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Care este stadiul realizării sarcinilor 
din planul de stat pe 1970?

Astăzi: 
INDUSTRIA 

UȘOARĂ
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

LA WASHINGTON
Sosirea la Casa Albă

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Trimișii speciali transmit: Vizita 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Statele 
Unite ale Americii a cunoscut ieri 
un moment deosebit. Răspunzînd 
invitației președintelui Richard 
Nixon și a soției sale, Patricia 
Nixon, președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția să, Elena 
Ceaușescu, sînt, începînd de ieri, 
oaspeții Casei Albe. Șeful statului 
român este însoțit de Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Casa Albă a pregătit înalților 
oaspeți români o primire oficială, 
potrivit ceremonialului rezervat 
șefilor de stat. Pe străzile și bu
levardele din jurul reședinței 
președintelui Statelor Unite ale A- 
mericii, în întreaga zonă ce cu
prinde sediile instituțiilor Admi
nistrației federale erau arborate 
drapele de stat ale României și 
S.U.A. Interesul suscitat de sosi
rea la Casa Albă a șefului statului 
român și-a găsit o expresie eloc
ventă în atmosfera solemnă, ca
racteristică marilor evenimente, 
marilor întîlniri la nivel înalt. In 
parcul Casei Albe, la locul pre
văzut pentru ceremonia primirii, 
dominat de impunătorul bbelisc 
închinat memoriei lui George 
Washington, au venit să întîmpine 
și să salute pe președintele 
Ceaușescu mii de cetățeni ai capi
talei Statelor Unite, purtînd ste- 
gulețe românești și americane. Un 
număr neobișnuit de mare de zia
riști, fotoreporteri, cameramarii, 
reprezentînd principalele cotidiene, 
agenții de presă internaționale, so
cietăți de radio și televiziune, jur
nale cinematografice de actuali
tăți căutau să-și asigure locurile 
cele mai bune pentru a surprinde 
fiecare secvență semnificativă a 
solemnității primirii. Garda de o- 
noare era aliniată pe gazonul din 
fața podiumului ; fanfara în ți
nută festivă și zeci de ofițeri cu 
drapelele celor două state înca
drau aleile de acces la locul cere
monialului.

în jurul orei 10,15 (ora locală), 
lîngă podium, au sosit secretarul 
Departamentului de Stat, William

In parcul Casei Albe, cetâjeni ai capitalei Statelor Unite fac înaltului sol al poporului român o călduroasă 
manifestare de stimă, prietenie și prețuire

«

Rogers, și soția, amiralul Thomas 
Moorer, președinte al Comitetului 
mixt al șefilor de stat major, cu so
ția, Walter Washington, prima
rul orașului, cu soția, Martin Hil- 
lenbrand, asistent al secretarului 
de stat pentru problemele europe
ne, cu soția, Leonard Meeker, am
basadorul S.U.A. la București, cu 
soția, Gilbert Hahn jr., președintele 
Consiliului districtului Columbia, cu 
soția, ambasadorul Guillermo Se- 
villa-Sacasa, decanul corpului di
plomatic din Washington, cu soția.

Erau, de asemenea, prezenți Du
mitru Popescu, Corneliu Mănescu, 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României la 
Washington, membri ai ambasadei 
române. ,

Ora 10,25. Pe cer apare elicop
terul prezidențial, venind de la 
Williamsburg, la bordul că
ruia se afla președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu.

în timp ce trompețiî dau onorul, 
sosesc la locul ceremoniei pre
ședintele Richard Nixon și soția 
sa, Patricia Nixon.

După ce au coborît din elicop
ter, înalții oaspeți români, însoțiți 
de șeful protocolului Statelor Uni-

(Continuare in pag. a III-a)

Cuvîntul președintelui

Richard Nixon

Cuvîntul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți din România,
Doamnelor și domnilor,
Exact acum un an, domnule pre

ședinte, m-ați salutat la București 
ca primul președinte al .Statelor U- 
nite în vizită în România. Astăzi, 
la Washington, vă salut pe dum
neavoastră ca primul președinte al 
României care vizitează Statele U- 
nite. Ne vom aminti întotdeauna 
primirea călduroasă făcută de 
poporul român. Știm că în 
timpul călătoriei dumneavoastră în

în timpul Întrevederii dintre cei doi șefi de stat

Statele Unite ați simțit sentimen
tele de prietenie ale poporului Sta
telor Unite față de poporul Româ
niei. In ciuda deosebirilor dintre 
sistemele noastre, nutrim o mare 
prietenie pentru poporul român, 
respectăm independența țării dum
neavoastră și dorim pace și priete
nie pentru toate popoarele din 
lume. Cred că discuțiile dintre noi 
vor contribui la realizarea dezide
ratelor de pace și prietenie din în
treaga lume. Sper ca în cursul dis
cuțiilor pe care le vom avea astăzi 
să aducefn o nouă contribuție la 
aceste idealuri.

Domnule președinte,
Doamnă Nixon,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să vă adresez dumnea

voastră cu acest prilej un salut 
cordial. Doresc să adresez, de 
asemenea, un salut prietenesc 
poporului Statelor Unite din 
partea poporului român. îmi 
amintesc cu plăcere de vizita 
pe care ați făcut-o în România, de 
convorbirile pe care le-am avut. 
Aș dori să vă mulțumesc pentru 
invitația ce ne-ați adresat-o de a 
mă intîlni cu dumneavoastră și a 
face o vizită în unele centre ale 
Statelor Unite cu prilejul prezen-
ței la Organizația Națiunilor Uni
te. Este adevărat că între Româ
nia și Statele Unite există deose-

întrevederea dintre președintele 
Consiliului de Stat al României, 

Nicolae Ceausescu, 
și președintele S. U. A.,

Richard
In dimineața zilei de 26 octom

brie, la Casa Albă a avut loc o în
trevedere între președintele Consi
liului de Statuai Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon.

La întrevedere și la convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej au 
participat Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., deputat în 
Marea Adunare Națională, din 
partea română, și Henry Kissinger, 
consilier special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, din partea ameri
cană. în cursul convorbirilor s-a a- 

biri de orînduire socială, că asu
pra unor probleme există și deo
sebiri de păreri, dar, în ciuda a- 
cestora, noi considerăm că este 
necesar să colaborăm în domeniile 
economic, științific, cultural, să 
contribuim, în spiritul prieteniei 
și cooperării între popoare, la 
soluționarea problemelor care fră- 
mîntă lumea contemporană. In 
acest spirit imi exprim încă o dată 
speranța că vizita pe care o fac în 
calitate de președinte al Consiliu
lui de Stat al României, prima de 
acest fel aici — după cum și vizita 
dumneavoastră, prima vizită a 
unui președinte american în Româ
nia — va contribui la dezvol
tarea colaborării și prieteniei din
tre popoarele noastre, va servi 
cauzei înțelegerii și păcii în lume.

Nixon
preciat că, de la întîlnirea de anul 
trecut dintre cei doi președinți, re
lațiile dintre România și S.U.A. au 
înregistrat progrese pe planuri 
multilaterale. în discuții au fost 
exprimate interesul și dorința co
mună de a acționa pentru lărgirea 
și intensificarea în continuare a 
raporturilor dintre cele două țări, 
în special în domeniul colaborării 
economice și tehnico-științifice, 
precum și în alte domenii, în spi
ritul deplinei egalități *în drepturi, 
al respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecului

(Continuare în pag. a IlI-a)

Anii actualului cincinal reprezintă 
pentru industria ușoară etapa cu cea 
mai rodnică și cea mai intensă ac
tivitate. Pe baza Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului, care 
au stabilit înfăptuirea unui program 
complex, de natură să înlăture ră- 
mînerea în urmă a industriei bunu
rilor de consum, în industria ușoară 
— principalul producător în acest 
domeniu — au fost construite nume
roase secții și întreprinderi noi. au 
fost modernizate capacitățile de pro
ducție existente, au fost introduse 
tehnologii noi. Pe această bază, vo
lumul producției a cunoscut ritmuri 
susținute de creștere, în paralel cu 
îmbunătățirea calității mărfurilor și 
diversificarea fabricației.

Programul de dezvoltare și mo
dernizare a industriei ușoare a in
fluențat în mod pozitiv și înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe acest ultim an 
al cincinalului. In nouă luni, combi
natele și fabricile din această ramură 
au produs peste prevfederi 532 000 mp 
de țesături, un milion de bucăți tri
cotaje, 180 000 perechi de încălțăminte 
și alte mărfuri, valoarea totală a aces
tora ridieîndu-se la 216 milioană lei.

Sînt rezultate care — ne referim 
la aspectul cantitativ — apar cu 
atît mai de luat în considera
ție, dacă avem în vedere că, 
in primăvara acestui an, producția 
a 60 de unități ale industriei ușoare 
a fost simțitor afectată de calamită
țile naturale. Totuși, în anumi
te unități, eforturile, randamentul 
general în muncă nu s-au situat în
totdeauna la nivelul cerințelor, apă- 
rînd în acest fel și rămîneri în urmă 
la unii indicatori de plan ; în același 
timp, din cauza unei insuficiente 
preocupări a compartimentelor de 
desfacere, ca și a altor neajunsuri, 
s-au înregistrat tendințe de stocare a 
unor mărfuri. în legătură cu aceste 
probleme am adresat cîteva între
bări tov. lng. DOBROMIR SABLICI, 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare.

Rep.: In statistica realizării 
planului pe Ministerul Indus
triei Ușoare, in trei trimestre din

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit, luni la amiază, o 
masă tovărășească cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a zilei de naș
tere a tovarășului Petre Lupu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
narâș, Paul NiCulescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Constan- 

Manea 
Leonte 
Voitec, 
Miron 
Mihai 

Ion

tin Drăgan, Janos Fazekas, 
Mănescu, Dumitrii Popa, 
Răutu, Vasile Vilcu, Ștefan 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Constahtinescu, Mlhai Dalea, 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță,

Examenul 
de maturitate 

a[ oțelulu[
PE PLATFORMA INDUSTRIALĂ A UZINELOR 

DE MAȘINI GRELE BUCUREȘTI

Cînd în anul 1963 
s-a hotărit deschide
rea. unui șantier in
dustrial dincolo de 
marginea de sud a o- 
rașului București, pe 
întinderea de cîmp 
traversată de stîlpi de 
înaltă tensiune Cu pi
cioarele arcuite prin
tre lujeri de porumb, 
de-a lungul drumeagu
lui de țară ee-avea să 
devină astfel Șoseaua 
Berceni, puțini erau 
aceia care bănuiau că 
aci se va ridica una 
din cele mal mari u- 
zine constructoare de 
mașini ale industriei 
grele românești — 
Uzina de mașini grele 
București.

Azi, acum, o dată a- 
jurus în preajma aces
tor locuri ocolite de 
amintiri — în această 
margine a orașului nu 
a fost nimic, nimic alt
ceva decît cîmp și u- 
neori porumb și floa- 
rea-soarelui și sfeclă 
— privirea descoperă 
aproape surprinsă te
ritoriul de peste 100 
ha pe care se înalță 
hale de dimensiuni 
impresionante. din 
care răzbat din cind 
în cînd mugetele ame
țitoare ale oțelului clo
cotind în cuptoarele 
ocrotite de ziduri de 
sticlă, turnuri de ră
cire cenușii terminate 

«au ajunse cu alune- 
cușul in sus doar pînă 
la înălțimea pilonilor 
de susținere, alcătuind 
romburi parcă fragile, 
schele metalice pe care 
re plimbă, legănîn- 
du-și poticnit cîriigul, 
transportoare uriașe, 
piloni masivi pierduți 
adine în pămîntul aco
perit pe alocuri cu 
smocuri de iarbă pră
fuită, utilaje adăposti
te încă în cuști de 
seîndură groasă, contu
ruri de oțel minjite de 
zgură amintind la sca
ră de închipuire con
tururi știute — și-apoi 
pretutindeni, ca și cum 
semnele limpezi de 
pînă acum ale uzinei 
au fost prinse intr-o 
treoere desăvîrșită spre 
altceva — tot ceea ce 
înseamnă și va însem
na un șantier indus
trial.

De cîțiva ani — și 
aici mi se pare că se 
află o particularitate 
arareori întîlnită la a- 
semenea proporții și 
pe măsura unui ase
menea efort uman și 
material pretins de 
construcția uzinei de 
mașini grele și de șan
tierul ce-o Înconjoară 
— uzina și șantierul 
conviețuieisc Intr-o re
ciprocă nevoie de re
găsire pe noi și noi

acest an, luna septembrie apare 
ca o excepție : nivelurile stabilite 
la producția globală și la pro
ductivitatea muncii nu au fost 
atinse. Cum explicați această 
situație ?

Ing. D. Sablicî : în luna sep
tembrie s-a înregistrat o nerealizare 
de circa 2,5 la sută, atît la planul 
producției globale, cît și la cel al pro
ductivității muncii, lucru care um
brește rezultatele pozitive dobîndite 
anterior în majoritatea unităților mi
nisterului nostru. Una din cauzele 
care au dus la ' această situație o 
constituie defalcarea disproporționată, 
necorespunzătoare, de către unele 
combinate și centrale, a planului tri
mestrial pe luni. Concret, în luna 
septembrie. Combinatul textil din 
Constanta. Combinatul textil din 
Cluj, Combinatul de piele și încălță
minte din Timișoara și altele și-au 
programat sarcini de plan apreciabil 
mai mari decît în lunile anterioare, 
cînd indicatorii planificați au fost 
stabiliți la limite comode de înde
plinire. în aceste condiții, a lipsit 
elementul mobilizator pentru folo
sirea intensivă și ritmică a capaci
tăților de producție pe tot parcursul 
trimestrului.

La aceasta se adaugă șl greutățile 
destul de accentuate apărute în pro
cesul aprovizionării tehnico-mate- 
riale, greutăți care s-au menținut șl 
în prima parte a lunii octombrie. 
Așa de pildă, din cauza nelivrării de 
către industria alimentară a pieilor 
crude, în cantitățile prevăzute'in 
plan, tăbăcăriile nu au putut asigura 
pieile pentru fețe necesare produc
ției de încălțărfiinte. Greutățile inter
venite în aprovizionarea necesarului 
de cauciuc, ca și defectarea unor in
stalații din industria producătoare 
de tălpi de cauciuc au generat, la 
rîndul lor, întîrzieri în asigurarea cu 
t^lpi a producției de încălțăminte.

Neîndeplinirea planului producției
Interviu realizat de 
Viorel SALAGEAN

(Continuare in pag. a Il-a)

Stănescu, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan, Chivu Stoica.

în numele Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al partidului, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășul Emil Bodnaraș a felicitat pa 
sărbătorit și i-a urat sănătate și pu
tere de muncă.

în răspunsul său, tovarășul Petra 
Lupu a mulțumit pentru înalta pre
țuire ce 1 se acordă și s-a angajat 
să slujească și în viitor politica in
ternă și externă a partidului, să-șl 
consacre întreaga capacitate și putere 
de muncă operei de edificare a so
cialismului in patria noastră.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

trepte ale Împlinirii. O 
continuă regăsire, o 
continuă descifrare a 
reperelor timpului vii
tor al acestor locuri, 
pe care un om al șan
tierului, energeticianul 
Alexandru Hoțea, o 
aduna în adevărul a 
cărui realitate este de
parte de a fi cît de cît 
infirmată :

— în fiecare an a 
fost nevoie de ceva, în 
fiecare an s-au făcut 
noi extinderi, s-au ri
dicat noi secții, In fie
care an, înainte de a 
ne întreba cînd termi
năm, am luat-o într-un 
fel de la început și In 
urma noastră, a con
structorilor, a rămas 
uzina și va rămîne u- 
zina. Așa va fi multă 
vreme de acum Înain
te. Nu, eu cel puțin, 
nu știu cînd termi
năm...

Inițial, conform pre
vederilor planului cin
cinal, uzina de azi fu
sese proiectată ca o 
unitate industrială cu 
caracter pur siderur
gic, utilă îndeosebi 
marilor întreprinderi 
bucureștene. Primul 
țăruș, pe locul unde a-

Comtantin STOICIU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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“1

FAPTUL]
diversI
„Pas parol" |

într-o seară, cîțlva lucrători I 
de miliție au poposit la ferma | 
Butoiești, aparținînd I.A.S. Cor- , 
cova (Mehedinți) pentru a veri- I 
tica sistemul de pază. Peste tot I 
— întuneric și liniște. Deodată, 1 
dintr-o cameră, s-a auzit un ră- I 
sunător... „banco" ! S-au îndrep- I 
tat intr-acolo și... surpriza a fost I 
reciprocă. La o masă lungă, ■ 
șeful fermei — inginer Ion Mă- I 
nescu, tractoriștii Costică Șpan I 
și Ștefan Dulița, împreună cu * 
ciobanul Mihai Milău, asistați de I 
alți 3 tractoriști și de economia- I 
tul fermei, studiau niște cărți I 
de... poker. Bancul îl ținea toc- ■ 
mat șeful fermei, care, la apa- I 
riția noilor oaspeți a încercat să | 
facă un „pas parol", transfor
mi nd jocul de poker în... șeptic. I 
Era însă prea tîrziu. In corise- I 
cință, a fost stabilită o „miză" • 
de 5 000 lei de căciulă, |

Apărați
muntele

Muntele de sare de la Slănic I 
Prahova — monument al natu- I 
rii de o deosebită frumusețe și • 
valoare — se află, după cum re- I 
sultă din investigațiile recent I 
întreprinse de forurile de resort, | 
in pericol. Sub acțiunea preci- . 
pitațiilor, muntele se topește ud- I 
zînd cu ochii. In masiv s-au șt I 
produs deja o serie de fisuri ; * 
blocuri întregi de sare s-au des- I 
prins, prăbușindu-se in lacuri- I 
le formate in apropiere. Situația I 
impune măsuri urgente de sal- | 
vare'; lucrări de consolidare a [ 
terenului și de drenare a apelor j 
provenite din ploi, pentru eva- . 
cuarea lor in rețeaua de canall- I 
zare. Acțiunea, să o recunoaș- | 
tem, nu e deloc simplă. Orice ’ 
intîrziere însă o poate face și | 
mat complicată.

„Pasageri" ’ | 
pentru 
...vinificatie•

Ion Agavrlloaiei, șofer la. în- I 
treprinderea de transporturi auto ’ 
Nea'mț, pornise în cursă pe iti- I 
nerarul Piatra Neamț—Gîrcina. I 
O cursă normală. Adică cu dus I 
și întors. După ce a efectuat ■ 
dusul, la capătul traseului, dum- I 
nealui s-a gîndit să sus- I 
pende întorsul. A încărcat auto- ’ 
buzul cu aproape o tonă de Btru- I 
guri și a pornit spre casă, tre- I 
cînd ca fulgerul pe lingă călă- ■ 
torii care-1 așteptau prin stații, a 
La sosire, cînd să răsufle ușurat I 
că „a întors-o" bine, a fost in- I 
vitat să tragă puțin pe dreapta, | 
pentru ca „pasagerii" să prezin- . 
te biletele la control ! De prisos I 
să mai spunem că șoferul a ră- I 
mas fără ei. Pentru simplul mo- 1 
tiv că autobuzul avea altă des- I 
tinație I

Cum îndeobște este cunoscut, adu
nările de alegeri sînt menite să de
termine îmbunătățirea substanțială a 
întregii activități de partid, intensi
ficarea participării comuniștilor la 
îndeplinirea în cele mai bune condi
ții a sarcinilor ce le revin. Departe 
de a constitui doar o acțiune strict 
organizatorică în cadrul vieții inter
ne de partid, fără legătură cu princi
palele sarcini eoonomico-sociale ale 
colectivului respectiv, adunările de 
alegeri au drept obiectiv fundamen
tal creșterea forței de mobilizare a 
organizațiilor de partid în vederea 
obținerii unor rezultate superioare în 
toate domeniile de activitate.

