțin. Dificultățile din Europa

Luptători ai Uniunii poporului african „Zimbabwe" (Z.A.P.U.) din Rhodesia 
în timpul unor exerciții de pregătire militară

Deschis recent, în
tr-o zi cu soare to
rid, în mijlocul unei 
vegetații 
specifice 
pleale — 
bambuși, 
platani oglindindu-se 
în apele limpezi ale 
Fluviului Perlelor. Tir
gul de toamnă de la 
Canton a ajuns la 
cea de-a 26-a ediție. 
El a devenit astfel nu 
numai o tradiție, ci și 
o prezență marcantă 
in sfera relațiilor co
merciale internațio- ' 
nale. Cu acest prilej, 
Cantonul găzduiește 
un șir de delegații 
eoonomice și 
ciale din diferite țări, 
printre care și o dele
gație română, condusă 
de Ion Avram, minis
trul industriei con
strucțiilor ■ de mașini.

Timp de o lună de 
zile, cît rămîne des
chis, Tîrgul de toam
nă de la Canton pola
rizează atenția a mii 
de oameni de afaceri 
din Japonia, R F. a 
Germaniei, Anglia, 
Franța, din numeroase 
țări afro-asiatice și la- 
tino-americane. între 
reprezentanții firmelor 
străine și organizațiile 
comerciale chineze de 
import-export se poar
tă negocieri, se încheie 
tranzacții. Prezența 
numeroșilor vizitatori 
străini, importanța 
contractelor încheiate, 
ca și dorința și posi
bilitățile crescînde ale 
R. P. Chineze de a-și 
lărgi relațiile comer
ciale „pe baza princi
piilor egalității, avan
tajului și interesului 
reciproc" — cum sub
linia, în cuvîntul său 
la festivitatea de des
chidere a tîrgului, di
rectorul acestuia. Cen

luxuriante 
zonei subtro- 
cu palmieri, 
bananieri și

comer-

agențiile de presă transmit:
O cuvintare a 
președintelui 
P. C. German

BONN 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul ședinței conduce
rii federale a P.C. German, preșe
dintele partidului, K. Bachmann, a 
arătat, intre altele, că forțele de 
dreapta din R.F. a Germaniei și-au 
intensificat în ultimul timp atacurile 
îndreptate în direcția răsturnării ac
tualului guvern. Președintele P.C. 
German a chemat oamenii muncii 
de la orașe și sate, sindicatele, toți 
democrații să se pronunțe pen
tru o politică consecventă de pace, 
să creeze un front comun pentru 
respingerea ofensivei forțelor reac
ționare.

El ar subliniat că sarcina primor
dială constă în a se obține ratificarea 
de urgență a Tratatului dintre 
U.R.S.S. și R.F.G. Aceasta, a arătat 
el, va sluji drept nou stimulent 
pentru forțele care se pronunță pen
tru coexistența pașnică, și înțelegerea 
reciprocă cu țările socialiste.

Guvernele R. P. Chineze 
și Guineei Ecuatoriale au 
hotărit să stabilească rela
ții diplomatice 18 nivel de am- 
basadă. Guineea Ecuatorială recu
noaște guvernul Republicii Populare 
Chineze ca singurul guvern legal care 
reprezintă interesele Întregului popor 
chinez. Acordul intervenit intre cele 
două guverne, subliniază agenția‘ci
tată, se bazează pe principiile res
pectului mutual al suveranității și in
tegrității teritoriale, neagresiunii, ne
amestecului în treburile interne și 
coexistenței pașnice.

din unele țări socialiste, 
care dezbate probleme actuale ale re
voluției industriale și sarcinile ce re
vin sindicatelor, a început marți la 
Budapesta. Din țara noastră participă 
o delegație condusă de Petre Furdui, 
președintele Comitetului Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile indus
triei miniere, energiei electrice și 
geologiei.

Greva celor 65 000 de 
salariați de la serviciile co
munale din mar^e orașe ale An

vizită oficială de 4 zile în Olanda. La 
sosire, oaspetele iugoslav a fost în- 
tîmpinat de regina Iuliana a Olandei.

★

nu au fost Înlăturate încă. Continuă 
cursa înarmărilor, în Europa există 
două blocuri, ceea ce reprezintă un 
pericol permanent.