Tocmai de aceea se poate afirma 
cu deplin temei că rezultatele efec
tive obținute în acest trimestru în 
industrie, agricultură, investiții, ca și 
în celelalte sectoare ale vieții econo
mice și sociale reprezintă, in ultimă 
Instanță, criteriul 
ei ere al pregătirii 
și desfășurării a- 
dunărilor de ale
geri. Pentru că, 
oriaît de laborioa
să ar fl munca de 
pregătire a adu
nărilor generale, 
oricît de bine ar 
fi orientată darea 
de seamă și. oricît 
de ample discu
țiile pe marginea 
ei, munca de par
tid în ansamblu 
nu poate fi .apre
ciată pozitiv da
că întreprinderea, 
șantierul, secția 
ori sectorul în 
care își desfășoară 
activitatea organi
zația respectivă 
nu -își realizează 
integral sarcinile 
de plan, angaja
mentele 
montare, dacă nu 
au fost luate mă
suri corespunză
toare pentru pre
gătirea în buna 
condiții a produc
ției anului viitor.

îndrumîndu-le 
spre, o temeinică 
pregătire a 'adu
nărilor de alegeri, 
am cerut stărui
tor organizațiilor 
de partid să sta
bilească precis, 
cu competență și 
discernămînt, o- 
bieotivele majore 
spre care trebuie 
concentrate efor
turile. în acest 
sens, combatem 
tendința unor comitete orășenești 
«au comunale de a acorda ajutor și 
îndrumare sub forma unor „rețete" 
și indicații general-valabile, care duc 
în cele din urmă la șablonizarea ac
tivității.

în lumina sarcinilor stabilite de 
Congresul ai X-lea al partidului pri
vind dezvoltarea mai accentuată a 
extracției de cărbune, organizațiile 
de partid de la exploatările miniere 
din Valea Jiului au pus in centrul 
dezbaterilor problemele referitoare 
la realizarea integrală a planului și a 
angajamentelor la producția de căr
bune, îmbunătățirea calității cărbu
nelui, îndeosebi a celui cocsificabil, 
stabilind în acest scop un ansamblu 
de măsuri vizînd o mai judicioasă 
repartizare a membrilor de partid în 
abataje, la lucrările de pregătiri, pe 
schimburi ; îmbunătățirea asistenței 
tehnice ; aprovizionarea ritmică cu 
materiale. Astfel, adunarea de ale- , 
gori a organizației de bază a zonei a 
Il-a a minei Uricani a supus unei 
exigente analize critice activitatea 
incompetentă a fostului șef de zonă 
Ștefan Husti, care s-a reflectat în 
nivelul scăzut al randamentelor ob
ținute aci multă vreme. In adunarea 
de alegeri din. organizația de bază a 
sectorului investiții — mina Lupeni 
— au fost aduse critici îndreptățite 
biroului organizației de bază și con
ducerii tehnico-administrative pentru 
tolerarea nerespectării graficului de 
aprovizionare cu materiale necesare 
obiectivelor ce trebuiau să intre in 
producție, diminuîndu-se în acest tel

hotăritor de apre-

rezultatele de ansamblu merituoase 
ale minei.

Merită relevat faptul că, datorită 
măsurilor stabilite de adunarea de 
alegeri la sectorul VI producție al 
minei Lupeni, ca urmare a aplicării 
propunerilor mai multor mineri pri
vind remedierea unor deficiențe 
în organizarea muncii, stagnările în 
producție au fost eliminate. Acțio- 
nind „preventiv", la insistențele bi
rourilor organizațiilor de bază nr. 1, 
2 și 3 producție, conducerile sectoa
relor de la Exploatarea minieră Uri- 
cani au asigurat îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale a locu
rilor de muncă, oeea ce a făcut ca 
această problemă de repetate ori 
criticată anterior să nu mai fie ridi
cată cu ocazia adunărilor de alegeri.

Sarcinile mobilizatoare prevăzute 
de viitorul cincinal privind sporirea 
considerabilă a producției de oțel au 
determinat organizațiile de partid de

bază de la șantierul montaj-instala-- 
ții I, bunăoară, a acordat o atenție 
deosebită realizării în termen a o- 
biectivelor prevăzute în planul de in
vestiții, a analizat periodic stadiul lu
crărilor mobilizind întreaga masă a 
constructorilor la respectarea grafice
lor stabilite pentru fiecare lucrare în 
parte. în felul acesta au putut fi re
duse termenele planificate atit la re
parația capitală a furnalului 5 de la 
C.S.H., cit și la lucrările de la șantie
rele I. M. Aiuri'și Fabrica de produse 
refractare Alba lulia.

Deși pe ansamblul economiei jude
țului se prefigurează rezultate bune 
pe anul 1970 (sarcinile de creștere a 
productivității muncii prevăzute pen
tru actualul cincinal au fost realizate 
la jumătatea lunii septembrie, bene
ficiile la 15 august, județul Hune
doara situîndu-se. totodată, printre 
județele fruntașe în realizarea planu
lui de investiții) comitetul județean

ADUNĂRI DE ALEGERI

ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

LA OBIECT!
supli- numai o astfel

de analiză asigură
perfecționarea

activității
Aurel BULGĂREA 

secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

la C.S.H. să pună accentul In discu
țiile din adunările de alegeri pe mij
loacele de a asigura reducerea pier
derilor de metal și a consumurilor 
specifice de minereuri și cocs, folo
sirea intensivă a capacităților de pro
ducție, recuperarea restanțelor și în
deplinirea planului la fontă, îmbu
nătățirea calității lanținatelor și res
pectarea Riguroasă a obligațiilor con
tractuale. Dat fiind că la Combinatul 
siderurgic Hunedoara rebuturile s-au 
ridicat în primele 9 luni ale anului la 
circa 60 milioane de lei s-a insistat 
asupra necesității întăririi disciplinei 
tehnologice ca și ridicării pregătirii 
profesionale a cadrelor. în mod în
dreptățit au fost criticate birourile 
organizațiilor de bază și comitetul de 
partid de la 
pentru că au 
necpreșpunzător
și întreținerii utilajelor și agregate
lor, cerîndu-se ca prin întărirea dis
ciplinei tehnologice să se pună capăt 
deselor defecțiuni înregistrate la di
ferite utilaje și instalații.

O interesantă experiență pozitivă a 
fost relevată de adunările de alegeri 
de la numeroase șantiere ale I.C.S. 
Hunedoara. Biroul organizației de

laminoarele bluming 
exercitat un control 

asupra exploatării

comitetul județean 
de partid a pre
venit organizații
le de bază împo
triva oricăror ten
dințe de mulțu
mire de sine sau 
festivism, cerîn- 
du-le să oriente
ze desfășurarea 
adunărilor de ale
geri spre maxi
ma valorificare a 
tuturor rezerve
lor producției în 
vederea amplifi
cării succeselor 
obținute.

în același timp, 
întrucît unde ră- 
mineri în urmă 
diminuează re
zultatele globale, 
am îndrumat or
ganizațiile de par
tid din industria 
alimentară, din 
întreprinderile de 
industrie locală 
da Ia Petroșani 
și Brad, _cele din 
cadrul 
minereurilor 
feroase 
Deva, 
derile 
din Hațeg și Pe
troșani. Combi
natul de exploa
tare și industria
lizare a lemnu
lui din Deva, să 
examineze cu exi
gență în adunări
le de alegeri cau
zale 
niril 
catori economico- 
financiarl și să 
adopte măsuri 

politice corespunzătoare pentru eli
minarea deficiențelor în organizarea 
producției și a muncii.

După cum este cunoscut, adunările 
de alegeri în organizațiile de partid 
de la sate vor avea loc pe măsura 
încheierii campaniei agricole. Așadar, 
eea mal potrivită și niai utilă pregă
tire a acestor adunări constă în ter
minarea în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole. Tocmai de aceea 
combatem cu fermitate tendința ma
nifestată pe alocuri de a lăsa ca lip
surile să persiste de pe o zi pe alta 
in așteptarea prilejului adunărilor 
generale cind ar urma să fie „ridj- 
cate" cauzele acestor lipsuri, așadar, 
atunci cînd pierderile s-au produs, 
iar observațiile critice nu mai pot 
schimba nimic. Comitetul județean a 
reușit, potrivit ur.ei asemenea optici 
să orienteze către o activitate eficien
tă comitetele comunale și’ 
ganlzațiile de bază din Dîncu Mare, 
Dîncu Mic, Săliște, Bretea Strei, Hol- 
dea, Nandru, Izvoarele, Livadea, care, 
în loc să intervină pentru a deter
mina recuperarea rămînerilor în 
urmă la reooltare șl la însămînțările 
de toamnă, se postau pe poziții de 
spectator...

Asigurînd o temeinică pregătire și 
desfășurare a adunărilor de alegeri 
vom contribui la perfecționarea stilu
lui muncii de partid, la creșterea a- 
pbrtului organizațiilor de partid la 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
a-nul 1970 și pregătirea unui „dema
raj" bun în primul an al viitorului 
cincinal.

Centralei 
ne- 

de la 
intreprin- 
forestiere

neindepli- 
unor indi-

or-

RECOLTAREA PORUMBULUI
CIT MAI REPEDE, CU TOATE
FORJELE MANUALE Șl MECANICE

Gardul 
aparent 
inofensiv...

într-una din zilele trecute, | 
Marin Victor trecea pe lingă de- 
pozitul de furaje al cooperativei I 
agi-icole de producție din comuna I 
Buzoiești (Argeș). La un moment • 
dat, a pus mina pe gardul de I 
sîrmă ghimpată care înconjura I 
clăile de fin. In clipa respectivă. | 
el a fost electrocutat mortal. De 
unde și pînă unde curent elec
tric într-un asemenea gard 7 
Oricît ar părea de ciudat, gardul 
se conectase singur la sursă. Pe 
sîrmă se afla un conductor elec
tric, rupt de la rețeaua de înaltă 
tensiune. Un accident cu totul 
neașteptat, care, cu mai multă 
precauție (impusă de simpla 
prezență în apropierea unei ast
fel de surse de curent electric) 
putea fi totuși evitat.

Construcții de locuințe în orașul Zalău

Dintre numeroasele lucrări de se
zon, o pondere mare au cele privitoa
re la recoltarea porumbului. Pînă in 
seara zilei de 22 octombrie, porumbul 
a fost cules de pe 81 la sută din su
prafața cultivată în întreprinderile 
agricole de stat și în proporție de 73 
la sută, in cooperativele agricole. La 
această dată mai erau de recoltat 
520 000 ha eu porumb în cooperativele 
agricole și 76 000 ha în I.A.S. Supra
fețe mai mari sint de recoltat în
deosebi în unele județe din Transil
vania și Banat, unde vegetația a fost 
mai întîrziată, dar, în prezent, tre
buie concentrate toate forțele ma
nuale și mecanice pentru grăbirea 
lucrărilor și terminarea culesului în
tr-un timp cit mai scurt.

★
In județul Mureș, pînă în seara zi

lei de 22 octombrie s-a recoltat po
rumbul de pe o suprafață de aproape 
7 000 ha, din totalul de 33 560 ha cul
tivate cu această plantă în coopera
tivele agricole. întirzi-erile la recol
tat se datoresc faptului că o parte 
din suprafețele cultivate cu porumb, 
din cauza inundațiilor și a excesului 
de apă din primăvară, s-a insămînțat 
tîrziu. Culturile neajunse încă în faza 
de coacere au fost prinse de brumă. 
Dar acolo unde porumbul a ajuns în 
faza de maturitate, in zonele Sărmaș 
și Luduș, cooperativele agricole din 
Valea Largă, Sărmaș, Hăulia, Iernut, 
Sălcud, Iclănzel și altele au recoltat 
fiecare peste 100 ha de porumb boa
be, ceea ce reprezintă foarte puțin 
in comparație cu suprafețele exis
tente,

Ținînd seama de stadiul de coa
cere a porumbului, direcția agricolă 
județeană a dat indicații privind ac
celerarea- ritmului de recoltare, sor
tarea știuleților înainte de depozi
tarea în straturi subțiri pentru a se 
crea condiții bune de aerisire. De 
asemenea, s-a indicat să fie însilo- 
zate culturile care nu ajung la matu
ritate. La direcția agricolă ni s-a 
spus că măsurile organizatorice și 
tehnice luate permit să se ajungă la 
o viteză de recoltare de 1 500 pînă la 
2 000 ha pe zl, pentru a se putea în
cheia această lucrare in două săptă- 
mini. Este adevărat că s-au dat indi
cații, dar conducerile cooperativelor 
agricole nu au acționat peste tot cu 
hotărîre pentru aplicarea acestor re
comandări. In cooperativele agricole 
situate în Valea Tîmavei Mici, în ul
tima săptămînă, ritmul culesului po
rumbului a avansat foarte puțin, iar 
în unele părți chiar a stagnat. La 
cooperativa agricolă din Gănești, 
de exemplu, în această perioadă nu 
s-au recoltat zilnic decît 2—3 ha de 
porumb din 260 ha cultivate. Preșe
dintele cooperativei, Francisc Ozsvat, 
și inginerul Călin Oprea ne-au asigu
rat că se va intensifica ritmul cu
lesului și In 4—5 zile se va putea 
termina recoltatul. Numai că aceste 
declarații nu s-au confirmat în prac
tică. Cooperativa a suferit pagube în
semnate în urma calamităților natu
rale. Ca urmare s-au alocat un ajutor 
in valoare totală de 1 032 000 lei, pre
cum și 656 000 lei credite cu regim 
special. în felul acesta, problema 
retribuirii muncii s-a rezolvat. De 
ce nu se iau măsuri pentru a răs
punde prin muncă intensă sprijinu
lui acordat 7

Intr-o serie de cooperative agri
cole se constată lipsuri serioase în 
organizarea muncii din cauză că ac
tivitatea cadrelor de conducere con
tinuă să se desfășoare nesatisfăcător. 
La cooperativa agricolă din Mica, 
brațele de muncă au fost repartizate 
pentru alte lucrări, deși porumbul 
de pe 40 ha recoltate se află în 
grămezi pe cîmp. Desigur, acum 
sînt multe lucrări urgente de exe
cutat, dar nu se poate concepe să 
fie aminate culesul și transportul 
porumbului. Cu atit mai mult cu 
cit aici mai sînt 185 ha de porumb 
care așteaptă încă să fie cules.

In această perioadă este cit se 
poate de normal ca activitatea ca
drelor de conducere, a specialiștilor 
să se desfășoare în cîmp, acolo unde 
se recoltează porumbul. Așa se și 
procedează în marea majoritate a 
cooperativelor agricole. Există însă și 
excepții. La sediul cooperativei agri
cole din Idrifaia, în plină amiază, 
am Intîlnit pe președinte și pe doi 
brigadieri lucrind la întocmirea 
unor evidențe. în vreme ce în bi
rouri se desfășura o „activitate fe
brilă". pe cîmp, domnea liniștea. 
După ce in urrnă cu două săptămîni 
a luat ființă o comisie compusă din 
președintele cooperativei, inginerul 
agronom, brigadieri — care s-a depla

sat pe tarlale, a stabilit măsuri și a 
întocmit grafice de lucru pentru cu
lesul porumbului, în mod cu totul 
formal — s-a considerat că treburile 
sint puse la punct. Cui folosesc mă
surile și graficele întocmite dacă nu 
sînt aplicate în practică, ele răminînd 
doar simple petice de hirtie ? La 
această cooperativă s-au reooltat nu
mai 20 ha dintr-o suprafață de 206 ha 
cu porumb, deoarece nici măcar zi
lele frumoase, intre două ploi, n-au 
fost folosite. Surprinde neplăcut 
,.calmul" cu care este privită situa
ția in această unitate, cu atit mai 
mult cu cit s-au făcut simțite ploile 
reci și înghețul.

După cum am mai amintit, la di
recția agricolă ni s-a Vorbit despre 
recomandări și măsuri pentru grăbi
rea recoltatului. în realitate, multe

Raidul nostru 
in județele 

Mureș și Sălaj

eforturi se irosesc pe lucrări măi pu
țin urgente sau care pot fi aminate. 
In ziua de 26 octombrie era tirg la 
Sipgeorglu de Pădure. încă în zorii 
zilei, înspre această localitate se în
dreptau mulți cooperatori din Ghin- 
dari și Chibad. unități care, așa 
cum am aflat, duc iipsă de brațe de 
muncă. In aceste cooperative, la cu
lesul porumbului și al sfeclei de za
hăr se constată serioase rămîneri in 
urmă. Direcția agricolă ar fi putut 
interveni din timp pentru a amina 
ziua tîrgului după terminarea lucră
rilor agricole de toamnă.

Situația de pe teren scoate in evi
dență și alte aspecte ce denotă lipsă 
de spirit de organizare — principala 
cauză care determină ritmul ncoores- 
punzător al recoltării în aceste zile. 
Timpul înaintat, vremea instabilă 
impun mobilizarea tuturor forțelor 
pentru terminarea culesului porum
bului și a celorlalte culturi tirzii. Se 
simte nevoia unei intervenții hotărî- 
te din partea Comitetului județean 
de partid Mureș, a organelor agri
cole . pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate și aocelerarea lucrărilor 
de recoltare în toate cooperativele 
agricole.

In județul Sălaj, după ploile Inter
mitente care au căzut in ultiirpele 
zile, țăranii cooperatori și-au mobili
zat toate forțele pentru accelerarea 
ritmului de recoltare a porumbului. 
Din situația operativă centralizată la 
direcția agricolă județeană rezultă că 
pînă luni, 26 octombrie, au fost re
coltate peste 9 500 ha cu porumb, 
din cele 13 145 ha cultivate, rămînînd 
astfel de cules 3 600 ha. Ritmul alert 
înregistrat în ultima perioadă la re
coltarea porumbului va permite în
cheierea acestei lucrări în cîteva zile, 
în multe cooperative agricole, ținîn- 
du-se seama de volumul mare de lu
crări ce trebuie efectuate în această 
perioadă, au fo3t mobilizați numeroși 
cooperatori la recoltarea porumbului, 
în felul acesta s-a reușit ca la coopera
tivele agricole din Românași, . Mes
teacăn, Pragu și altele, ' recoltarea, 
transportul, sortarea și depozitarea

porumbului să fie aproape terminate. 
Președintele cooperativei agricole din 
Românași, Ruvin Mastan, ne spunea : 
„Am luat astfel de măsuri incit o 
dată cu reooltarea porumbului să pu
tem face și sortarea știuleților, care 
se află Intr-un stadiu de coacere di
ferit în fiecare seară am transportat 
în pătuîe tot porumbul recoltat în 
ziua respectivă. Din cele 130 ha cu 
porumb cules, nu se află acum pe 
cîmp nici un bob".

Cu ocazia raidului Întreprins am 
constatat însă că nu în toate coope
rativele agricole munca este la fel de 
bine organizată. La cooperativa agri
colă din Fericei, din cele 295 ha cu 
porumb ajuns la maturitate au fost 
recoltate 200 ha. Mai mult de jumă
tate din porumbul recoltat stă nea
coperit pe cîmp de mai multe zile.

Președintele cooperativei, tov. Du
mitru Tătara, nu părea deloc afectat 
de această situație. „Porumbul nu are 
nimic dacă stă în cîmp, ne spunea 
interlocutorul nostru. Este ca și cum 
ar fi în pătule. Și apoi, nici nu dis
punem de prea multe mijloace de 
transport. Cele 35 de atelaje pe care 
le avem transportă de cîteva zile nu
mai porumb, dar nu fac față".

Lucrurile nu stau însă chiar așa. 
De ce 7 In primul rînd, mijloacele de 
transport nu sint utilizate rațional. 
Cu cîteva zile în urmă, președintele 
cooperativei a aprobat, personal, ca 
un cetățean salariat din afara coope
rativei să meargă In interes perso
nal cu camionul unității pînă la Șim- 
leu, după cartofi. Comentariile sint 
de prisos, avînd în vedere că jumă
tate din porumbul recoltat se găsește 
pe cîmp.

O situație asemănătoare am întâl
nit și la cooperativa agricolă din He- 
riclean. Gheorghe Crețu, președintele 
cooperativei, ne relatează : „N-am 
reușit să culegem în întregime cele 
280 ha cultivate cu porumb, iar re* 
c61ta de pe 20 ha a rămas în cîmp 
de cîteva iile". Lipsesc oare mijloa
cele de transport ? Nicidecum. Coope
rativa agricolă dispune de 53 atelaje, 4 
Camioane și 2 remorci. Slaba organi
zare a muncii face însă ca mijloacele 
de transport să nu poată fi folosite 
rațional. Și astfel, o mare cantitate de 
porumb stă în grămezi neacoperit, de 
o săptămînă. Astfel de exemple am 
intîlnit și în alte unități. La coope
rativele agricole din Jibou, din 
Zăuan etc.