Propunerea țărilor socialiste de a 
se organiza o conferință in proble
mele securității reprezintă un lucru 
util și bun — a arătat președintele 
Tito, subliniind, totodată, că „este 
vorba, în același timp, de un proces 
care cere multe pregătiri și diminua
rea acelui egoism manifestat de unele 
țări din Europa. Mă gindesc, de 
exemplu, la îngrădirile ce se pun în 
calea dezvoltării relațiilor economice 
din Europa. Toate acestea trebuie în
lăturate treptat. Este deosebit de im
portant să se pună capăt cursei înar
mărilor". în acest context — a adău
gat el — trebuie să depunem efor
turi pentru ca relațiile dintre Est și 
Vest, care s-au îmbunătățit într-o 
oarecare măsură în momentul de 
față, să fie din ce în ce mai bune. 
„Europa este mică ; ea reprezintă un 
întreg în care oamenii sînt strîns le
gați, țările sînt foarte apropiate una 
de alta. Tocmai de aceea trebuie de
pășite diversele probleme litigioase 
din relațiile bilaterale. Este vorba în 
principal de probleme neimportante 
și de aceea ele pot fi înlăturate" — 
a spus președintele Tito în încheiere.

ale

în-La Moscova 8 8VUt Ioc 0 
trevedere între premierul sovietic, 
lexei Kosîghin, și primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, care a făcut o 
escală în capitala U.R.S.S. în drum 
spre New York. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., în cursul întrevederii 
au fost examinate probleme legate de 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și unele aspecte ale situației 
internaționale

A-

Consfătuirea reprezen
tanților sindicatelor miniere

La „Accademia di Roma
nia" din Roma 8 avut Ioc 0 
seară muzicală consacrată celui de-al 
V-lea Festival internațional „George 
Enescu". Cu acest prilej. Virgilio 
Mortari, vicepreședinte al Academiei 
Naționale „Santa Cecilia", a vorbit 
despre semnificația și însemnătatea 
acestei manifestări prestigioase și a 
relevat dezvoltarea legăturilor dintre 
muzicienii români și italieni.

gliei continuă, în ciuda avertismentu
lui guvernului că vor fi folosite tru
pele dacă nu va fi reluat lucrul. Marți 
la amiază, cînd a expirat ultimatumul 
guvernamental, reprezentanții Uniu
nii naționale a salariaților .publici au 
anunțat că muncitorii sînt deciși să 
continue greva pînă la satisfacerea 
revendicărilor lor.

In regiunile Bamberg și 
Coburg din R. F. a Germa
niei au început luni manevre
N.A.T.O. La aceste aplicații, în cursul 
cărora se va proceda și la folosirea 
simulată de arme nucleare, partici
pă unități militare ale S.U.A. și R.F. 
a Germaniei.

Consiliul General al Băn

Yu — atestă, o dată 
mai mult, lipsa de 
realism și tendința 
obtuză a unor cercuri 
monopoliste occiden
tale de a îngrădi, de a 
institui embargouri în 
comerțul cu China. 
Este fapt că, în pofida 
unor prejudecăți și 
restricții anacronice, 
China populară și-a 
lărgit, an de an, rela-

— că în timp ce o dele*  
gație română vizitează 
tirgul nostru, o dele
gație guvernamentală 
chineză, oondusă de 
Lai Tzi-fa, ministrul 
industriei materialelor 
de construcții, vizitea
ză Tîrgul internațional 
de la București, avînd 
posibilitatea să cu
noască mai îndeaproa
pe marile realizări ob-

gine sintetică a dina
mismului 
chineze, a 
contribuției 
mare 
popor 
mondial 
teriale
Faptul că posibilitățile 
R. P. Chineze de 
a-și lărgi și diversi
fica schimburile co
merciale cu străinăta-

Și 
la 
de 
Și

economiei 
creșterii 
acestui 

Înzestrat 
circuitul 

valori ma- 
spirituale.

înalt nivel. în pavilio
nul industriei grele, de 
exemplu, atrag atenția 
noile tipuri de strun
guri cu comandă pro
gram, mașinile de ale
zat și rectificat cu 
precizie de microni, 
motoarele electrice de 
diferite puteri și di
mensiuni. La sectorul 
electrotehnic face o- 
biectul unor călduroa-

Tîrgul de toamnă de la Canton
țiilc sale economice și 
comerciale cu străină
tatea, ajungind în pre
zent să efectueze 
schimburi de mărfuri 
cu peste 100 de țări și 
zone geografice de pe 
toate continentele. „O- 
glindind succesele ob
ținute de poporul chi
nez in industrie, agri
cultură, știință și teh
nică, în special in pe
rioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea 
al P.C. Chinez, Tîrgul 
de la Canton contri
buie totodată la o mai 
bună cunoaștere și în
țelegere între po
poare". Cuvintele a- 
parțin adjunctului mi
nistrului comerțului 
exterior al R.P. Chi
neze, Giu Hua-min, 
care a avut amabilita
tea să ne primească la 
o tradițională ceașcă 
de ceai, într-una din 
puținele săli liniștite 
ale tîrgului. Coinciden
ța face — a spus d-sa

ținute de 
mân. sub 
partidului 
nist, în 
tovarășul 
Ceaușcscu. 
convorbirii

poporul ro- 
conducerea 
său comu- 
frunte cu 

Nicolae 
Cu prilejul 
avute, to-

tea sînt în continuă 
creștere este dovedit 
de varietatea și cali
tatea produselor, de 
schimbarea ponderii a- 
oestora în cadrul tran
zacțiilor. Dacă în pri-

CORESPONDENȚA DE LA PETRE POPA

varășul Giu Hua-min 
și-a împărtășit impre
siile din vizita pe care 
a făcut-o anul trecut 
in țara noastră, urînd 
poporului român noi și 
însemnate realizări în 
toate domeniile de ac
tivitate.