Comparînd situațiile din cooperati
vele agricole unde recoltatul și trans
portul porumbului sînt aproape ter
minate cu cele din unitățile unde 
lucrările sînt mult întîrziate, se poa
te lesne constata că acolo unde există 
o bună organizare a muncii, unde se 
lucrează după un program zilnic bine 
gîndit, rezultatele sînt pe măsura e- 
forturilor depuse. „Intr-adevăr, ne 
spunea tov. Valprlu Micap, directo
rul direcției agricole județene. în u- 
nele unități se obțin rezultate bune. 
Dar nu este la fel pretutindeni, pentru 
că nu toate consiliile de conducere, 
toți specialiștii au Înțeles ce au de 
făcut în această perioadă, care etnt 
lucrările de primă urgență, cum să-și 
împartă forțele. Pentru acest lucru 
am luat o serie de măsuri, astfel ca, 
în 3—4 zile, porumbul să fie acolo 
unde trebuie, adică în pătule".

Reținem acest, angajaipont. Cele 
3 600 ha cu porumb trebuie recoltate 
In cel mai scurt timp, avînd în ve
dere că semnele ternii și-au făcut a- 
pariția.

lorand DEAKI, 
Vasile RUSU 
corespondenții „Scînteii’

Concurs pentru sistematizarea zonei 
centrale a municipiului Botoșani

Consiliul Popular al județului 
Botoșani, in colaborare cu Uniu
nea Arhltecților, organizează un 
concurs public de idei pentru 
sistematizarea zonei centrale a 
municipiului Botoșani. Termenul 
de predare — pînă la 1 februarie 
1971.

Concursul va fi dotat cu ur
mătoarele premii : un premiu I

in valoare de 30 000 lei ; un pre
miu II în valoare de 20 000 lei; 
un premiu III in valoare de 
10 000 lei ; 5 mențiuni in valoare 
de 5 000 lei fiecare.

Documentația pentru concurs 
și informații suplimentare se pot 
obține de la Uniunea Arhitecți- 
lor (Str, Episcopiei nr. 9 telefon: 
16 37 67).

Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

Comoara
din frigider 
o „topise"... 
nepotul

în nota „Lovitură.., la frigi
der", publicată acum cîteva zile 
în cadrul acestei rubrici, rela
tam că Ion Ilie din Buzău, Bd. 
Gării nr. 27, a reclamat, intr-una 
din zilele trecute, organelor de 
miliție dispariția a 94 000 lei din 
frigider și a 50 510 lei, împreu
nă cu cele 7 carnete de C.E.C. a 
cite 5 000 lei din șifonier. După 
investigațiile întreprinse, „musa
firul". căruia lovitura îi reușise 
din plin, a fost descoperit. Și a- 
cesta nu era altul decît... nepo
tul păgubașului : Mircea Ilie din 
comuna Bărăganu (Ialomița), la 
care s-a găsit întreaga sumă de 
bani, mai puțin carnetele de 
C.E.C., arse de el între timp. A- 
cum, nepotului i se pregătește 
dosarul pentru instanța de ju
decată.

Rubrică redactată de ;
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"

globale a determinat in luna sep
tembrie și nerealizarea planului pro
ductivității muncii. In legătură cu a- 
cest. indicator, se cuvine adăugat și 
faptul că în unele unități utilizarea 
timpului de lucru planificat nu a 
fost corespunzătoare, fenomen ce 
poate și trebuie să fie grabnic înlă
turat de către comitetele de direcție 
din întreprinderi și consiliile de ad
ministrație din combinatele și cen
tralele industriale. Menționez că 
ministerul a luat măsurile ce s-au 
impus pentru asigurarea unei defal- 
cări corespunzătoare a planului pe 
trimestrul IV și pentru compensarea 
golurilor ce au existat în aprovizio
nare, incit să se asigure recuperarea 
producției restante din trimestrul III 
și îndeplinirea atit a planului anual 
cit și a angajamentului de depășire 
a planului, pe care și l-a luat indus
tria ușoară pe acest an.

Rep. : Pentru unitățile din 
ramura dv. este importantă nu 
numai realizarea indicatorilor 
de producție planificați, ci și a- 
sigurarea desfacerii integrale a 
mărfurilor fabricate. în legătură 
Cu aceasta, observăm că există 
stocuri de produse finite care 
pînă în prezent nu au fost Inte
gral lichidate. Din această cauză, 
pe primele opt luni din acest an 
au fost afectate rezultatele fi
nanciare, industria ușoară ne- 
realizînd planul de beneficii. 
Concret, ce măsuri s-au luat 
de către conducerea ministeru
lui pentru a lichida stocurile 
supranormative de produse finite 
și a preîntîmpina formarea al
tora ? Ce trebuie să întreprindă 
in viitor comitetele de direcție 
și consiliile de administrație în 
acest scop 1

Ing. D. Sablici : Deși pe pri
mele opt luni, planul de beneficii pe

ansamblul ministerului nu a fost în
deplinit, potrivit unor preliminarii, 
rezultatele financiare pe trei trimes
tre vor fi favorabile. Acest lucru 
este și urmarea unor măsuri ex
cepționale luate de către conducerea 
ministerului nostru pentru introdu
cerea in circuitul economic a unor 
mărfuri’imobilizate, însumînd cîteva 
sute de milioane lei. Astfel, s-a or
ganizat un comandament de acțiune

presupune, pe de o parte, încheie
rea din timp a contractelor cu bene
ficiarii, iar pe de alta, respectarea cu 
rigurozitate a prevederilor stipulate 
prin contracte, mai ales a celor care 
privesc ritmicitatea livrărilor, para
metrii calitativi și structura sorti
mentală.

Rep. : Strîns legată de asi
gurarea unui circuit fluid, rapid 
al desfacerii produselor este ce-

lective cu privire la orientarea cere
rii de consum și, în colaborare cu 
Ministerul Comerțului Interior, s-a 
popularizat în rîndul lucrătorilor din 
comerț noua linie a modei. Bunăoară, 
pentru operațiile de contractare pri
vind fondul de marfă destinat apro
vizionării populației pe ultimul tri
mestru al acestui an șl trimestrul I 
1971, cit și pentru trimestrele II și 
III ale anului viitor, s-au organizat

INDUSTRIA UȘOARĂ
format din economiști și tehnologi 
din minister și din combinatele in
dustriale, care au trecut la examina
rea in mod organizat a stocurilor 
create peste normativ, stabilind in 
colaborare cu organele comerțului in
terior măsuri concrete pentru antre
narea operativă a lor in circuitul co
mercial. în contextul acestor măsuri, 
consider deosebit de eficientă acțiu
nea de lărgire a rețelei proprii de 
magazine de desfacere ale unităților 
noastre producătoare.

Menționez că nu este vorba de o 
simplă campanie de lichidare a stocu
rilor ce s-au creat, ci de o largă ac
țiune menită să depisteze amănunțit 
cauzele acestui fenomen, astfel ca el 
să nu se mai repete. O mare răspun
dere revine, în acest sens, combi
natelor industriale, care trebuie să 
înțeleagă clar indicația dată de con
ducerea partidului de a se produce 
numai acele mărfuri care au desfa
cerea asigurată integral. Aceasta

rința măririi gradului de adap
tabilitate a producției din uni
tățile industriei ușoare la nevoile 
pieței. Acesta este, de fapt, unul 
din obiectivele principale puse de 
plenara C.C al P.C.R. din de
cembrie 1969 în față colectiveloi 
din industria ușoară. Ce s-a în
treprins pînă în prezent In a- 
ceastă direcție și ce greutăți 
intimpinați ?

Ing. D. Sablici : Creșterea gra
dului de adaptabilitate a producției 
industriei ușoare la cerințele pieței 
este în directă legătură cu gra
dul de cunoaștere a acestor ce
rințe. In acest scop, în primul 
rînd a fost luată măsura de a 
confrunta cu beneficiarii noștri, 
înaintea contractărilor, atît cererile 
de mărfuri, rit șl posibilitățile de sa
tisfacere a acestora. Astfel, s-au or
ganizat expoziții de prezentare a nou
tăților, sondaje de opinie, studii se-

expoziții de confecții, tricotaje și în
călțăminte în orașele Bacău, Piatra 
Neamț, Tirgoviște. Craiova, Cluj, 
Oradea, Timișoara, București, colec- 
tindu-se opiniile și sugestiile popu
lației, care au fost prelucrate și va
lorificate cu prilejui operațiilor de 
contractare. Cu sprijinul Institutului 
de cercetări comerciale și al specia
liștilor de la CEPECA. s-au organi
zat sondaje și studii selective asupra 
orientării cererii de consum în Ca
pitală pentru încălțăminte și pentru 
confecțiile bărbătești. Pe baza aces
tor studii au fost aduse corectivele 
necesare în producție.

In determinarea orientării cererii 
de consum, un rol important revine 
și magazinelor de prezentare șl des
facere ale industriei. In legătură cu 
aceasta. putem arăta că in cele 
peste 30 magazine pe care le are in
dustria ușoară în toată țara, se or
ganizează „coltul noutăților", unde 
fabricile interesate prezintă ultimele

realizări In domeniul confecțiilor și 
al încălțămintei, acordînd prin or
ganele lor tehnice consultații popu
lației. colectînd la rîndul lor propu
nerile și sugestiile acesteia.

Acțiunile de cunoaștere și cer
cetare a cererilor de consum se pot 
dezvolta pe diverse căi și. întrucît 
sîntem la început de drum, în cadrul 
noii legislații a contractelor econo
mice, este imperios necesar ca între
prinderile și combinatele industriale 
să acționeze constructiv, cu multă ini
țiativă. stabilind contacte directe șl 
nemijlocite atît cu organele comer
ciale, cit și cu cumpărătorii. In ace
lași timp, cred că nu este lipsit de 
importanță ca și organele comerciale 
să cunoască mai bine, pe bază de 
date fundamentate, adevărata struc
tură a cererii populației, prevenin- 
du-se in acest fel oscilațiile destul 
de dese ale cererilor comerțului.

Este, de asemenea, indicat ca cen
tralele și combinatele Industriale să 
acționeze mal mult pentru dezvol
tarea magazinelor proprii de prezen
tare și desfacere, care facilitează con
tactul direct și nemijlocit cu popu
lația, iar acolo unde acest lucru nu 
este posibil, să organizeze în colabo
rare cu comerțul magazine de firmă.

Rep. : Pornind de la con
cluziile ce se impun din activi
tatea de sondare a cererilor pie
ței, care va fi orientarea produc
ției In viitorul cincinal ?

Ing. D. Sablici : In ce privește 
producția industriei ușoare în cin
cinalul care vine, aceasta va urmări, 
în primul rînd, ridicarea continuă a 
calității produselor, in paralel eu di
versificarea sortimentelor. Se prevăd 
măsuri importante pe linia introdu
cerii materiilor prime chimice și sin
tetice, care vor conferi produselor 
însușiri calitative superioare. De 
menționat este faptul că aoeste noi 
materii prime se vor asigura in ma

joritatea cazurilor din țară. In ce pri
vește creșterea producției fizice, a- 
ceasta se va face diferențiat pentru 
fiecare categorie de produse, în func
ție de cererile pieței, un accent deo
sebit fiind pus pe articolele deficitare 
în prezent.

Ihdtecutabil, rațiunea primordială 
a activității întreprinderilor din in
dustria ușoară este să producă ceea 
ce solicită populația. Acest deziderat 
este valabil pentru toate unitățile, 
indiferent de mărimea și profilul fa
bricației, iar satisfacerea Iul depin
de de Intensificarea preocupărilor, 
pe un front larg, pentru ridicarea ca
lității produselor, diversificarea sor
timentelor, creșterii gradului de a- 
daptabilitate la cerințele pieței, ale 
modoi. Or, se constată, din păcate, că 
tocmai aceste trăsături direcționale 
ale unei bune activități, atit sub ra
portul eficienței economice, cit și al 
satisfacerii cit mai cuprinzătoare a 
preferințelor in continuă evoluție ale 
populației sînt încă în bună parte 
eludate Intr-o serie de Întreprinderi. 
Ca atare, se așteaptă soluții viabile, 
neîntirziate, măsuri hotărite, pe pla
nuri multiple, care să contribuie la 
realizarea unui adevărat reviriment 
în activitatea de ansamblu a indus
triei ușoare, Întrucît este vorba de o 
ramură industrială care produce pen
tru consumul direct al populației, 
măsurile preconizate trebuie să vi
zeze nu numai latura tehnică sau or
ganizatorică a fabricației, pentru 
realizarea cu orice preț a unor indi
catori de plan stabiliți, ci și stimu
larea puternică a fanteziei creatori
lor de modele, a Inițiativei colective
lor de întreprinderi, întărirea răspun
derii lor pentru calitatea produselor 
realizate. Spunem aceasta pentru că, 
poate, nicăieri ca In acest sector nu 
se impune mai acut ca tot ceea ce 
se produce să se vîndă. să corespun
dă cerințelor și gusturilor variate ale 
milioanelor de cumpărători.
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Dejunul oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, Elena Ceaușescu, 

de secretarul Departamentului 
de Stat, William Rogers

în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, secretarul Departa
mentului de Stat, William Rogers, 
și doamna Rogers au oferit ieri 
un dejun în marea sală de recep
ție a Departamentului de Stat. Au 
luat parte Dumitru Popescu, Cor- 
neliu Mănescu, Marla Groza, am
basadorul Corneliu Bogdan și ce
lelalte persoane oficiale române.

Au fost prezenți Maurice Stans, 
ministrut comerțului, Gerard 
Smith, directorul Agenției S.U.A. 
pentru dezarmare și controlul 
înarmărilor, Nathaniel Samuels, 
subsecretar de stat pentru pro
blemele economice, Martin Hillen- 
brand, asistent al secretarului de 
stat pentru problemele europene. 
David Abshire, asistent al secreta
rului de stat pentru problemele 
relațiilor cu Congresul, Philiipp 
Handler, președintele Academiei 
naționale de științe din S.U.A., 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București, și alte oficia
lități.

In timpul dejunului au fost 
rostite toasturi. Salutîndu-1 pe 
președintele Nicolae Ceaușescu. pe 
soția sa, pe colaboratorii șefului 
statului român, WILLIAM KO
GERS a spus : Sint foarte onorat 
de a vă avea ea oaspeți. Știm că 
ați vizitat pină acum New York, 
Los Angeles, San Francisco și De
troit. Acum, dumneavoastră, soția 
dumneavoastră și distinșii dum
neavoastră colaboratori vă aflați 
aici, la Washington, și, repet, a- 
cest lucru este pentru noi o cinste 
deosebită.

Președintele Nixon a spus de 
multe ori că vizita in România i-a 
făcut o mare plăcere. Sperăm eă

Intîlnire intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și secretarul de stat, William Rogers

Luni după-amiază, la Departa
mentul de Stat al S.U.A., președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nioolae Ceaușescu. a avut o 
întrevedere cu secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., William 
Rogers. La întrevedere și la con
vorbirile care au avut loc au par
ticipat, din partea română, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului

întrevederea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu

și președintele Richard Nixon
SOSIREA

LA CASA ALBĂ
(Urmare din pag. I) 

în treburile interne și avantajului 
reciproc. S-a subliniat că dezvol
tarea relațiilor dintre România și 
S.U.A. este atît în interesul po
poarelor român și american, cît și 
al cauzei generale a păcii și secu
rității internaționale.

în cursul întrevederii au fost a

Cei doi președinți trec in revista garda de onoare

și dumneavoastră veți privi S.U.A. 
cu aceleași sentimente, că vizita 
dumneavoastră va fi încununată 
de succes.

Vizita dumneavoastră în S.U.A. 
are o semnificație istorică in sen
sul că este prima vizită a unui 
președinte ai României in această 
țară. Sîntem siguri că Însemnăta
tea sa va depăși pe cea a momen
tului precis in care are loc.

Există deosebiri intre cele două 
țări în ce privește sistemul social 
și politic. Dar sint și puncte comu
ne. în primul rind, voința de men
ținere a independenței naționale, 
fără amestec (țin afară. în al doi
lea rind, dorința extinderii legătu
rilor economice în interesul am
belor țări și, în al treilea rind, și 
unii, și ceilalți sîntem pentru solu
ționarea prin mijloace pașnice a 
problemelor vieții internaționale 
incă nerezolvate.

V-aș ruga să-mi permiteți să ri
dic paharul pentru președintele 
României, pentru succesul și bună
starea poporului român.

A răspuns președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU.

„Aș dori să exprim mulțumirile 
mele pentru cuvintele de apreciere 
la adresa României, a poporului 
meu. într-adevăr, este pentru pri
ma oară cind un președinte al 
României vizitează S.U.A., așa 
cum, anul trecut, pentru prima 
dată un președinte al S.U.A. a vi
zitat România. Aceasta are, după 
părerea noastră, o semnificație 
deosebită nu numai pentru popoa
rele celor două țări, dar și pentru 
vremurile noi, pentru viața inter
națională actuală.

în zilele care an trecut am vizi
tat clteva centre ale S.U.A. și

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., deputat in Marea Adpnare 
Națională, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României în 
S.U.A., iar din partea americană : 
Martin Hillenbrand, subsecretar 
de stat, Leonard Meeker, amba
sadorul S.U.A. la București, H. 
Davies', subsecretar de stat adjunct, 

bordate, de asemenea, probleme 
ale vieții internaționale actuale, 
printre care problema securității 
europene, a dezvoltării relațiilor 
dintre toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, pe baza 
respectării principiilor dreptului 
internațional. Au fost abordate, de 
asemenea, probleme legate de ac
tuala sesiune a Adunării Generale 

m-am întîlnit cu rnulți reprezen 
tanți ai vieții publice și economic 
din Statele Unite. Trebuie să v 
mărturisesc că am constatat pes*. 
tot existența unor sentimente d 
prietenie față de România, dorinț 
de colaborare intre S.U.A. și Romă 
nia, intre popoarele american ț 
român.

Este adevărat că între țările noas
tre există deosebiri de orinduir 
socială, că asupra unor problem 
sint deosebiri de păreri. Dar nc 
considerăm că aceasta nu trebui 
să constituie o piedică in cale 
dezvoltării relațiilor economice 
tehnico-științifice, culturale, î: 
calea colaborării dintre guvernel 
țărilor noastre, că rezolvarea pre 
blemelor internaționale trebui 
realizată in spiritul intereselor tu 
turor popoarelor, in spiritul asi 
gurării independenței și suverani 
tații, al respectării dreptului fie 
cărui popor de a-și hotărî cale; 
dezvoltării sale.

în acest spirit, apreciez că vi
zita pe care eu și colaboratori 
mei o facem în S.U.A., ca și vi 
zita pe care președintele Nixon s 
tăcut-o în România, constituie c 
bază pentru dezvoltarea în viitor 
a relațiilor noastre.

Vji rog să-mi dați voie să pro 
pun un toast pentru președintele 
S.U.A., Excelența Sa domnul 
Nixon, pentru doamna Nlxon

pentru secretarul de stat, dom
nul Rogers, și pentru doamna Ro
gers,

pentru colaborarea dintre Româ
nia și Statele Unite ale Americii, 

pentru prietenia dintre poporul 
român și poporul american.

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor".

Robert Owen, director în Departa
mentul de Stat.

In cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor bilaterale și s-a făcut un 
schimb de opinii în legătură cu 
unele probleme ale vieții interna
ționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

a Organizației Națiunilor Unite, 
precum și alte probleme ale situa
ției internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă deschisă, cordială.

★
în aceeași zi, la Casa Albă, 

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, a avut o intîlnire 
cu William Rogers, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A.

Depunerea unei coroane de flori 

la Monumentul Eroului Necunoscut

Ceai oferit in onoarea soției 
șefului statului român, Elena Ceaușescu,

Președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, a de
pus iuni după-amiază o coroană de 
flori la Monumentul Eroului Necu
noscut, din cele două războaie 
mondiale.

în drum spre cimitirul național 
Arlington, cortegiul oficial de ma
șini a străbătut podul „Memorial'*, 
de-a lungul căruia erau arborate 
drapele de stat ale României și 
S.U.A.