Dincolo de impor
tanța sa pe planul 
prospectării și înche
ierii de tranzacții co
merciale, Tîrgul de la 
Canton oferă, prin ze
cile de mii de expo
nate ale sale, o ima-

mele ediții ale tîrgului, 
ponderea cea mai mare 
o dețineau mărfurile 
tradiționale — orez, 
soia, mătase brută, mi
nereuri, metale rare, 
lucrări de artizanat — 
în ultimii ani, și cu 
deosebire la actuala e- 
diție, interesul oame
nilor de afaceri se în
dreaptă, în primul 
rînd, sipre mașini-unel- 
te, agregate, utilaje și 
instalații cu perfor
manțe tehnico-func- 
ționale de

se aprecieri din partea 
vizitatorilor o mașină 
originală de tradus 
texte din limbi străi
ne în limba chineză. 
Printre autobuze, trac
toare și autoturisme 
— o autobasculantă 
gigant se recomandă 
laconic, sugestiv : con
cepută și construită 
recent la Shanhai. ea 
este destinată exploa
tărilor carbonifere la 
suprafață. De mare 
importanță atit pentru 
economia chineză, cit și 
în ansamblul mărfuri
lor de export sînt pro
dusele chimice și pe
trochimice, ale indus
triei metalurgice și 
miniere.

în pavilionul indus
triei ușoare și textile, 
o adevărată risiDă de 
fantezie și un deose
bit simț estetic se 
întrupează într-o bo
gată paletă de culori 
și desene din vestitele 
mătăsuri naturale și

tricotaje de bumbac. 
O noutate de ultimă 
oră o constituie con
fecțiile realizate din 
,mantzao“ — o plantă 
asemănătoare stufului 
și trestiei de zahăr 
care, metamorfozată 
după o tehnologie ori
ginală, capătă — după 
dorință — însușiri ale 
linei, mătăsii, bumba
cului sau fibrelor sin
tetice. Vizitatorii pe 
care ii interesează pro
ducția agricolă se o- 
presc cu admirație 
in fața noilor so
iuri de orez de cea 
mai bună calitate, ai
doma celui pe care 
l-am întîlnit și în co
muna populară Pin- 
geu, județul Nan-Hai, 
nu departe de Canton. 
Vizita pe care am fă
cut-o aici a coincis cu 
ziua în care la fabrica 
din comună începuse 
decorticarea celor pes
te o mie tone de orez 
destinate României în 
cadrul schimburilor e- 
conomice și comerciale 
dintre cele două țări.

Canton, octombrie 
1970. Pavilioanele din 
cele zece etaje ale 
clădirii care adăpos
tește tirgul sînt pline _ 
de vizitatori. De la 
mașina-unealtă mo
dernă de înaltă tehni
citate pînă la tradițio
nala sculptură mă
iastră în fildeș, jad 
sau bambus, de la ar
ticolele de uz casnic 
pînă la cele mai noi 
aparate electronice de 
măsură și control — 
zecile de mii de expo
nate ale Tîrgului de 
la Canton conturează 
imaginea tonică a po
tențialului economic 
al R. P. Chineze, ima
ginea unei țâri aflate 
în plin avînt al con
strucției socialiste.
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La Moscova a ieșit d.e sub ti
par cel de-al treilea volum din- 
tr-o lucrare pregătită in comun 
de colaboratori ai Academiei Re
publicii Socialiste România șt 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și consacrată relațiilor istorice 
dintre Țările Române și Rusia in 
secolele XV—XVIII. Acest ultim 
volum cuprinde documente, 
mesaje și corespondență diplo
matică. O mare parte din ma
teriale sînt publicate pentru pri
ma dată. Printre acestea se nu
mără și unele documente privi
toare la relațiile lui Dimitrie 
Cantemir și Constantin Brinco- 
veanu cu Petru I și la activitatea 
la Moscova a spătarului Nicolae 
Milescu.

Cii Franței, reunit marți în cadrul
unei ședințe, a hotărît să reducă taxa 
de scont de la 7,5 la sută la 7 la 
sută. Taxa de scont a Băncii franceze
a fost scăzută ultima oară la 27 au
gust de la 8 la sută la 7,5 la sută.