Sosirea șefului statului român a 
fost salutată cu 21 de salve de 
tun. împreună cu șeful statului ro
mân au venit Dumitru Popescu, 
membru al Comi c ului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., deputat 
în Marea Adunare Națională, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și celelalte persoane ofi
ciale române.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de generalul maior Kenneth 
G. Wickham, adjutant general al 
armatei, și de ambasadorul Emil

(Urmare din pag. I)

te, Emil Mosbacher, urcă într-o 
limuzină pe care sint arborate fa
nioanele celor două țări. Sint par
curse aleile parcului, flancate de 
ofițeri ce poartă în bandulieră 
drapelele de stat ale României și 
S.U.A. și care dau onorul. Pe am
bele părți ale traseului, sute și 
sute de oameni salută cu căldură 
pe distinșii oaspeți.

Limuzina oficială se oprește în 
fața intrării de sud a Casei Albe, 
în apropierea podiumului special 
amenajat pentru această ceremo
nie.

Președintele Richard Nixon și 
soția sa, Patricia Nixon, ies în în
tâmpinarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl a soției sale, Elena 
Ceaușescu. Cei doi președinți își 
string mina cu cordialitate. Patri
cia Nixon oferă un buchet de 
trandafiri roșii soției șefului sta
tului român, Elena Ceaușescu. La 
rugămintea fotoreporterilor, cei 
doi președinți se opresc cîteva 
clipe, fotografiindu-se împreună.

Președintele Nixon îl conduce 
apoi pe președintele Ceaușescu 
spre podiumul de onoare. într-^m 
cadru solemn, fanfara intonează 
imnurile de stat ale României și 
Statelor Unite. Garda de onoare 
înclină drapelul federal și steagu
rile celor 50 de state ale S.U.A., 
tn timp ce răsună 21 de salve de 
artilerie în cinstea președintelui 
României-

în continuare, șeful statului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
președintele Richard Nixon, trece 
in revistă garda de onoare alcă
tuită din detașamente ale princi
palelor arme. Cei doi președinți 
salută în momentul trecerii lor 

Mosbacher, șeful protocolului 
S.U.A., au străbătut aleile ce urcau 
spre monument.

Fanfara militară a Intonat Imnul 
de Stat al României.

Președintele Consiliului de Stat, 
urmat de garda militară cu drape
lul românesc, de persoanele oficia
le române și americane, a 'urcat 
scările monumentului, străjuite de 
detașamente ale infanteriei, mari
nei și aviației, care au prezentat 
onorul.

în timp ce șeful statului român 
s-a oprit în fața Monumentului 
Eroului Necunoscut, s-a intonat 
Imnul de Stat al S.U.A.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
depus apcii o coroană de flori, după 
care toți cei prezenți au păstrat un 
minut de reculegere.

Plecarea înaltului oaspete român 
a fost însoțită de alte 21 de salve 
de tun, care au marcat încheierea 
ceremoniei.

prin fața drapelelor. Este primită 
apoi defilarea detașamentului de 
toboșari șl trompețl ai corpului 
infanteriei marine, îmbrăcați în 
vestoane roșii, pantaloni albaștri 
cu vipușcă roșie și caschete albe. 
Comandantul gărzii ordonă pre
zentarea armelor și împreună cu 
aghiotanții săi salută pe președin
tele Ceaușescu.

Luînd cuvîntul la microfoanele 
instalate pe podium, președintele 
RICHARD NțXON rostește un 
salut de bun v^nit.

Răspunde președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Cumntările se pu
blică în pagina I).

în aplauzele întregii asistențe și 
sunetele trompeților ce dau oncirul, 
președintele S.U.A., Richard Nixon, 
și soția sa îi conduc pe președin
tele Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și pe soția 
sa. pe scara exterioară care duce 
la balconul de sud al Casei Albe, 
unde gazde și oaspeți se cipresc și 
salută asistența din marele parc. 
Mulțimea răspunde aplaudînd și 
fluturînd stegulețe românești și 
americane. După ce se întrețin 
cîteva minute în salonul albastru, 
cei doi șefi de stat coboară în parc 
pentru a se îndrepta spre cabine
tul de lucru al președintelui S.U.A. 
Cetățenii prezenți în parc, care nu 
au părăsit locul desfășurării cere
moniei, îi salută din nou cu multă 
căldură și aplaudă. Răspunzind a- 
cestei manifestații spontane de 
simpatie, de prietenie și stimă, 
președintele Ceaușescu strînge zeci 
și zeci de mîini, schimbă cuvinte 
amicale cu cei care-i urează bun 
sosit.

In biroul președintelui S.U.A. 
are loc apcii prima întrevedere de 
lucru dintre cei doi șefi de stat.

de către doamna Patricia Nixon
Doamna Patricia Nlxon, soția 

președintelui Statelor Unite, a 
oferit luni spre prînz un ceai în 
onoarea soției președintelui Con
siliului de Stat al României, Elena 
Ceaușescu.

în cursul după-amiezii de 
ieri, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut întrevederi 
cu George Shultz, director 
al Oficiului - pentru buget și 
problemele conducerii, și Clif
ford M. Hardin, ministru al a- 
griculturii.

Seara, președintele Statelor

DUMINICA
LA WILLIAMSBURG

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Trimișii speciali transmit: Preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și soția, 
Elena Ceaușescu, și-au petrecut 
ziua de duminică în orașul 
Williamsburg, din statul Virginia. 
Distinșii oaspeți români, împreună 
cu Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marea A- 
dunare Națională, Corneliu Mănes
cu, ministru al afacerilor externe, 
Maria Groza, vicepreședintă a Ma
rii Adunări Naționale, și Corneliu 
Bogdan, ambasadorul României la 
Washington, au sosit aici cu un 
elicopter al marinei de coastă, pus 
la dispoziție de Casa Albă, fiind 
însoțiți de W. Codus, reprezentant 
al Departamentului de Stat.

La amiază, elicopterul a aterizat 
în marele parc natural din apro
pierea orașului. în întîmpinarea 
șefului statului român au venit 
Vincent M. Geddy, primarul ora
șului, Carlisle Humelsine, preșe
dintele societății care patronează 
bogatul fond muzeistic existent in 
această originală localitate. Pri
marul și celelalte persoane ofi
ciale au salutat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe soția sa, pe 
toți oaspeții români, cu multă sti
mă și căldură, cu manifestări de 
prietenie. Președintele și soția sa 
au fost conduși apoi la „Allen Byrd 
House" — edificiu datînd din seco
lul al XVIII-lea, restaurat recent — 
reședința șefului statului român 
pe timpul șederii sale în Williams
burg.

Timp de aproape două ore au 
fost vizitate monumentele și locu
rile istorice care conferă vechiului 
oraș — prima capitală a statului 
Virginia — o semnificație cu totul 
deosebită pentru începuturile is
toriei biseoulare a Statelor Unite 
ale Americii. Astăzi muzeu, cu 
multă putere de atracție pentru 
vizitatori, orașul Williamsburg își 
datorează celebritatea așezării pe 
aceste locuri a primelor grupuri 
de coloniști englezi, faptului că tot 
de aici au pornit mișcarea pentru in

Au participat membri al suitei 
șefului statului român, precum șl 
ai Comitetului de primire de la 
Casa Albă. Elena Ceaușescu și 
Patricia Nixon s-au întreținut 
cordial.

Unite, Richard Nixon, și 
doamna Patricia Nixon au 
oferit un dineu la Casa Albă 
în onoarea președintelui Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu, și 
a soției sale. Elena Ceaușescu.

Asupra acestor momente ale 
vizitei vom reveni în ziarul 
de mîine.

dependență, lupta împotriva domi
nației engleze, încununată de con
stituirea statului american, Pe a- 
caste meleaguri și-au desfășurat 
activitatea politică George Wa
shington, Thomas Jeferson, Pa
trick Henry și alte personalități 
din acea epocă tumultuoasă a pro
cesului de închegare a națiunii 
americane. întreaga localitate, al 
cărei original centru însumează 
circa 100 de clădiri vechi, a fost 
restaurată, avînd astfel aceeași în
fățișare ca și în urmă cu două se
cole. Au fost vizitate vechile străzi, 
Capitoliul, casa patriotului George 
Wythe, micile ateliere unde se mai 
practică și astăzi meșteșuguri care 
evocă în imagini vii timpuri de 
mult trecute, greu de imaginat în 
cadrul actual al vieții economice, 
al industriei americane.

Un deosebit interes a suscitat 
vizitarea unui atelier de turnătorie, 
unde tînărul meșter Dan Berg a 
făcut o interesantă demonstrație 
de utilizare a unui arhaic cuptor 
metalurgic. Exprlmîndu-și satis
facția de a fi cunoscut pe șeful 
statului român, urîndu-1 sănătate 
și o ședere plăcută la Williams
burg, el i-a oferit obiecte de arti
zanat turnate în acest cuptor. Dan 
Berg a declarat ziariștilor că a lu
crat aceste obiecte din proprie ini
țiativă pentru președintele român, 
a cărui vizită d aștepta, și că le-a 
dăruit „din toată inima marelui 
om de stat român".

Asemenea manifestări de prie
tenie, de stimă și prețuire l-au în
soțit pe președintele Nicolae 
Ceaușescu de-a lungul întregului 
traseu al vizitei. Mulți oameni s-au 
apropiat, i-au adresat cuvinte de 
salut, unii dintre ei însoțind grupul 
român la toate obiectivele vizi
tate.

în onoarea președintelui Nipolae 
Ceaușescu și a soției sale, prima
rul orașului, Vincent M. Geddy, 
a oferit un dejun, la care au par
ticipat oficialități locale și per
soanele care-1 însoțesc pe șeful 
statului român.
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dintre coperți
au ieșit la lumină

9
Realizam cu aproape doi ani în 

urmă o anchetă prin bibliotecile din 
țară, pe urmele fondurilor de cărți 
și periodice, inestimabile comori spi
rituale. Constatările noastre, apărute 
cu acel prilej, sesizau faptul că 
există încă numeroase locuri unde 
tezaurele culturale adunate cu mi
gală de-a-lungul secolelor sînt -tra
tate cu o nejustificată indiferență. 
Obiecțiile vizau două direcții princi
pale. Prima — absența unor spații 
corespunzătoare, ferite de umezeală, 
de intemperii, cu rafturi care să per
mită o depozitare lipsită de riscurile 
degradării. A doua — absența orică
ror preocupări pentru catalogarea, 
inventarierea și, deci, redarea în cir
cuitul culturii a valoroaselor lucrări.

Ce s-a petrecut între timp ? Re
luînd vechiul itinerar ne-am convins 
că valoroasele fonduri documentare, 
care pînă nu de mult erau acoperite 
de vălul dens al lipsei de interes, au 
început să cunoască o viață nouă, 
să fie explorate, să le * fie relevate 
dimensiunile reale ale valorii lor 
științifice și literare.

Sighișoara. Străvechiul burg tran
silvănean de pe malurile Tîmavei 
Mari își înalță snre cer arhitecto
nica-! specifică oferind vizitatorului 
neuitatul spectacol al unei cetăți me
dievale păstrată aproape intactă, ne
alterată de trecerea timpului. Aici, 
pe dealul „Școlii", în cîteva încăperi 
mari și luminoase, și-au găsit, în sfîr
șit, locul demn de ele și cărțile din 
fondul documentar al fostului gimna
ziu german, a cărui bibliotecă datează 
de la 1 600. Odiseea celor 25 000 de 
volume în română, latină, germană, 
maghiaTă, care au zăcut ani de-a rin- 
dul într-un subsol insalubru, s-a în
cheiat. S-au făcut fotocopii 
vechiul inventar datînd din 
iar tipăriturile sînt acum 
tificate și aranjate conform 
cațiilor acestuia. Dar dacă 
tul de valorificare este lăudabil, 
schimb în efectuarea lui practică 
ivesc cîteva - deficiențe. Cei care 
putea, prin calificarea lor, să dea 
substanțial ajutor acestor operații 
lasă așteptați. La bibliotecă vin foarte 
rar cercetători, biblioteconomiști de 
la marile biblioteci ale țării, iar 
amintirea vizitei lor se pierde de
parte în timp. Personalul bibliotecii 
sighișorene nu-și amintește decit 
două vizite succinte pe tot parcursul 
ultimelor zece luni. Or, forurile ju
dețene, specialiștii de la vestita bi
bliotecă „Teleki-Bolyai" din Tg. Mu
reș sînt datori să acorde printr-o 
muncă pasionată un ajutor real, des
fășurat pe o lungă perioadă de timp, 
fără să se mărginească numai la vi
zite qvasi-protocolare. Nu s-ăr cuveni 
oare ca un astfel de muzeograf spe
cialist să fie detașat pe o anumită 
perioadă de timp la Sighișoara, pen
tru ca prin îndrumarea sa competen
tă, munca, de valorificare să dobîn- 
dească randament maxim 1 Satisface
rea acestui deziderat va deveni impe
rioasă, cînd, o dată aranjate și identi
ficate, cărțile vor trebui catalogate, 
fișate, cercetate, operații pe care sin
gurul salariat de acum nu le va pu
tea realiza la nivelul exigențelor 
științifice.

Odorheiul Secuiesc. într-o ordine 
exemplară stau și cele 50 000 de vo
lume din fondul bibliotecii documen
tare care, de la apariția anchetei 
noastre, a căpătat statut juridic prin 
includerea sa la Biblioteca munici
pală. A descrie în amănunțime te
zaurul odorheian ar cere numeroase 
pagini. E suficient însă să amintim că 
există aici 2 500 de cărți ce datează 
din secolele XVI—XVIII (dintre care 
3 incunabule din 1439, 1490, 1492), că 
300 de tomuri sînt tipărite în secolul 
lui Coresi, că în rafturi se află 440 
de manuscrise, precum și opere ale 
iluminiștilor transilvăneni (români, 
maghiari, germani), colecții ale anua
relor școlare din 789 de școli.

Dar și la Odorheiul Secuiesc, ca și 
la Sighișoara, cărțile nu-s inventa
riate și catalogate decît în proporție 
redusă și există indicii că în ritmul 
acesta abia cititorii și cercetătorii se
colului... XXI vor ști cu exactitate ce 
tipărituri pot lectura în orașul de pe 
Tîrnava Mare. In prezent, de această 
operație se ocupă singurul angajat al 
secției documentare, care răspunde 
concomitent și de servirea cititori
lor.

Miercurea Ciuc. Forurile locale ale 
județului Harghita au datorii nu 
numai față de destinele cărților din 
Odorheiul Secuiesc, ci și față de cele 
din orașul reședință de județ. Este 
bine că cele 12 000 de volume din 
fondul documentar al Muzeului ju
dețean au fost mutate la 24 decem
brie 1969 într-un local nou, spațios, 
înzestrat cu bune condiții de păstrare. 
Dar dintre volumele pomenite mai 
sus, cele 3 200 care alcătuiesc fondul 
cel mai prețios, cuprinzînd tipărituri 
din perioada 1498—1848, sînt actual
mente inutilizabile, deoarece nu-s 
inventariate. Și aici, autoritățile cul
turale județene ar trebui să tra
teze cu bibliotecile mari din Cluj, 
Tg. Mureș, Alba Iulia, cu insti
tuțiile științifice de cercetare și fa
cultățile de filologie și istorie. în ve
derea deplasării unor specialiști cu 
cunoștințe de latină, greacă, armea
nă, de paleografie etc., care să facă un 
inventar științific. Pînă acum, în trei

după 
1793, 

iden- 
indi- 
efor- 

în 
se 
ar 
un 
se

ani au fost inventariate numai apro
ximativ 2 000 volume, cele mai difi
cile rămînînd încă neidentificate.

București. In primăvara- anului tre
cut a început și la Biblioteca Cen
trală de Stat operațiunea de fișare și 
luare în evidență a fondurilor de car
te veche existente. Pînă în vara 
acestui an s-au prelucrat circa- 
150 000 de volume și aproape 200 000 
de periodice, găsindu-se printre ele 
lucrări extrem de interesante, precum 
„Lepturariul" lui Aron Pumnul, co
lecția completă a revistei „Convor
biri literare", „Magazinul istoric 
pentru Dacia" între anii 1851—1854 
etc. Paralel s-au stabilit necesitățile 
în vederea completării colecțiilor pro
prii, s-a întocmit o listă de priori
tate a bibliotecilor din țară pentru

e li se oferi o parte din lucrările 
scoase la iveală în urma prelucrării: 
în sfirșit s-au redactat, tipărit și tri
mis bibliotecilor mai multe cataloage 
ce conțin liste de dublete disponi
bile,

— Această din urmă operație — a- 
preciază conf. dr. Constantin Nuțu, 
directorul Bibliotecii Centrale Univer
sitare — este una dintre cele mai no
tabile inițiative luate în ultima vreme 
in domeniul nostru de activitate. Chiar 
biblioteca noastră, una dintre cele 
mai mari din țară, a găsit în listele 
amintite numeroase titluri care ne 
erau absolut necesare pentru com
pletarea colecțiilor. Cu atît mai mult 
se vor dovedi interesate bibliotecile 
mai „tinere", care au lacune cunos
cute în listele lor de publicații.

Si totuși în Capitală situația nu 
este chiar atît de roză, din acest 
punct de vedere, așa cum ar părea 
la prima vedere. Lucrurile realizate 
pînă acum se datoresc în exclusivi
tate conducerii B.C.S., iar sprijinul 
organelor locale care ar fi putut fa
cilita întreaga activitate s-a lăsat (si 
se lasă încă) așteptat. De pildă, foto
grafia executată cu doi ani în urm'ă 
în depozitul de carte al B.C.S. din 
localul fostului cinematograf „Gri- 
vița" (piața Ilie Pintilie), fotografie 
reprezentînd „stive" de cărți de 10 m 
înălțime, în total 1 000 de tone de ti
părituri—ar putea fi publicată și acum 
aproape fără nici un retuș deoarece 
situația a rămas neschimbată : ba 
chiar, de atunci, noi și noi volume 
au fost aduse, înghesuindu-se unele 
peste altele. In tot acest timp nu s-a 
găsit nici o posibilitate pentru a se 
oferi un spațiu suplimentar în vede
rea descongestionării și a începerii 
prelucrării lor. De aceea, cu tot zelul

personalului de specialitate, opera
țiile biblioteconomice riscă să se 
oprească din lipsa unui spațiu pentru 
depozitarea volumelor deja fișate.

Ce a arătat așadar-ancheta noastră 
pe vechiul itinerar ? Că acolo unde 
consiliile populare locale au înțeles 
importanța națională a păstrării pen
tru posteritate a unor documente cu 
asemenea valoare istorică și literară, 
s-au putut lua o serie de măsuri ime
diate cu rezultate pozitive. Subliniem 
acest lucru pentru că există și alte 
localități în țară, nesemnalate de noi 
în vechiul material, unde pot fi în- 
tîlnite cazuri asemănătoare de depo
zitare și unde măsuri similare sînt 
așteptate. La Sibiu, de pildă, în demi
solul bibliotecii „Astra", impropriu 
pentru conservare și depozitare de 
fonduri, se află în condiții necores- 
punzătoare de păstrare și igienă, 
peste 25 000 colecții de publicații 
periodice. Datorită spațiului insufi
cient, încăperilor igrasioase și fără 
ventilație, colecțiile de ziare, reviste, 
almanahuri și calendare au intrat î-n- 
tr-un proces accentuat de degradare 
fizică prin descompunerea hîrtiei și a 
cernelei tipografice. Și mai dificilă 
este starea unor tipărituri neorgani
zate și depozitate în stivă într-o în
căpere. devenită cu totul improprie, 
în cartierul Gușterița, pentru care 
biblioteca plătește anual 14 000 lei 
chirie. Aici zac, scoase din circuitul 
cercetării, circa 70 000 de cărți și pe
riodice din secolele XVII, XVIII și 
XIX.

O a doua concluzie a investigațiilor 
noastre se referă la rapiditatea și ca
litatea operațiilor efectuate. Deși, 
după-cum am arătat, operațiunile de 
prelucrare au început, ele avansează 
și în țară și în capitală extrem de 
încet. Deoarece în unele cazuri, avem 
de-a face cu valori de neprețuit, a 
căror urgență de protejare se poate 
măsura în luni sau chiar săptămîni, 
apreciem că este absolut necesar, mai 
ales la fondurile valoroase, să se 
acorde fonduri nescriptice pentru 
angajarea specială a unor oameni ca
lificați, a căror sarcină să fie în ex
clusivitate trierea- lucrărilor. Ritmul 
acestei utile acțiuni trebuie să fie 
accelerat prin atragerea în munca de 
inventariere a unor cercetători cu te
meinice cunoștințe de specialitate, 
cunoscători ai limbilor clasice și ori
entale, ai tehnicilor tipografice, ai 
istoriei cărții. In sfîrșit, la fel de ne
cesară este dotarea principalelor bi
blioteci ale țării, care posedă un ase
menea fond documentar, cu un minim 
laborator de întreținere a cărților, 
cu substanțele de bază pentru de
zinfectarea tipăriturilor și îndepăr
tarea microorganismelor atît de no
cive. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că avem în mîinile noastre 
cp-mpri culturale inestimabile pe care 
Sîntem datori să le transmitem urma
șilor și pentru care nici un sacrificiu 
nu se va dovedi inutil.

• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete —
3517) ; 20,45 (seria de bilete —
3518) , BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 
20, FAVORIT — 10; 13,15; 16,30;
19.45.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16, EXCELSIOR
— 9; 11,15: 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.
• Soarele alb al pustiului : CA
PITOL — 20,30.
• De șapte ori șapte î FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15;
16; 18,30; 20,45, MODERN 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Sentința : LUCEAFĂRUL 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Greșeala regelui : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30‘, 20,45.
• Agonie și extaz : CENTRAL — 
9,30: 13; 16,15; 19,30.
• Tu umbra coltului : LUMINA — 
9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii — 10;
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45 : 
DOINA.
• Intîlnlrea : DOINA — 16; 18,30;
20.45, COTROCENI — 17,45; 20, 
VOLGA — 15,30; 18,15; 20,45.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Lili — 10; 12; 14,15, O noapte la 
operă — 16,30, Que viva Mexico ! 
(ambele serii) — 18,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• 100 de carabine ; GRIVIȚA —
9,30—11,30 în continuare; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 11; 16; 18,15 
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30 
15,45; 18; 20,15.
• Aurul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• Impostorii : BUZEȘTI 15,30: 
18; 20,30.
• Hibernatus : DACIA — 8,45—20 
în continuare, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• Patricia și muzica : BUCEGI 
16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
18; 20,30. MIORIȚA — 10 
15; 17,30; 20.
• Jandarmul se însoară :
............................ FERENTARI

MOȘILOR — 18;

O vorbă înțeleaptă spune că omul 
mătur este fiul copilului care a fost 
cîndva. Dintre toate darurile moș- . 
tenite de la copilul de altădată, 
poate nici unul nu este mai prețios 
decit candoarea, acea flăcăruie mi
raculoasă a inimii care, întreținînd 
vii in noi curiozitatea și neliniștea, 
dragostea de adevăr, speranța în 
biruința finală a binelui, credința în 
frumos ne îndeamnă să avem întot
deauna ochiul proaspăt și sufletul 
deschis? spre a descoperi și a redes
coperi neîncetat lumea și tainele ei 
fascinante,

Q întreagă literatură, o mare li
teratură — de la Cervantes și Swift 
pînă la Jules Renard, Saint-Exu- 
păry și Arghezi — se adresează co
pilului care supraviețuiește în noi. 
Este o litera
tură a copilului, 
dar nu neapă
rat o literatu
ră pentru copii 
pentru că, în a- 
fară de un anu
me joc pur și de 
o ingenuitate a 
gîndirii, ea pre
supune o expe
riență bogată în 
semnificații (pe 
care copiii nu o 
posedă încă) și 
o expresie artis
tică ce depășeș
te puterea de 
recepție a vîrs- 
tei fragede.

încă de mai 
mulți ani, Ior
dan Chimet 
este preocupat
actualitatea literaturii noastre a- 
ceastă modalitate artistică fecundă 
și întotdeauna originală, întrucitva 
uitată, ale cărei virtualități și su
gestii se află în fabulosul epicii 
populare românești. După poemul 
grațios închinat peștișorului Baltha
zar, iată că autorul ne propune lec
turii un roman-feerie. o narație 
amplă cu multe personaje și planuri 
paralele, cu întîmplări ce se succed 
in cataracte, și chiar cu unele im
plicații psihologice. Originalitatea 
romanului „închide ochii și vei ve
dea Orașul" vine de la faptul că 
evenimentul pur al basmului, anec
dota, inventarul de elemente ce 
concură la alcătuirea cadrului, pre
cum și firul desfășurării epice ur
mează și adesea mimează mișcările

vieții cotidiene. Spațiul în care se 
Înscriu întîmplările nemaipomenite 
ale eroinei Elli este spațiul real, în
scris cu destulă precizie în preajma 
Dunării, astfel că visul ce se învol
bură are în permanență legătură cu 
geografii cunoscute, cu oameni fa
miliari. Faptele ficțiunii dobîndesc 
permanent semnificații în acest 
spațiu intens populat cu vietățile 
unei mitologii domestice în neobo
sită proliferare. Tilcul aventurilor se 
desprinde ușor și este savuros pen
tru că păsările, animalele, gnomii 
care locuiesc pămîntul se comportă 
omenește, gîndesc, acționează sau 
glumesc după schema întreprinderi
lor noastre de fiecare zi, ba chiar 
folosesc in conversație clișeele noas
tre prea mult uzitate. De aici un

„ÎNCHIDE ochii 
Șl VEI VEDEA ORAȘUL"

bărbaților: UNIREA

REA — 18;
15,30; 17,45;
20,15.
• Tăcerea
— 15,30.
• Fuga buiestrașului : MOȘILOR
— 15,30.
• Păsările : LIRA — 15,30; 18; 20, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Mayerling (ambele serii) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19, PROGRESUL
— 15,30; 19.
• Canarul șl viscolul : COTRO- 
CENI — 15,30.
• Oglinda cu două fețe : POPU
LAR — 18; 20,15.
• Ambuscada • POPULAR — 
15,30.
• Întoarcerea doctorului Mabuse: 
MUNCA — 16; 18; 20, CRINGAȘI
— 18; 18; 20.’
• Alfa-Romeo și Julieta : FLA
CĂRA — 16; 18; 20.
• Dragoste și viteză î VITAN 
15,30; 18; 20,15.
• Degetul de fler : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• Flacăra olimpică : PACEA 
15,45; 18; 20.
• Tiffany memorandum 1
MOS — 15,30; 18; 20,15.

(Urmare din pag. I) tehnicitate, turbi- 
cu echipamentul

lirism de bună calitate, un umor șî 
o ironie care oferă surprize la fie
care pagină, în sfîrșit, o vibrație a 
relatării care antrenează și cuce
rește.

Fantezia naratorului, mergînd 
foarte departe (pînă la a popula 
demiurgic pădurea 
inedite — gărgăuni, 
bîz-bîzi, coconi și 
după procedeul nu 
istorii ieroglifice) este, 
lași timp, bine strunită în privin
ța semnificației acțiunii eroilor, 
farmecul deosebit al scrierii fiind 
datorat în cele din urmă observa
țiilor morale și caracterologice pe 
care autorul le strecoară glumind, 
fără cea mai mică umbră de inten
ție didactică, dar cu înțelepciunea 
celui care crede sincer în adevăr,

în frumos, în bine șl știe să în
demne și pe alții să creadă în ele.

Fără îndoială, farmecul romanului 
nu vine numai din ceea ce se po
vestește — oricît de interesante sînt 
aventurile ce se desfășoară sub pri
virea noastră uimită — cît din fe
lul în care se povestește. Alegînd 
ca modalitate confesia, Iordan Chi
met derulează firul întimplărilor cu 
o vervă care învăluie și transportă, 
incintă și convinge. In cele din 
urmă, esențială este bucuria de a 
povesti — și autorul, stăpîn pe o 
mare orchestră, știe să utilizeze cu 
inteligență, cu luciditate toate vir
tuțile instrumentelor ce-i stau la în- 
demînă pentru a obține cu maxim 
efort culorile și nuanțele de care 
are nevoie pentru a evidenția -ir- 

tențille. Pagini 
de adevărată 
virtuozitate (vezi 
variantele la po
vestirea porcu
lui sacrificat) 
sînt dovada u- 
nel admirabile 
iscusințe epice.

Disponibilita
tea autorului 
pentru construc
ția fabuloasă, 
dexteritatea în 
conducerea me
reu neprevăzută 
a povestirii îl 
conduc uneori 
pe Iordan Chi
met la 
îndeosebi 
ceputul 
Fermecat 
în unele

excese, 
la în- 
cărții. 

de 
pagini 
trans-

propria Invenție, 
se simte cum abundența se 
formă într-un neajuns, relatarea 
devine stufoasă, jocurile spirituale 
îneacă acțiunea. Un exercițiu mai 
ferm al renunțării la amănunte ar 
fi putut evita în cele din urmă pa
ginile de prisos.

Romanul-feerie „închide ochii și 
vei vedea Orașul" este o reușită a 
genului, dar și o demonstrație a 
faptului că proza noastră actuală, 
preocupată să-și diversifice modali
tățile, are întotdeauna de cîștigat a- 
tunci cînd, reluînd 
narative românești, 
fice cu inteligență 
tiile, virtuali tățile.

Redacția de folclor a fostei Edi
turi pentru literatură, iar acum 
editura „Minerva", înfăptuind un 
act cultural, și-au luat sarcina lău
dabilă de a aduce un omagiu crea
torului popular anonim și celor ce 
au trudit pentru a-i consemna pre- 
țioașele-i comori spirituale. A fost 
inițiată astfel o colecție de folclor 
în care să fie publicate principa
lele culegeri inedite, din toate tim
purile, acoperind principalele zone 
folclorice și inițiativa a fost trans
pusă în fapte. De curînd a apărut 
în librării cel de al 11-lea volum 
al acestei masive colecții care cu
prinde pînă acum Folclor din Tran
silvania (4 volume). Folclor din 
Moldova (2 volume) și Folclor din 
Oltenia și Muntenia (5 volume).

Pentru a da o 
Imagine clară a- 
supra acestei co
lecții, să subli
niem în cîteva 
rinduri princi
palele linii ce-i 
sînt caracteristi
ce. O primă 
mențiune este 
aceea că piesele 
publicate au fost 
culese pe par
cursul a peste 
opt decenii. Cea 
mai veche cule
gere este ace
ea a lui AU
REL MILLEA, 
realizată in anii 1878—1880 și 
inclusă sub titlul Folclor din 
Mărginime (Sibiu) în al doilea 
volum al colecției Folclor din Tran
silvania. Alte culegeri sînt de da
tă recentă. Din această cauză, 
sistemul de culegere este și el 
diferit, colecțiile mai recente, 
în general, distingîndu-se prin
tr-o metodologie mai apropiată 
de cea științifică. Dacă pentru 
unele culegeri datele privind 
persoana informatorului, locul și 
împrejurările culegerii textelor sînt 
sumare sau aproape inexistente, 
pentru altele aceste adnotări 6Înt 
mai complete, oferind posibilitatea 
unei încadrări, chiar și relative, în 
mediul folcloric dat a pieselor pu
blicate.

O altă consecință o constituie di
ferența evidentă a împlinirii artis
tice a textelor publicate. Folclorul

oferă creații de o realizare artisti
că remarcabilă, cîteva din capodo
perele sale putînd sta cu cinste 
alături de cele mai mari creații ale 
culturii universale. Dar, ca orice 
cultură, folclorul nu cuprinde nu
mai capodopere. De aceea, deși nu
meroase piese dintre cele publicate 
nu sînt suficient finisate artistic, 
totuși caracterul de document ar
tistic, și nu numai artistic, pe care 
îl au, motivează prezența lor aci.

Majoritatea colecțiilor sînt cir
cumscrise unor zone precise, cule
gătorii investigînd arii restrînse, 
reduse de multe ori la cuprinderea 
unui sat, a unei văi sau unui cen
tru folcloric cu elemente de crea
ție spirituală comune. Altele cu
prind spații vaste, cu cîte un text

sau două din locuri pe care le des
part zeci de kilometri, ceea ce im
plică mai puține semnificații zonei 
folclorice date. De fapt în aceste 
cazuri nu mai poate fi vorba de 
zone folclorice, propriu-zise, ci doar 
de vechile regiuni istorice.

Așa cum ușor se poate deduce 
din cele de mai sus, culegătorii sînt 
de generație și formație științifică 
diferițe, între ei distingindu-se în 
mod deosebit prin activitatea știin
țifică și folcloristică T. Bălășel, Gh. 
Cernea, D. Pop, N. Jula, loan Șerb 
și Ionel Oprișan, pentru care fol
clorul a constituit sau constituie 
încă o profesiune. Dar toți culegă
torii prezenți în colecția de care 
ne ocupăm au ceva comun șl anu
me marea iubire pentru frumos, pa
triotismul cald ce i-a animat în 
permanență în migăloasa și perse
verenta acțiune de imortalizare

creației populare orale. Firesc, 
fiind vorba de culegători atît de di
feriți, genurile și speciile folclorice 
care le-au reținut atenția sînt și 
ele din cele mai cuprinzătoare. In- 
cepînd cu folclorul obiceiurilor, cu 
epica populară și terminînd cu 
cîntecul liric propriu-zis, în colec
ție sînt prezente aproape toate ca
tegoriile folclorului românesc. Bi
neînțeles, în proporții și de valoare 
artistică variată, mai puțin repre
zentată fiind proza populară.

Vom observa că nu rare sînt ca
zurile cînd chiar lectorul mai pu
țin avertizat distinge cu ușurință 
în unele culegeri intervenția în 
text a culegătorului, (cu deosebire, 
e cazul cîntecelor de război).

O ultimă mențiune. Toate cule
gerile sînt înso
țite de note ex
plicative privind 
persoana cule
gătorului, for
mația sa, pe
rioada in care a 
cules, zonele a- 
supra cărora 
și-a îndreptai 
atenția. Se dis 
ting prefețele 
semnate de M. 
Pop, loan Șerb 
și Ionel Oprișan 
care, depășim 
caracterul gene
ral al notelor a 

mintite, abordează cu competență 
probleme speciale ale folcloristicii 
privind istoricul și evoluția metodo
logiei culegerii, valoarea artistică și 
documentară a folclorului românesc, 
problema zonelor folclorice, stadiul 
actual al folclorului și perspectivele 
evoluției sale. Aceste studii au me
nirea de a facilita înțelegerea și 
apropierea lectorului nu numai de 
textele folclorice publicate, ci și 
de unele preocupări majore ale 
folcloristicii românești contempo
rane.

Se cuvine să subliniem, in în
cheiere, deosebita valoare a unora 
dintre textele publicate, demon- 
strind încă o dată capacitatea 
poporului nostru de a realiza dn- 
tece de o înaltă împlinire artistică.

supremă 
na, și 
termo-nuclear.

Este de la sine înțeles că 
un astfel de șantier și o 
astfel de uzină cu un nu
măr de salariați ce se ci
frează în jurul a 5 000, ur- 
mind ca în 1975 numai la 
uzină numărul lor să a- 
jungă la 8 000 — a pretins, 
continuă și va continua să 
pretindă oameni cu întrea
ga stăpînire a profesiunii, 
fie ea profesiunea de con
structor, fie ea cea de oțe- 
lar sau de forjor sau de 
strungar. La început, după 
1967, cînd au funcționat la 
capacitatea lor, secțiile 
„vechi" — oțelăria, forja 
grea și turnătoria — au ve
nit siderurgiști de la Reși
ța, Hunedoara, Cîmpia Tur- 
zii, Brăila, oamenii 
numitului sector cald, 
poi, în timp ce s-au con
struit secțiile de prelucrare 
la rece și secțiilfe de mon
taj ale hidroagregatelor și 
după ce au intrat în pro
ducție, parțial, secțiile tur
bine, alternatori și mecano- 
sudură, au venit construc
tori și monteuri de mașini 
de la Reșița, Craiova, din 
București. Aceiași și to
tuși cu fiece an alții, mai 
maturi, mai chibzuiți, după 
cum îmi spunea inginerul 
Iulian Gîrd, șeful șantieru
lui, constructori în adevă
ratul înțeles al cuvintului. 
Mulți dintre ei obișnuiți 
ai șantierelor țării, oa
meni ce și-au înscris 
în trecerea vieții lor, deloc 
simple, zilele și nopțile 
locurilor chemate azi cu 
mîndrie combinate, fabrici, 
uzine, orașe sînt aici din 
ziua baterii primului țăruș 
pe bucata de pămînt ajun-

să amintire comună și nos
talgică a „depozitului ‘ 
aer liber", strips acum 
tre zidurile oțelăriei și 
turnătoriei.

— Ei. da, am fost și 
aici cînd s-a bătut țărușul, 
își amintește inginerul Iu
lian Gird. Veneam de la 
Ișalnița, după ce fusesem 
din prima și pînă în ultima 
zi pe șantierul Combinatu
lui de la Govora. Al trei
lea țăruș de început, al 
treilea șantier. N-aș spu-

dor, atîția și atîția alții din 
întreaga țară, așa cum se 
obișnuiește și se Va obișnui 
ori de cite ori se va bate 
un ciot de lemn pe locul 
unde se va ridica un oraș, 

■un combinat, o uzină 
n-a fost în preajma lor de- 
cit cîmpul. decit acel oraș 
București, împrăștiindu-se 
sunetele și grandoarea, și 
mai cu seamă acea nestăvi
lită dorință de a visa și de 
a crede în puterea prezen
ței lor acolo. Apoi, parcă

loc în altul, e un destin 
de constructor !... O dată ve- 
niți însă aici, a trebuit să 
ne iertăm prejudecata ne
vinovată și să trăim pe 
de-a întregul experiența 
construcției continue. Pen
tru mine, oricum, e ceva 
cu totul nou această „așe
zare", această prezență si
multană a uzinei și a șan
tierului, încît, paradoxal, 
la un moment dat. începi 
să uiți ce a fost mai în- 
tiî : uzina sau șantierul și 
cine pe cine determină a 
exista pe mai departe. Sim
țim literalmente că facem 
un lucru extrem de ambi
țios și, iată, o altă preju
decată a profesiei, sîntem 
de pe acum mîndri că pu
tem spune cinstit : „aici 
am lucrat și noi !“ Mai 
mult, faptul că tot ceea ce 
s-a construit și tot ceea ce 
a fost montat ca utilaj, de 
la cele mai mărunte unel
te la strungurile care pot 
primi între vîrfuri piese în 
lungime de 20 m și în 
greutate de 200 tone, sau 
la mașina de găurit de 
54 m lungime, sau la forja 
de 6 000 tone-forță, sau ta 
cuptorul de tratare termi
că a rotoarelor în atmosfe
ră de ceață, sau la ștandul 
de echilibrare și supratu- 
rare ce poate proba pînă la 
turația de 3 000 ture/minut 
(și n-am numit decît 
ceea ce de departe repre
zintă cota de sus și deo
camdată ultimă, a perfec
ționării !) a situat deja 
uzina construită și monta
tă de noi într-o poziție pri
vilegiată nu numai în țară 
ci și peste hotare. De a- 
ceea, nimănui nu 1 s-a pă
rut exagerată comanda fă
cută de curînd uzinei de a

nou cu zilele șî nopțile 
chemate încetul cu încetul 
Uzina dejmașini grele.

— Unora li se pare ciu
dat acest șantjer și această 
uzină aici, la cîțiva kilo- 

— metri de oraș, continuă in
ginerul Iulian Gîrd, în vre
me ce ne îndreptăm spre 
locul care concentrează în 
momentul de față atenția 
deosebită a constructorilor 
șl a celor de la uzină : hala 
de turbine. Nici noi, con
structorii. nu sîntem feriți

prelucra niște blocuri de... 
marmură (1), deși, evi
dent, chiar pînă aici nu s-a 
mers cu dotarea. în sfîrșit, 
mult ’ 
acest 
punctul nostru de vedere, 
al constructorilor, este po
sibilitatea de aplicare în 
practică a tot ceea ce un 
constructor trebuie să știe, 
dar — deși de cele mai 
multe ori știe — construc
ția nu-1 solicită pe măsura 
acestor cunoștințe pasive. 
Aici, trebuie să recunosc, 
la această lucrare dificilă 
și perfect inginerească, am 
întilnit tot ceea ce se con
sideră excepție și accident 
pe șantierele industriale o- 
bișnuite și am învățat, 
cum se spune, din nou me
serie...