Observatorul stratosferic 
ailtOmat creat de oamenii de ști
ință și specialiștii sovietici, și-a în
cheiat cel de-al treilea zbor, în timpul 
căruia a realizat observații asupra 
Soarelui la altitudinea de 20,5 km. Cu 
prilejul acestor observații au fost ob
ținute 100 de fotografii de bună ca
litate asupra fotosferei. Pentru prima 
oară au fost realizate, în condițiile 
stratosferei, 20 de spectrograme, care 
permit studierea structurii intime a 
mișcării gazelor în atmosfera Soa
relui.

Convocarea unei 
conferințe europene 

ar sluji cauzei 
păcii mondiale 

0 declarație 
a președintelui Makarios
PRAGA 20 (Agerpres). — Convo

carea unei conferințe europene asu
pra problemelor securității ar con
tribui intr-o manieră considerabilă 
la pacea mondială — a declarat pre
ședintele Ciprului, Makarios, într-un 
interviu acordat săptămînalului ce
hoslovac „Kvety". El și-a exprimat 
părerea că o asemenea conferință 
trebuie să fie precedată de consul
tări bilaterale și multilaterale.

Referindu-se la situația internă 
din țâra sa, președintele cipriot a 
subliniat că o soluție a conflictului 
dintre comunitățile greacă și turcă 
trebuie căutată „in principiile Cartei 
O.N.U. și normele internaționale re
cunoscute". El s-a pronunțat împo
triva oricărui amestec din afară in 
problema cipriotă și a declarat că 
este favorabil evacuării bazelor mi
litare britanice și plecării tuturor 
trupelor străine din Cipru.

Volumul schimburilor co
merciale dintre R. P. Po
lonă și R. D. Germană în pe- 
rioada 1971—1975 va crește cu apro
ximativ 55 la sută față de preceden
tul cincinal și se va cifra la 15,7 mi
liarde zloți valută. Aceasta este una 
dintre prevederile protocolului sem
nat la Varșovia la încheierea trata
tivelor pentru coordonarea planurilor 
economiilor naționale ale celor două 

’ țări. De asemenea, părțile au căzut 
de acord să adincească în continuare 
colaborarea economică și tehnico-ști- 
ințifică în domeniile construcției de 
mașini, industriei electronice, elec
trotehnice și chimice.

Luni a început Ia sediul 
Organizației Națiunilor U- 
nite o masă rotundă a redactorilor- 
șefi ai unor organe de presă din mal 
multe țări ale lumii. Vorbind în fața 
participanților, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a subliniat impor
tanța presei în viața societății mo
derne.

„Cosmos-373". La 20 oc- 
tombrie. în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-373", în vederea ex
plorării spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de agenția 
T.A.S.S. Aparatele de la bordul sa
telitului funcționează normal.

La Geneva 8U încePut Iucrâ- 
rile conferinței reprezentanților unui 
grup de 34 de state în curs de dez
voltare, care vor dezbate posibilitățile 
de intensificare a schimburilor de 
mărfuri dintre ele. Conferința, care 
este convocată de către organizația 
G.A.T.T., va dura aproximativ două 
luni.

Vaccin împotriva cancerului?
Profesorul Motonori 

Fujiwara de la Univer
sitatea din Kyoto a co
municat că a descope
rit un vaccin antican- 
ceros deosebit de efi
cient. Produsul este 
preparat din usturoi, 
care conține un ami- 
noacid denumit allene, 
ce poate deveni in a- 
numite condiții allicin. 
S-a, experimentat pre
paratul la tumori, can
ceroase Ehrlich As-

cita și Yoshida Sarco
ma. Acest vaccin a fost 
inoculat la două gru
puri de cite 10 cobai. 
Fiecărui cobai din pri
mul grup i s-a admi
nistrat din șapte in 
șapte zile cite un mili- 
litru de vaccin și apoi 
i s-au transplantat cite 
100 000 de celule de tu
moare Ehrlich Ascita. 
Cobailor din al doilea 
grup li s-au transplan
tat aceleași celule can

ceroase ascite, fără să 
mai fie insă in preala
bil vaccinați. După 81 
de zile, a murit numai 
un cobai din prima 
grupă, iar din a doua 
au murit 9, Experiența 
a fost făcută și cu tu
moarea Yoshida Sar
coma și rezultatele au 
fost aceleași. Din zece 
cobai injectați, numai 
unul a murit, iar din 
cei nevaccinați, numai 
unul a trăit.

Austria. Circulația a devenit dificilă prin pasul Timmelsjoch din Tirol în 
urma ninsorilor abundente din Alpi
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