Poposim în secția „ba
re stator", ale cărei zi
duri, descopăr, sînt căptu
șite cu ’ ' 
într-un 
unde mi 
lucfa în 
praf va 
dușman extrem de pericu
los, ca, în continuare, să 
trecem în hala turboâgre- 
gatelor. Impresia e de mo
numentalitate. Secția func
ționează parțial și pe ban
da de producție se află o 
turbină de 330 MW, prima 
dintr-o serie ce va însuma 
în 
1 280 
1968, 
hală 
telor 
urmă cu un an. 
jumătate, aflată sub ace
lași acoperiș, continuă să 
fie șantier. Adică stilpi gi
gantici, de 80 de tone, plu
tind parcă în fundațiile de 
beton curățate de jur-

împrejur la adîncimî de 
8—9 m, adică blocuri de 
beton așezate în linie, în
chipuind fluxul utilajelor 
acoperite acum cu foi de 
plastic, adică basculante 
coborind periculos pe dru
muri ascunse de apă, adi
că oameni muncind — a- 
dică șantier și, dincoace, 
de fapt în același loc, am 
mai spus-o, uzină, " " 
strunguri rotunjind 
de oțel de grosimea 
tramvai, adică freze 
niind margini intr-un 
vino, anunțat doar de săl
tatul zgomotos în jos al 
cuțitelor programate elec
tronic. adică sunete de si
renă plutind împreună cu 
podurile rulante, adică ia
răși oameni muncind. Aici, 
va fi inima uzinei — iar 
această a doua jumătate a 
halei e planificată să intre 
în circuitul 
în trimestrul 
1971. Aceasta 
însemnat și 
fără a pune_ ____
lucrările suplimentare 
dificile ivite l „ ___
apelor freatice, (un zid de 
sprijin de 800 m. drenaje 
de 5—600 m, măsuri gene
rale împotriva infiltrări
lor), aceeași muncă neîn
treruptă de 24 de ore din 
24, aceeași dăruire și a- 
ceeași încredere în faptele 
împlinite cu conștiința 
participării la efortul gene
ral pe care-1 parcurge în
treaga țară pe drumul edi
ficării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. A- 
ceasta face ca 6ă fie poate 
mai limpede ca în altă 
parte semnificativa înge
mănare a uzinei cu șantie
rul și a șantierului cu 
uzina.

în 
în- 
alevea să se ridice „depozitul 

în aer liber", s-a bătut în 
vara anului 1964. După nu
mai doi ani, la 1 iulie 1966, 
a intrat în funcțiune cea 
dintîi secție, oțelăria elec
trică, dotată cu cuptoare de 
50 tone, cele mai mari din 
țară. La începutul anului 
1967 a început să producă 
secția de forjă grea, iar la 
începutul anului 1968 turnă
toria de oțel. între timp în
să, acest nucleu siderurgic 
constituit pe baza a tot ceea 
ce s-a reușit ca performanță 
și economicitate pe plan 
mondial, avînd destinația 
producerii de oțeluri aliate 
calitativ superioare și de 
piese forjate și turnate de 
înaltă tehnicitate, a impus ca 
o trebuință exactă și legi
timă — în condițiile proce
sului complex de industria
lizare socialistă a țării, de 
afirmare a acelor ramuri 
industriale capabile să asi
gure economiei stabilitate, 
ritm superior de creștere, 
participare competitivă pe 
plan internațional — dez
voltarea pe mai departe a 
uzinei și transformarea ei 
într-o uzină constructoare 
de mașini grele. Studiile 
tehnico-economice a ceea 
ce urma să se construiască 
în jurul nucleului siderur
gic au dat deplină satis
facție și au definit impli
cit dimensiunile viitoare 
ale uzinei numită curînd 
Uzina de mașini grele 
București — una dintre pu
ținele uzine din lume al 
cărei proces de producție 
va cuprinde, fără întreru
peri, o suită de produse 
care începe cu fierul vechi 
și sfîrșește cu agregatul de

eu mai importantă pe 
șantier continuu, din

adică 
bare 
unui 
ali- 

du-to

Examenul de maturitate
• Opera Română : Aida — 19.

I • Teatrul de operetă : Suzăna — 
19,30.

i • Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : O femele cu

I bani — 20.
• Teatrul de comedie: Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

l tandra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului —

I 20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Harfa de iarbă — 20.

I • Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste — i

1 19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 1 
. Occidentului — 20. I
1 • Teatrul Giulești : Acești îngeri I 

triști — 19,30. I
• Teatrul „Țăndărică" (sala din ,■

I.

20.

Calea Victoriei) : Guliver în țara i 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca- '

• -------— brotă- l

_ _____ „I. L. Cara- I
giale" : Divertisment ’70 — 20. ■'
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- ț 
nașe" (sala Savoy) : La grădina i 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea ț .... ... — .... . Logodnicele <

— 19,30. )

demiei) : Strop de Rouă 
celui — 15.
• Studioul I.A.T.C.

Victoriei nr. 174) : 
aterizează la Paris -

așa-
A-

al oțelului pal-planșe vopsite 
gri odihnitor, și 
se spune, „se va 
halat" și firul de 
fi socotit ca un

de producție 
II al anului 
înseamnă, a 
va însemna, 
la socoteală 
a side prezența

ne că-i puțin, dar sînt aici 
oameni care au făcut mult 
mai multe șantiere. Atunci 
cînd am venit...

...Ei da, atunci cînd a ve
nit aici inginerul Iulian 
Gîrd, atunci cînd a venit 
aici enorgeticianul Alexan
dru Hoțea, inginerul Ion 
Turcu, macaragiul Nicolae 
Birlan, mecanicul de înal
tă calificare Ilie V. Titi, 
maistrul Ion Necula, șeful 
de brigadă al fierarilor be- 
toniști Petre Bădulescu, 
dulgherul Feodor Francisc. 
monteurul Gheorghe Fe- 
restrieru, zidarul Titu Con
stantin, maistrul Nae Tu-

pe neașteptate, parcă !n 
anul apropiat, cînd pe lin
gă șantier au început să 
treacă tramvaiele 9 și 22, 
uzina s-a văzut pentru pri
ma dată, oțelăria a arun
cat in căldări primele șar
je, turnătoria a consumat 
primii metri cubi de pă- 
mînt galben, nisipos, coșu
rile au risipit primii vălă
tuci de fum, schimburile 
de muncă s-au petrecut la 
orele cuvenite ale dimine
ții, ale miezului de zi, ale 
nopții — și astfel uzina a 
existat 
o dată cu munca îndelun
gată a șantieriștilor și din

de acum înainte

de prejudecăți ; ce-i drept 
însă, ni le iertăm parcă 
mai ușor ca pe ale altora. 
Vreau adică să spun că 
munca noastră începe în
deobște cu acel țăruș le
gendar și sfîrșește, după 
un an sau doi sau trei, cu 
predarea ansamblului uzi
nal beneficiarului care a- 
pasă pe buton și trebuie să 
vadă că totul merge așa 
cum și-a dorit. După aceea, 
constructori și monteuri, 
plecăm în altă parte și o 
luăm de la capăt. Este 
asta un fel de prejudecată 
a, să-i spun, mutării per
manente, a trecerii dintr-un

1975 o putere de 
MW. începută în anul 
acea jumătate de

a secției turboagrega- 
mai era șantier în 

Cealaltă
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Cu privire la vizita 
delegației P.C.R.

în Danemarca

Recepție cu prilejul Zilei naționale

a Iranului

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Danemarca, 
o' delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Vasile 
Pâtilineț, membru supleant ai Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al ' 
P.C.R., a vizitat Danemarca în pe
rioada 19—26 octombrie.a,c. Din de
legație au mai făcut parte tovarășii 
Mihai Dulea, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Nicu Bu
jor, șef de sector la C.C. al P.C.R.

în cursul vizitei, membrii delega
ției au fost primiți de tovarășul 
Knud Jespersen, președintele P.C. 
din Danemarca. Cu aoest prilej a 
avut loc un schimb tovărășesc de 
jjăreri.

De asemenea, delegația P.C.R. a 
avut discuții cu o delegație a P.C. 
din Danemarca, condusă de tovară
șul Ib Norlund. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Danemarca. Din delegație au mai 
făcut parte tovarășii Villy Fuglsang 
și Preben Henriksen, membri ai 
Biroului Politic, Aksel Spotog, 
membru al C;C. al P.C, din Dane
marca, și Bixlil Emanuel, membru 
al C.C. al P.C. din Danemarca.

în cadrul discuțiilor, care s-ftu 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, reprezentanții celor 
două partide s-au informat reciproc 
asupra activității actuale a Partidu
lui Comunist Român și Partidului 
Comunist din Danemarca, Totodată, 
au fost abordate unele probleme ale 
situației internaționale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, constatîn- 
du-se o coincidență de'păreri într-o 
serie de probleme discutate.

Ambele părți și-au reafirmat hotă- 
rîrea de a-și aduce întreaga contri
buție la lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace, democrație ți 
socialism. în acest sens, ambele 
partide militează pentru întărirea 
unității și colaborării între toate 
partidele comuniste și muncitorești 
pe baza marxlsm-leninismului și in
ternaționalismului proletar, a prin
cipiilor independenței, egalității in 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne. P.C.R. și P.C.D. 
și-au reafirmat solidaritatea deplină 
cu lupta poporului vietriamez Împo
triva agresiunii . imperialismului 
S.U.A., cti popoarele laoțian și khmer, 
cu celelalte popoare care lupta îm- 

p

■

Decada cărții sovietice
Luni la amiază a avut loc la libră

ria „Dacia" din Capitală festivitatea 
de deschidere a decadei cărții sovie
tice, organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Ceiitrala 
cărții, cu prilejul apropiatei aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Sint expuse 2 590 de volume — lu
crări rusești și sovietice din toate 
domeniile — traduse, in. tșțra.noastră,, 
precum și cărți in limba rusă alo au
torilor clasici și contemporani;
’La deschidere aii fost prezenți Ion 

Dodu-Bălan, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., func
ționari superiori din M.A.E., directori 
de edituri, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice Ia 
București, precum și delegația filia
lei ucrainene a Asociației de priete
nie sovieto-ramănă, condusă de Va
lentin Mihailovlci Terlețki, președin
tele filialei, membru al C.C. al Par-

Manifestări consacrate împlinirii a 110 ani de la inființarea
Universității „A. I. Cuza“ din lași

IAȘI (corespondentul „Scinteii" 
M. Corcaci). Cu prilejul împlinirii a 
110 ani de la inaugurarea Universită
ții „A. I. CUM", a pinacotecii și a 
școlii de cultură, primele instituții de 
acest fel din țară, au avut loc la Iași 
manifestări importante consacrate a- 
cestui evenjment,

Cadrele didactice și studenții au

ANIVERSĂRI ȘCOLARE
TG. MUREȘ (corespondentul „Scîn- 

teii“). — Printre școlile cu vechi tra
diții din țara noastră se numără și 
Liceul pedagogic din Odorheiul Se
cuiesc, județul Harghita, care sărbă
torește acum 300 de ani de la înfiin
țare. în cele trei secole de existență, 
liceul de aici a pregătit multe gene
rații de intelectuali care au contri
buit la înflorirea patriei noastre. Nu
mai in decursul ultimilor 43 de ani, 
în această școală au fost pregătiți 
2 379 învățători, dim care 1 400 după 
anul 1948. Elevii liceului pedagogic 
au astăzi Ia dispoziție, că urmare a 
grijii partidului și statului nostru, un 
bogat material didactic, laboratoare, 
bibliotecă etc,, care crebază condiții 
bune pentru pregătirea viitorilor das
căli. în zilele de simbătă și duminică, 
la Odorheiul Secuiesc au avut loc o 
serie de manifestări închinate jubi
leului. Festivitățile au fo6t inaugu
rate cu o sesiune științifică, la care 
și-au dat concursul foști și actuali 
profesori ai școlii. A urmat un pro
gram cultural-artistic inedit, susținut 
de foști elevi ai școlii, deveniți. o 
dată cu trecerea aniâor, cadre didac
tice, scriitori, poeți, actori, compozi
tori.

Duminică dimineață a avut loc o 
adunare festivă. După cuvintul de 
deschidere a adunării, rostit de tova
rășul Ludovic Szavuly, prim-secre
tar al Comitetului municipal de par
tid din Odorheiul Secuiesc, primarul 
municipiului, profesoara Ecaterina 
Mageru, directoarea liceului, a făcut 
un amplu Istoric al acestui lăcaș de 
cultură. Liceul sărbătorit a fost salu
tat de tov. Alexandru Szekeres, se
cretar al Comitetului județean de par
tid Harghita, Mircea Malița, ministrul 
învățămintului, reprezentanți al C.C. 
al U.T.C, Consiliului Național al pio- 
nierilor, care au transmis mesajul de 
salut și au inmînat diplome, repre
zentanți ai liceelor din Aiud și To- 
plița. precum și din partea școlilor 
din Odorheiul Secuiesc. Cu această o- 
cazie a fost dezvelită o placă come
morativă și s-a deschis o expoziție 
cuprinzind documente din istoricul 
liceului, aspecte din preocupările ac- 

potriva imperialismului, colonialis
mului și neocotonialismului, pentru 
independență națională și progres 
social în țările lor.

Reprezentanții ceioc două partide 
au subliniat importanța convocării 
cit mai curînd posibil a unei confe
rințe general europene cu participa
rea statelor interesate și a mobiliză
rii opiniei publice in vederea reali
zării măsurilor menite să ducă la asi
gurarea securității și la lărgirea cola
borării in Europa.

în cursul vizitei s-au evidențiat 
cursul pozitiv al relațiilor de colabo
rare româno-daneze și posibilitățile 
de intensificare a schimburilor între 
cele două țări in diferite domenii.

Ambele delegații și-au exprimat 
deopotrivă dorința de a dezvolta și 
in viitor legăturile frățești intre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Danemarca, în intere
sul Întăririi prieteniei dintre cele 
două partide, al solidarității comu
niștilor de pretutindeni.

în timpul șederii în Danemarca, 
membrii delegației P.C.R. au luat cu
noștință de activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid din Copenha
ga și Aalborg și au vizitat diferite 
unități industriale și agricole daneze.

Delegația P.C.R. a invitat o dele
gație a P.C. din Danemarca să facă 
o vizită in Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

★
Luni după-amiază, delegația Parti

dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Vasile Pâtilineț, s-a înapo
iat in Capitală.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni, au fost prezenți to
varășii Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vl-ad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

★
La plecarea din Copenhaga, mem

brii delegației au fost salutați de to
varășul Ib Norlund, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Danemarca.

Au fost de față Gheorghe Ploeș- 
teănu, ambasadorul Republicii Socia
liste România in Danemarca, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tidului Comunist din Ucraina, redac- 
tor-șef al revistei „Komunist".

Cu acest prilej au luat cuvintul 
Constantin Măciucă, director general 
al Centralei cărții, și 1. S. Ilin, minis
tru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, care, subliniind 
tradiționala colaborare dintre editu
rile românești și sovietice, dintre 
culturile celor două țări, au relevat 
rolul acesteia in stringerea legături
lor de prietenie dintre cele două țări.

★Decada cărții sovietice s-a deschis 
luni și la librăria „Universității" din 
Cluj. Cu acest prilej a vorbit scriito
rul Dumitru Mircea, președintele Co
mitetului județean pentru cultură 
și artă, care a arătat între altele că 
in țara noastră cartea sovietică este 
larg răspîndită, ea fiind tipărită Ia 
fiecare an în tiraje de masă. La fes
tivitate au luat parte reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai Centralei cărții, redactori ai 
unor reviste și edituri, scriitori și alți 
oameni de cultură.

(Agerpres)

cui'

luat parte la o sesiune științifică ju
biliară, care a evocat istoricul 
relevat activitatea prezentă a 
versltățli ieșene.

La Muzeul de artă din Palatul 
turii, îți fața unui numeros public, 
s-a deschis Expoziția permanentă'de 
artă contemporană, extinsă șt reor
ganizată pe baza vechii pinacoteci.

Si a 
uni*

tuale ale corpului profesoral și ele
vilor.

★
Duminică s-au încheiat și manifes

tările prilejuite de sărbătorirea cen
tenarului Liceului pedagogic din Deva, 
Evenimentul a fost marcat de adu
narea festivă la care au luat parte, 
alături de foștii dascăli și elevi, de 
actuale și viitoare cadre didactice, re
prezentanți ai Ministerului învăță- 
mîntulul, ai organelor locale de par
tid și de stat, profesori din numeroa
se licee pedagogice, de cultură gene
rală șl specialitate din țară. Profe
sorul emerit Gheorghe A. Chlței, di
rectorul liceului,’ a evocat drumul 
parcurs de această instituție in cei 100 
de ani. arătind că în tot acest timp ea 
s-a aflat in slujba ceior mai bune 
tradiții ale școlii românești. Tovară
șul Ioachim Moga, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, a felicitat călduros ca
drele didactice și elevii. Au rostit 
cuvinte de salut Stefan Costea, direc
tor general în Ministerul învățămin
tului, prof. unlv. doctor docent Ni
colae Apostolescu, membru al Aca
demiei de Științe Social-Politice, fost 
profesor al acestei școli, prof. univ. 
dr. Trafln Hăgan, șeful catedrei de 
socialism științific a Universității din 
Cluj, fost elev al școlii Sărbătorite, 
Iile Constantinescu, prorectorul Insti
tutului de mine din Petroșani. Ere- 
mia Bucerzan, directorul Liceului pe
dagogic din Năsăud, Zamfirache 
Popa, directorul liceului „Avram 
Iancu" din Brad, Elena Mlhăilă, ele
vă, și Viorel Faur, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
U.T.C.

în cadrul adunării s-a Inminat uni
tății de pionieri a școlii diploma de 
onoare a Organizației pionierilor din 
Republica Socialistă România, iar or
ganizației U.T.C. a liceului pedagogic 
i s-au decernat drapelul și diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C.'

★
La Timișoara a fast sărbătorit cen

tenarul liceului „Nikolaus Lcnau",

Cu prilejul Zilei naționale a Iranu
lui — aniversarea zilei de naștere a 
Maiestății Sale Imperiale, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr — am
basadorul Iranului la București, Sol- 
tăn H. V. Sanandaji, a oferit, luni 
seaj-a, o recepție în saloanele restau
rantului Athenee Palace.

Au luat parte Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului dc 
Stat, Cornel Burtică, Ion Avram și 
Teodor Vasiliu, miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului

Recepție cu prilejul sărbătorii

naționale a Republicii Austria
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Austria, Eduard Tschtlp, 
ambasadorul acestei țări la București, 
a oferit luni o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Burtică și Mirceâ Malița, mi
niștri, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, membri ai conducerii unor mi
nistere, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, deputați

Comunicatul Comisiei Electorale Centrale
privind alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională

în ziua de 25 octombrie 1970 a a- 
Vut loc alegerea, pentru locul de de
putat în Marea Adunare Națională 
in circumscripția electorală nr. 10 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, județul Ba
cău.

Comisia Electorală Centrală a veri
ficat lucrările Comisiei electorale de 
circumscripție și ale comisiilor secții
lor de votare și a constatat că alege
rea s-a desfășurat In conformitate cu 
dispozițiile Legii nr. 28/1966 cu pri
vire la alegerea depuțaților în Marea

Premiera filmului „Sentința"
La cinematograful „Capitol" din 

Capitală a avut loc luni seara pre
miera . filmului „Sentțnța",. o ■■copro
ducție romăno-ungaro-slovâcă. Filmul 
prezintă figura lui Gheorghe Doja. 
conducătorul războiului țărănesc- din ■ 
Transilvania, de la inoeputul secolului 
al XVI-lea. Scenariul este semnat de 
Csori Sandor Kosa Ferenc, in colabo
rare cu Nicolae Țic, Geza Domokos și 
Ctibor Stitnl6ky, regia de Kosa Fc-

instirea eroului
Duminică in comuna Viperești, ju

dețul Buzău, a avut loc o adunare 
populară organizată pentru cinstirea 
memoriei sergentului major post-mor
tem Octavian P. Popa, fiu al acestor 
meleaguri, care a căzut la datorie la 
Șieu Măghibruș, județul Bistrița-Nă- 
săud. in luna mai, in cursul marii 
încleștări cu apele revărsate ale Șie- 
ului.

S-a dat citire Decretelor Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care eroul a fost de
corat post-mortem cu medalia „Vir
tutea ostășească" clasa I. șl s-a a- 
trlbuit numele lui străzii CîmpUlui 
din orașul Bistrița, precum și Ordi
nului ministrului forțelor armate cu 
privire Ia avansarea post-mortem a 

prestigioasă instituție a școlii bănă
țene. La festivitatea ce a avut Ioc in 
sala Opere; de stat au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
tineret și de Copii, ai consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană și maghiară, precum și perso
nalități ale vieții științifice șl cultu
rale care au învățat pe băncile aces
tei școli, cadre didactice, elevi și pă
rinți. Prof. Florea Glăja, directoarea 
liceului, a evocat momente din acti
vitatea de un secol a liceului care a 
dat patriei, in ultimul pătrar de veac, 
mal mulți absolvenți decit in ceilalți 
75 de ani de existență. Astăzi, in a- 
ceastă școală, cu 48 de clase și cu nu
meroase laboratoare didactlee, învață 
în limba română, germană și maghia
ră aproape 2 000 de elevi.

★
Și Școala generală nr. 2 din Bacău a 

sărbătorit, duminică, 100 de ant .de 
existență. Adunarea festivă, prilejui
tă de jubileu, a fost deschisă de prof. 
Crișu Furdu, directorul școlii, care a 
subliniat, printre altele, contribuția 
unor minți luminate din orașul Bacău 
la înființarea acestei instituții de în- 
vățămînt, lupta cu greutățile și ob
stacolele de tot felul a înaintașilor 
pentru a menține și dezvolta lăcașu
rile de cultură și educație, condițiile 
tot mai bune create învățămintului 
de toate gradele in anii socialismu
lui. După adunarea festivă, partici- 
panții au asistat ta dezvelirea unei 
plăci comemorative fixate pe frontis
piciul școlii.

★
în toate școlile sărbătorite, parti- 

cipanțli la adunările festive âu adop
tat. intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, textul unor telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, mulțu
mind pentru condițiile minunate 
create școlii și slujitorilor ei. colecti
vele didactice se angajează să dea pa
triei tineri bine pregătiți, cu temeini
ce cunoștințe științifice și denrinderl 
practice, educați în spiritul dragostei 
față de patrie și ponor, devotați trup 
și suflet cauzei socialismului și comu
nismului. (Agerpres) 

afaeerilor externe, membri al Consi
liului de Stat, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, artă și 
cultură, șefi ai cultelor, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Soltan H. V. Sanandaji, ambasado
rul Iranului la București, a rostit o 
cuvîntare la posturile noastfe de radio 
și televiziune, cu prilejul Zilei națio
nale a Iranului.

(Agerpres)

in M.A.N., oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatico acreditați la București și 
alți membri ai cbrpulUi diplomatic.

★
Cu același prilej; ambasadorul 

EdUard Tschdp a rostit luni o cuvin- 
tare la posturile noastre de radio șl 
televiziune.

(Agerpres)

I

și In consiliileAdunare Națională 
populare.

Candidatul Miron 
membru supleant al 
xecutiv al Comitetului Central 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Academiei de Științe Sociale 
și Politice, propus de Frontul Unită
ții Socialiste, a întrunit 99,79 la sută 
din numărul total al voturilor expri
mate de alegători.

Lucrările referitoare la această a- 
legere au fost transmise Comisiei de 
validare a Marii Adunări Naționale.

Constantincscu, 
Comitetului E- 

al

rene, muzica Cornel Tăranu, iar ima
ginea de Sara Sandor.

La premieră au participat Ion. Brad, 
prim-vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură șl Artă, scena- 
riștU,-regizor.!, actori, ua, numeros IjU- 
blic.

înainte de spectacol, 
cabăț, director artistic 
București, a prezentat 
unii dintre ințerpreții 

Dumitru Ca- 
al studioului 
publicului pe 
filmului.

(Agerpres)

caporalului Octavian Popa la gradul 
de sergent-major. Cu același prilej, au 
(ost evocate curajul și devotamentul 
de care au dat dovadă militarii for
țelor armate in timpul calamității na
turale din primăvara acestui an pen
tru salvarea multor vieți omenești și 
bunuri materiale, spiritul de sacrifi
ciu al eroului.

Primind dscorația fiului Căzut, ta
tăl ostașului, Petre Popa, stâpinln- 
du-și durerea a spus : „A fost sin
gurul nostru copil. Nimic nu poate 
egala pierderea fiului, tbtuși sint min- 
dru dc fapta iul. Nu a ezitat in fața 
primejdiei, așa cum poate n-ar fi ezi
tai nici un alt militar ăl iubitei noas
tre armate".

(Agerpres)
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Campionatele mondiale de tir
în penultima Zi a campionatelor 

mondiale de tir care au loc la Phoenix 
(Arizona), proba do sheet a fost ciș- 
tigată de R. Petrov (U.R.S.S.) cu 
200 puncte (record mondial). Țura- 
nov (U.R.S.S.) s-a clasat pe locul 
doi cu 196 p, urinat 
Penot cu 
Sencovici 
Proba de

de francezul
196 p. Țintașul român Gh. 
a ocupat locul 9 cu 194 p. 
pistol liber s-a încheiat cu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL: INTÎLN1RI INTER 

TARI
Miercuri, la Stockholm, în cadrul 

campionatului european (grupa a 6-a). 
se vor intîlni formațiile Suediei ș! 
Irlandei. în aceeași zi sint progra
mate trei partide amicale I Spa
nia—Grecia (la Saragossa) î Ceho
slovacia—Polonia (la Ostrava) și 
U.R.S.S.—Iugoslavia <la Moscova) 
Simbătă 31 octombrie, orașul Viena va 
găzdui meciul dintre reprezentativele 
Austriei și Italiei, cohtind pentru 
campionatul european de fotbal 
(grupa a 6-a).
ICKX 
RIOȘI

ȘI „FERRARI” VICTO- 
ÎN „MARELE PREMIU 
AL MEXICULUI”
150 000 de spectatori au ur-Peste __ ____ _ ..

mărit pe autodromul de la „Magda
lena Mixhuca" din Ciudad de Mexi
co ultima probă din cadrul campiona
tului mondial de automobilism dotată 
cu „Marele premiu al Mexicului". 
Victoria a revenit sportivului belgian 
JACK ICKX care, la volanul unei 
mașini ,,FERRARI", a parcurs 65 de 
ture (325 km) în lh53’28’’36/100. El a 
stabilit un nou record al cursei cu p 
medie orară de 174,600 km (vechiulmedie orară de 174,900 km ______
record era de 170,843 km și aparținea 
lui Dennis Hulme). Cel mai rapid tur 
a fost realizat tot de ICKX cronome
trat pe 5 km în l’43”ll/100. In urma 
lui Ickx s-au clasat în ordine Clay

TEHNOLOGII AVANSATE 
ÎN AGRICULTURA BULGARIEI

O recentă călătorie prin Bulgaria 
vecină și prietenă mi-a prilejuit 
curgașterea preocupărilor Stăruitoa
re pentru modernizarea agriculturii 
și rezolvarea unor obiective precise, 
legate mai ales de concentrarea 
producției in mari complexe agro
industriale, cn posibilități mai largi 
pentru extinderea metodelor știin
țifice, a mecanizării, irigațiilor și 
chimizării.

îndeobște, o discuție cu specialiș
tii agricoli bulgari incepe și se în
cheie cu problemele progresului 
tehnic, cu introducerea tehnologii
lor și metodelor industriale în pro
ducția agricolă și în conducerea a- 
griculturii. Rezolvarea acestor pro
bleme, considerate esențiale pentru 
evoluția agriculturii, este pusă în 
legătură cu necesitatea găsirii unor 
forme de concentrare a unităților 
agricole. După cum ni s-a expli
cat, primele două faze ale concen
trării producției au avut loc în tre
cut, o dată cu Încheierea cooperati
vizării agriculturii si cu comasarea 
gospodăriilor agricole cooperative 
de muncă, creindu-se Unități agri
cole care, în prezent, au o Supra
față medie de circa 4 900 ha. Actua
la etapă de concentrare a producției 
se realizează pe calea creării Com
plexelor agro-industriale cu 0 su
prafață de teren sensibil mai mare.

Cele mai interesante elemente ale 
modului cum vor arăta viitoarele 
complexe agro-industriale le oferă 
unitățile în care deja se aplică 
unele tehnologii industriale și me
todele de conducere adecvate.

în cadrul unei recente vizite la 
gospodăria agricolă cooperativă de 
muncă din Striclevo. județul Ruse, 
gazdele au înfățișat pe larg rezul
tatele unei interesante experiențe 
în scopul creșterii producției agri
cole. După cum ne-a relatat pre
ședintele cooperativei, Zlati Mi- 
țov, această unitate colaborează 
cu mai multe institute de cercetări 
agricole și cu centrul de calcul e- 
lectronic din Ruse, In scopul Intro
ducerii șl experimentării unor noi 
metode de conducere și de dirijare 
a producției.

Cooperativa dispune de 9 000 ha 
teren agricol cultivat cu cereale, 
plante tehnice, legume si plante 
furajere. Aici lucrează 30 de specia
liști cu studii superioare — agrp- 
nomi, zootehniști. economiști, me
dici veterinari. Alte 51 de cadre cu 
studii medii muncesc nemijlocit în 
producție, executînd lucrări 
necesită un grad mai ridicat 
lificare și de specializare, 
cum ne-au explicat gazdele, 
rul mare de specialiști este 
minat nu atit de suprafața

cars 
de ca- 

După 
numă- 
deter- 
coope-

Cronica Concurs internațional de artă culinară
zilei

Luni după-amiază, Petre Lupu, mi
nistrul muncii, a primit pe W, Ro
berts, reprezentant al Biroului Inter
național al Muncii (B.I.M.), R. Gaut- 
thoreau și T. Podea, reprezentanți ai 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), care participă 
la seminarul centrelor naționale de 
formare a cadrelor pe tema „Forma
rea cadrelor de conducere în vederea 
Utilizării calculatoarelor electronice", 
organizat de B.LM. în colaborare cu 
Ministerul Muncii.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri privind cooperarea 
cu B.LM. și P.N.U.D. în domeniul 
perfecționării cadrelor de conducere.

*
Luni seara au sosit în Capitală 

(olanda Santander, președinta Fron
tului Femeilor din Peru, și Tatiana 
Norka Bustamante, secretara Uniunii 
Populare a Femeilor din Peru, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Femeilor, vor face o vizită In țara 
noastră.

(Agerpres)

victoria lui H. Wolmar (R. D. Ger
mană) — 564 puncte, urmat 
nev (Bulgaria) — 561 puncte 
măda (Cehoslovacia) — 560 
U.R.S.S., cu 2 221 puncte, a 
primul loc pe echipe. R. D. Germa
nă — 2 2’5 puncte și Polonia — 2 189 
puncte au intrat in posesia medalii
lor de argint și respectiv de bronz.

A

de De
și Hro- 
puncte. 
ocupat

Regazzoni (Elveția) pe „Ferrari" — 
lh54T3”82/100, Dennis Hulme (Noua 
Zeelandă) pe „MeLaren Ford" — th 
54T4”33/100, Chris Amon (Noua Zee
landă) pe „March Ford" — lh54T5’’ 
41/100, Jean Pierre Beltolse (Franța) 
pe „Matrâ Simca" — lh54T8’'47/190, 
Pedro Rodriguez (Mexic) pe „Brm" — 
lh54’53”12/100 etc.

In urma acestor rezultate, campion 
mondial a fost declarat, post-mortem, 
austriacul JOCHEN RINDT cu 45 de 
puncte. Pe locurile următoare in cla
samentul final s-au situat Jack Ickx 
— 40 puncte, Clay Regazzoni — 33 
puncte, Dennis Hulme — 27 puncte, 
Jack Brabham (Australia). Jack Ste
wart (Anglia) — 25 puncte etc.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
CAMPIOANA LA CICLOBAL
Campionatul mondial de ciclobal 

s-a încheiat la Ostrava cu victoria 
reprezentativei Cehoslovaciei, care a 
terminat competiția neînvinsă, totali- 
zînd 12 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele R.F. a Germaniei 
— 10 puncte, Elveției — 8 puncte, 
R.D. Germane — 6 puncte. Belgiei — 4 
ptyncte. Austriei — 2 puncte și Fran
ței — 0 puncte.

în meciul decisiv pentru atribuirea 
titlului de campioană mondială, se
lecționata Cehoslovaciei (compusă din 
frații Jan și Jindrich Pospisil) a în
trecut cu scorul de 5—3 (4—1) forma
ția R.F. a Germaniei. 

rativei, cit de complexitatea pro
blemelor privind introducerea în 
practică a tehnologiilor moderne de 
cultivare a pămintului și de creș
tere a animalelor.

Intre altele, specialiștii coopera
tivei lucrează la perfecționarea teh
nologiilor de producere a semințe
lor din cele mai productive soiuri 
și hibrizi de griu, porumb și le
gume pentru nevoile proprii și 
pentru alto unități și la experimen
tarea sistemului de conducere a 
cooperativei pe bază de metode și 
modele matematice,

într-o încăpere de la sediul coo
perativei a f,»st amenajat un punct 
de dispecerat, care folosește mijloa
ce moderne. Șeful dispeceratului, 
Chercio Ghcorghiev. ne face o de
monstrație ad-hoc asupra modului 
cum se realizează recepționarea și

Note de călătorie

prelucrarea datelor șl informațiilor, 
folosind legătura prin radio și tele
fon cu conducătorii fermelor și bri
găzilor.

Preocupările pentru perfecțio
narea .conducerii cooperativei se 
materializează in adoptarea și expe
rimentarea mai multor subsisteme 
informaționale, referitoare la acti
vitatea de producție in zootehnie, 
în sectorul mecanizăre-construcții, 
in domeniul aprovizionării și al 
desfacerii producției, in utilizarea 
mijloacelor de transport auto etc. 
Esențiale sint continuitatea și ca
litatea fluxului de informații pri
mare. care reflectă indicatorii eco
nomici și de producție. Pe baza in
formațiilor se stabilesc variantele 
optime în planificare, corelațiile 
dintre diferite sectoare agricole, 
perspectivele de dezvoltare a coo
perativei pînă în anul 1975 etc. 
Cu ajutorul modelelor matema
tice se studiază posibilitățile de 
optimizare în domeniul cheltu
ielilor materiale și se adoptă cele 
mai favorabile structuri ale cul
turilor. Cu ce se soldează practic 
aceste studii și experimentări cu 
caracter aplicativ 1 în primul rind, 
se reduoe foarte mult personalul 
tehnico-administrativ : de la 479, in 
trecut, la 123 în prezent. Se apre
ciază că prin generalizarea acestui 
sistem, în viitor, pe țară, s-ar pu
tea reduce personalul de conducere 
din agricultură cu circa 200 mii de 
oameni, folosibili în diferite alta 
sectoare.

Interesante sînt preocupările pen-

Bucureștlul găzduiește cu Începere 
de luni o originală manifestare in
ternațională. in cadrul căreia, timp 
de șapte zile, își vor măsura măies
tria, priceperea și bunul! gust tineri 
bucătari, cofetari șl ospătari din An* 
gil'a, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană. R.F. a ■ Germaniei, 
Ungaria și România.

Aflată la cea de-a patra ediție (în
tâlnirile precedente s-au desfășurat 
in Ungaria șt Cehoslovacia), mani
festarea urmărește realizarea unui 
schimb de experiență între tinerii lu
crători din alimentația publică pri
vind metodele de muncă, îmbogăți
rea' cunoștințelor profesionale, pre
cum și o cunoaștere directă a reali
zărilor gastronomice din țările res
pective. Fiecare delegație va prezen
ta un meniu alcătuit din preparate 
de bucătărie și produse de cofetfirie- 
patiserie specifice țării pe care o 
reprezintă, precum și preparate din 
bucătăria Internațională. Tinerii ospă
tari se vor întrece, de asemenea, în 
ceea ce privește servirea consumato-

t V
18,00 Deschiderea emisiunii 

Mlcroavanpremlera. 18,05 Campio
natele mondiale de gimnastică. Fi
nala feminină pe aparate. Trans
misiune directă de ta Ljubljana. 
18,35 „Bastonul de mareșal". Des
pre calitățile necesare realizării in 
profesiunea aleasă, discută, ală
turi de elevi, tineri muncitori și 
cercetători, acad. Grigore Molsil 
și acad. Constantin Dalcoviciu, 
scriitorul Eugen Barbu, Nică Ti- 
llcă, președintele Judecătoriei 
sectorului 5 București, pianiștii 
Radu Lupu și Dan Grtgore, Lia 
Mnnoliu — maestră emerită a 
sportului, Mlhaeln Mihai — solistă 
de muzică ușoară. 19,15 Anunțuri 
— publicitate. 19,20 1 001 de seri —

Noi modele de încălțăminte
marochinăriesi articole de

Combinatul clujean de pielă
rie și incălțăminte reprezintă 
un puternic organism industrial, 
situindu-se printre cele mai 
mari unități de acest fel dtn 
țară, in componența căreia sînt 
cuprinse 5 fabrici, din Cluj, Tg. 
Mureș Reghin, Orăștle și Alba 
lulia. Nomenclatorul cu produ
se fabricate in cadrul combina
tului. cu o mare diversitate de 
sortimente pentru bărbați, fe
mei și copil, caută să răspundă 
unor cit mai largi preferințe de 
incălțăminte de uz general, oca
zional și sportiv, realizate din di
ferite piei șl înlocuitori de piele, 
în acest combinat se mai produc: 
mănuși — într-o variată gamă, 
haine și alte articole confecțio
nate din piele și blănuri, ca de 
exemplu : «acouri. fuste, gulere, 
căciuli etc. Se livrează, de ase
menea, și diferite articole do 
marochinărie. Pentru desfacerea 
produselor și cunoașterea ope
rativă și nemijlocită a gusturi
lor cumpărătorilor, combinatul 

tru introducerea și perfecționarea 
tehnologiilor moderne în zooteh- 

, nie. La complexul de tip industrial, 
care in final va avea o capacitate 
do 10 000 de oi, am putut remarca 
rezultatele eforturilor pentru meca
nizarea completă a lucrărilor de 
furajare și de întreținere, în hale 
construite din prefabricate. Aici se 
vor utiliza nutrețuri combinate gra
nulate pe bază de materii prime 
concentrate, lucernă etc., produse 
în cooperativă. O tehnologie asemă
nătoare cu cea utilizată în comple
xele avicole din țara noastră a per
mis creșterea a 300 mii pui cu un 
consum specific de 2.8 kg nutrețuri 
combinate pe kilogramul de carne.

în cooperativă au fost create bri
găzi de mecanizare complexă a sec
torului producției vegetale, reve
nind In medie 209 ha pe mecani
zator. Pentru a înlesni mecanizarea 

i lucrărilor, culturile au fost coma
sate pe tarlale mari. Spre exemplu, 
griul se cultivă pe două tarlale de 
580 ha flecare, față de tarlalele de 
cita 85 ha în trecut. în ultimii ani 
au fost extinse suprafețele încre
dințate celor două brigăzi de meca
nizare complexă. în prezent, aceste 
brigăzi lucrează 85 la sută din tere
nul arabil al cooperativei, ele fiind 
dotate cu o gamă largă de tractoare 
și mașini agricole. Productivitatea 
muncit pe cooperativă, pe brigăzi 
și pe mecanizator este calculată 
după numărul de minute consumate 
pentru a produce o sută de kg de 
produse agricole. De asemenea, se 
calculează prețul de cost pe fiecare 
sortiment, de produse, urmărlndu-se 
reducerea cheltuielilor de muncă 
vie și materializată. Rezultatul a- 
plicftril tehnologiilor Industriale in 
sectorul vegetal se concretizează 
prin realizarea unor producții' la 
hectar de 8 400 kg de porumb, 3100 
kg de grju, 1 850 kg floarea-soa- 
rclui. Sint cele mai mari recolte 
obținute de la înființarea acestei 
cooperative agricole de muncă, în 
activitatea căreia se îmbină armo
nios hărnicia și priceperea coopera-' 
lorilor cu preocuparea specialiștilor 
pentru introducerea științei și teh
nicii moderne.

Gazdele ne-au explicat că apli
carea tehnologiilor avansate în 
cooperativă și a metodelor de con
ducere bazate pe folosirea calculu
lui electronic sint sprijinite și de 
către specialiști ai Ministerului A- 
griculturii și ai altor organe cen
trale și locale, interesați în rezulta
tele experienței, pentru a fi aplica
te pe scară tot mai largă in agri
cultură.

C. BORDEIANU

rilor. Ei vor pregăti, la liberă ale
gere, cite o masă tradițională — do 
ceremonie, aniversare, vinătoare etc., 
precum și cite o masă impusă de 
juriu.

Produsele de bucătărie și cofetărie 
realizate in cadrul acestui concurs 
vor ti prezentate publicului cu pri
lejul organizării unei expoziții care 
se va deschide în ziua de 31 octom
brie în saloanele restaurantului 
„Athenee Palace".

în agenda manifestării figurează și 
un simpozion avind ca temă „Preo
cupări privind creșterea cadrelor pro
fesionale pentru sectorul de restau
rante și hoteluri, in contextul dez
voltării turismului" și „Tradiții și 
particularități alo artei culinare na
ționale". Totodată, pe parcursul des
fășurării manifestării, participanții 
vor vizita unități hoteliere și de ali
mentație publică din Capitală și din 
zonele de agrement ale acesteia, pre
cum și obiective turistice.

(Agerpres)

emlsiune pentru cel mici. 19.30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Masă 
rotundă TV : Probleme antl-epi- 
demlce de actualitate. Participă : 
dr. Alexandru Calomîlrescu, ad
junct al ministrului sănătății, 
prof. dr. Marin Voiculescu, prof, 
cir. Vtad Bllblle, dtrectorul Insti
tutului „loan Cantacuzino", dr. 
Vaslle Tudor. Emisiune de Manase 
Radnbv șl Andrei Baealu. 20,30 
Seară de teatru : „O scrlaoare 
pierdută" de Ion Luca Caragiale. 
Spectacol al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", înregistrat în 
apul 1969. Regia : Sică Alexandre3- 
CU. în distribuție : Constantin 
Bărbulescu. Radu Beligan, Ale
xandru Glugaru, Ion Flnteșteanu, 
Grigore Vaslllu-Blrlie, Dem. Ră- 
dulescu, Emil Liptac, Ion Henter, 
Marcel Angheleseu, Costache An
teriu, Carmen Stănescu, Mlrcea 
Cojăb. 22.30 Prlm-plan. Dumitru 
Dumitru. Erou al Muncii Socialis
te, directorul I.A.S. Pietrolu, ju
dețul Ialomița. 23,00 Telejurnalul 
de noapte.

dispune de o rețea de 8 magazine 
proprii, în orașele Cluj, Tg. Mu
reș. Orăștle, Bistrița și Reghin, 
aprovizionate permanent și din 
abundentă cu întregul sortiment 
fabricat De la începutul anului 
și pînă acum, deverul acestor 
magazine depășește suma de 26 
milioane lei. Mai trebuie arătat 
că un volum, cu fiecare an spo
rit, de produse ale Combinatului 
de pielărie și incălțăminte Cluj 
se exportă in numeroase țări.

Pentru anul viitor, fabricile 
combinatului prezintă un sorti
ment lărgit, din care se remar
că încălțămintea pe calapoade 
moderne, din piei cu finisaje 
superioare, noi creații de mă
nuși și confecții din piele și 
blană, în concordanță cu vede
rile modei actuale și de perspec
tivă. Calitatea produselor noi va 
ciștiga, cu siguranță, aprecierea 
cumpărătorilor. De altfel, crea
torii de aici au pregătit pentru 
producția anului 1971 un bogat 
sortiment de produse noii
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viața internațională______
O. N. U.

Adunarea Generaiă 
și-a reluat lucrările 
în sesiune ordinară 

începerea dezbaterilor în problema Orientului Apropiat

NEW YORK 26 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. și-a re
luat luni lucrările în sesiune ordi
nară. Au început dezbaterile asupra 
problemei Orientului Apropiat, inclu
să cu prioritate pe agenda sesiunii 
la cererea R.A.U. Dezbaterile au fost 
deschise de către, ministrul de ex
terne al R.A.U., Mahmoud Riad, care 
a prezentat în detaliu poziția țării 
sale. El a reamintit faptul că Re
publica Arabă Unită s-a declarat, în 
mod constant, gata să îndeplinească 
rezoluția Consiliului de Securitate de 
la 22 noiembrie 1967 de a coopera cu 
reprezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., ambasadorul Gun
nar Jarring, și a-i facilita misiunea. 
„Aceasta a fost poziția noastră și 
rămîne în continuare poziția noas
tră", a precizat ministrul de externe 
al R.A.U.

Noi membri nepermanenți 

ai Consiliului de Securitate

NEW YORK 26 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. a pro
cedat luni la reînnoirea anuală a u- 
nei jumătăți din membrii neperma
nenți ai Consiliului de Securitate. Au 
fost alese Argentina, Belgia, Italia, 
Japonia și Somalia, care suoced Co
lumbiei. Finlandei, Spaniei, Nepalu
lui și Zambiei. Noii membri neper
manenți ai Consiliului de Securitate 
vor începe să-și exercite mandatul la 
1 ianuarie 1971.

După discursul lui Mahmoud Riad, 
ședința Adunării Generale a O.N.U. 
a fost ridicată, dezbaterile asupra si
tuației din Orientul Apropiat urmînd 
să fie reluate marți.

★Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, și reprezentantul său special 
în Orientul Apropiat, ambasadorul 
Gunnar Jarring, s-au întîlnit dumi
nică cu ministrul de externe al 
R.A.U., Mahmoud Riad. întîlnirea a 
avut loc cu ocazia unui dejun ofe
rit de reprezentantul permanent al 
R.A.U. la O.N.U., Mohammed Zayyat, 
la care au mai participat, printre 
alții, președintele sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., Edward Hambro, 
și secretarul general adjunct al 
O.N.U. pentru problemele politice, 
Ralph Bunche. Potrivit agențiilor de 
presă, au fost discutate, cu acest pri
lej, probleme referitoare la propune
rea R.A.U. ca situația din Orientul 
Apropiat să fie luată cu prioritate in 
dezbatere de Adunarea Generală a 
O.N.U.

VIZITA DELEGAȚIEI 
DE PARTID ȘI 

GUVERNAMENTALE 
A R. P. MONGOLE 

LA MOSCOVA
MOSCOVA 26 (Agerpres) — La 

Moscova a sosit luni delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. Mon
gole, condusă de Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri, informează agenția TASS.

în aceeași zi, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit la Kremlin o masă 
în cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Mongole. Au 
participat Alexei Kcsighin, Nikolai 
Podgornîi, Mihail Suslov și alți con
ducători sovietici.

Alexei Kosighin și Jumjaaghiin Țe- 
denbal au rostit toasturi.

CONTACTE INTEREUROPENE

O MITIA RIBICICI LA PARIS • ANDREI GROMÎKO LA LON
DRA • CONVORBIRI ECONOMICE UNGARO-VEST-GERMANE

BAGDAD 26 (Agerpres). — „Su
primarea stării de urgență constituie 
un factor esențial pentru stabilitate, 
liniște și legalitate în Irak", a de
clarat duminică seara ministrul ira
kian de justiție, Aziz Cherif, într-un 
comentariu difuzat de postul de ra
dio Bagdad în legătură cu intrarea 
în vigoare, începînd de sîmbătă, a 
măsurii de ridicare a stării de ur
gență. „Această legislație excepțio
nală, a subliniat el, aplicată în toate 
regiunile Irakului, a apăsat greu a- 
supra vieții noastre publice".

„Petrolul și dezvoltarea 
economică a țărilor arabe** 

ÎNCHEIEREA COLOCVIULUI DE LA ALGER
AUGER 26 (Agerpres). — în ca

pitala algeriană a luat sfîrșit coloc
viul cu tema „Petrolul și dezvolta
rea economică a țărilor arabe", la 
care au participat specialiști din 
R.A.U., Liban, Republica Arabă Ye
men, Republica Popularg a Yemenu
lui de Sud, Siria, Irak, Kuweit, Li
bia și Algeria. Delegații prezenți la 
acest colocviu au evidențiat impor
tanța pe care 'o are valorificarea 
intensă a bogățiilor petrolifere na
ționale pentru economia statelor ara
be. într-o serie de rezoluții adopta
te, ei s-au pronunțat pentru exploa
tarea directă de către statele arabe 
a resurselor de „aur negru" de care 
dispun și pentru anularea acelor 
contracte cu societățile petroliere 
străine care aduc prejudicii intere
selor naționale. în acest sens, a fost 
evidențiată importanța naționalizări
lor, precum și a unor măsuri preli

minare de îngrădire a activității 
companiilor petroliere străine.

Colocviul s-a desfășurat, după cum 
se știe, într-o atmosferă de adevă
rată ofensivă a țărilor arabe pentru 
apărarea bogățiilor lor petrolifere : 
guvernul libian a impus monopolu
rilor străine o majorare substanțială 
a prețului țițeiului și a naționalizat 
toate filialele acestora care se ocu
pau cu comercializarea petrolului ; 
statul algerian și-a instituit, de a- 
semenea, controlul asupra unor mari 
firme petroliere occidentale.

Tot în cadrul colocviului din ca
pitala algeriană a fost subliniată 
necesitatea pregătirii cadrelor națio
nale calificate in domeniul industriei 
petroliere. O atenție deosebită a fost 
acordhtă posibilităților de intensifi
care a relațiilor de cooperare dintre 
țările arabe în vederea contracarării 
acțiunilor monopolurilor petroliere în 
regiunea Orientului Apropiat.

FESTIVITĂTIIE DIN AUSTRIA •
VIENA 26. — Corespondentul Ager

pres P. Stăncescu transmite : Gu
vernul austriac s-a reunit într-o șe
dință festivă, în cadrul căreia cance
larul Kreisky a evocat principalele 
evenimente din evoluția politică post
belică a țării, subliniind însemnătatea 
actului proclamării, la 26 octombrie 
1955. de către Parlament a neutralită
ții permanente. Manifestări festive 
au avut loc cu aceeași ocazia în dife
rite orașe ale Austriei.

Totodată, în sala de marmură a Pa
latului Belvedere, unde, în mai 1955, 
miniștrii de externe ai Austriei, An
gliei, Franței, U.R.S.S. și S.U.A. au 
semnat Tratatul de Stat cu Austria, 
a avut loc, tot în cursul dimineții 
de luni, o adunare comemorativă cu 
prilejul jubileului de 25 de ani al 
Organizației Națiunilor Unite. în cu
vântările rostite, președintele Franz 
Jonas și ministrul științei și cercetă
rii, Hertha Firnberg, s-au referit la 
rolul O.N.U. în promovarea păcii și 
colaborării internaționale, menționînd 
contribuția Austriei la activitățile or
ganizației.

iran Manifestări 
consacrate 

sărbătorii naționale
TEHERAN 26. — Corespondentul 

Agerpres Nicolae Popovici trans
mite : La Teheran au avut loc luni 
manifestări consacrate sărbătorii 
naționale a Iranului — cea de-a 51-a 
aniversare a zilei de naștere a Șa- 
hinșahului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr.

Pe stadionul Amzadieh din Tehe
ran a fost organizată o mare de
monstrație sportivă, la care au luat 
parte Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și membrii fami
liei imperiale, primul ministru, Amir 
Abbas Hoveyda, miniștri, deputați și 
senatori, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în capitala Iranului.

PARlS 26 (Agerpres). — Președin
tele Vecei Executive Federale a Iugo
slaviei, Mitia Ribicici, aflat într-o vi
zită oficială la Paris, a avut 
luni convorbiri cu premierul francez, 
Jacques Chaban-Delmas. După între
vedere, Mitia Ribicici a declarat că 
„discuțiile avute au confirmat cursul 
deja existent al relațiilor djntre cele 
două țări, care este foarte favorabil. 
Ele au evidențiat posibilitățile care se 
deschid pentru dezvoltarea Cooperării 
bilaterale". Premierul iugoslav a a- 
nunțat că primul ministru al Franței 
a acceptat invitația de a face o vi
zită în Iugoslavia, în primăvara anu
lui viitor. In aceeași zi, oaspetele 
iugoslav a părăsit Parisul, pentru a 
se reîntoarce la Belgrad.

★
LONDRA 26 (Agerpres) — Minis

trul afacerilor externe al Uniunii So
vietice, Andrei Gromîko, a sosit luni 
la Londra, unde urmează să facă o 
vizită la invitația guvernului britanic. 
Timp de două zile , A. Gromîko va a- 
vea convorbiri cu Alec Douglas-Ho
me, ministrul britanic al afacerilor 
externe. Se așteaptă, de asemenea, 
ca el să fie primit de primul minis
tru al Marii Britanii, Edward Heath.

într-o declarație făcută pe aeroport, 
Andrei Gromîko și-a exprimat spe
ranța că intîlnirile și convorbirile pe 
care le va avea la Londra vor oferi 
posibilitatea unui schimb constructiv 
de opinii. Uniunea Sovietică, a decla
rat Gromîko, duce o politică consec
ventă de dezvoltare a relațiilor sovie- 
to-engleze, pornind de la convingerea 
că dezvoltarea și îmbunătățirea ra
porturilor dintre cele două țări cores
punde intereselor popoarelor sovietic 
și britanic, reprezentînd totodată o 
contribuție la însănătoșirea situației 
în Europa și în lume. Există multe 
probleme pe care Uniunea Sovietică, 
Marea Britanie și alte țări interesate 
trebuie să le abordeze pentru a ajun
ge la un acord, în primul rînd pro
blemele referitoare la securitatea eu
ropeană, a declarat ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

Corespondentul Agerpres la Londra 
citează ziarul „Daily Telegraph" care 
precizează că aceasta este prima vi
zită oficială la Londra a unui înalt 
reprezentant sovietic din ianuarie 1967. 
Ziarul „Times" reliefează extinderea

schimburilor comerciale sovieto-brita- 
nice, care, după cum arată ziarul, au 
înregistrat unele creșteri în ultimii 
ani, dar încă n-au atins nivelul rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și alte 
țări occidentale.

★
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 

Luni au început la Budapesta tra
tativele economice ungaro—vest-ger- 
mane, anunță agenția MTI. Delega
ția R. P. Ungare este condusă de 
Peter Valyi, ministrul finanțelor, iar 
cea a R. F. a Germaniei de Karl 
Schiller, ministrul economiei.

50 de ani de la înființarea
Partidului Comunist 
din Marea Britanie

LONDRA. — Corespondentul Ager
pres transmite : în cadrul manifes
tărilor consacrate împlinirii a 50 de 
ani de la înființarea Partidului Co
munist din Marea Britanie, sîmbătă 
și duminică s-au desfășurat în dife
rite localități adunări festive. La 
Finsbury Kown Hali din Londra, au 
luat cuvîntul John Gollan, secreta
rul general al partidului, și Frank

Stanley, secretarul organizației de 
partid din Londra. Ei au vorbit des
pre drumul parcurs în decursul exis
tenței sale, de o jumătate de secol, 
de Partidul Comunist din -Marea 
Briitanie, ca detașament activ al 
luptei clasei muncitoare, pentru de
mocrație, progres social și pace. O 
adunare similară a avut loc la Not
tingham.

ÎN FAVOAREA DESTINDERII
SI COOPERĂRII ÎN EUROPA

9
• „CONFERINȚA ORAȘELOR MARTIRE: PENTRU 

PEANA" DE LA BOLOGNA
SECURITATEA EURO-

Ambasadorul României
în Columbia

și-a prezentat scrisorile
ROMA 26. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : De la Palazzo 
d’Accursio, sediul Consiliului orășe
nesc Bologna, s-a făcut auzit îndem
nul de a se acționa în vederea apă
rării păcii și securității pe continen
tul nostru. Primari și membri ai 
consiliilor de administrație provin
cială și regională din Italia, repre
zentanți ai unor orașe europene, în
tre care Lidice, Oradour, Volgograd, 
Varșovia, Cluj, Zagreb, delegați ai 
Federației Internaționale a Rezisten
ței și ai unor asociații de foști par
tizani, oameni politici, membri ai 
Partidului Comunist și Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.), ai partidelor coaliției de 
centru-stînga din Italia și-au dat în- 
tîlnire în cadrul „Conferinței orașe
lor martire pentru securitatea euro
peană", cu scopul de a analiza căile 
cele mai potrivite pentru a-și spori 
contribuția la destindere și colabo
rare.

un raport introductiv,Prezentînd 
primarul orașului Bologna, Zangheri, 
a declarat că astăzi este mai necesar 
ca oricînd să se intensifice intîlnirile 
și schimbul de păreri între orașele 
martire pentru ca glasul lor să fie 
auzit de parlamente și guverne, pen
tru ca să se consacre toate energiile 
stabilirii păcii și securității. Pârtiei- 
panții la conferință și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru ca 
toate statele să adopte o poziție mai 
clară în favoarea conferinței pen
tru securitatea europeană.

România a fost reprezentată la con
ferință de către primarul municipiu
lui Cluj, Remus Bucșa.

de acreditare
BOGOTA 26 (Agerpres). — Amba

sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Bogota, Octavian Bărbulescu, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Columbia, 
Misael Pastrana Borrero. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire, desfă
șurată într-o atmosferă călduroasă. 
Președintele Misael Pastrana Borrero 
a exprimat aprecieri'pozitive la adre
sa politicii externe a țării noastre și 
dorința ca relațiile dintre România și 
Columbia să se dezvolte.

IERI S-A DESCHIS LA BUDAPESTA

Adunarea Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat

BUDAPESTA 26. — Corespondentul 
Agerpres Alexandru Pintea transmi
te : Luni dimineața s-a deschis, la 
Budapesta, cea de-a 8-a Adunare a 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. Sînt prezenți reprezentanți 
a numeroase organizații de tineret, 
democratice și progresiste din aproxi
mativ 100 de țări. Conducătorul dele
gației tineretului român, Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., 
face parte din Prezidiul adunării.

La ordinea de zi a adunării — care 
coincide cu sărbătorirea a 25 de ani 
de la crearea Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat — se află ra
poarte privind lupta tinerei generații 
contemporane și întărirea unității 
antiimperialiste a tineretului lumii, 
situația actuală din Indochina și în-

tărirea solidarității și sprijinului ti
neretului mondial acordat popoarelor 
indochineze în lupta impotriva agre
siunii etc.

Cu prilejul deschiderii lucrărilor, 
adunarea a fost salutată de către Ist
van Horvath, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist din Un
garia, și s-a dat citire unui mesaj a- 
dresat participanților de către Lo- 
sonezi Pal, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare.

★
Duminică, cu ocazia desfășurării 

celei de-a 8-a Adunări a F.M.T.D., la 
Budapesta s-a deschis o expoziție. De 
un viu interes s-a bucurat standul 
românesc, care prezintă, printre arte
le, imagini din viața copiilor din țara 
noastră.
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Cazul Bernadettei Devlin
revine în actualitate

Zilele trecute, o ti- 
nără irlandeză al cărui 
nume a devenit atît de 
familiar cetățenilor 
Marii Britanii, Ber
nadette Devlin, depu
tată în Camera Comu
nelor din partea cir
cumscripției electorale 
Mid- Ulster (Irlanda de 
Nord), părăsea închi
soarea Armagh din 
Belfast. Lideră a luptei 
pentru drepturi civile 
a populației catolice 
nord-irlandeze, ea a 
fost condamnată la 26 
iunie a.c. la șase luni 
închisoare pentru par
ticiparea la manifesta
țiile de la Londonderry 
din august 1969. Elibe
rarea înainte de termen 
a fost motivată prin 
„buna purtare" a tine
rei deputate în cele 4 
luni de detențiune.

La timpul său. a-

restarea și condamna
rea deputatei Berna
dette Devlin au stirnit 
senzație. „Cazul" era 
unic in analele Parla
mentului britanic. O 
serie de deputați au 
protestat împotriva a- 
restării, iar unele ziare 
au găsit vicii in for
mă și fond procesului 
intentat.

Întrebarea pe care 
și-o pun in prezent ob
servatorii de aici este 
dacă și in ce măsură 
eliberarea Bernadettei 
Devlin va contribui sau 
nu la limpezirea 
atmosferei încărcate 
din Irlanda de Nord, 
unde periodic izbuc
nesc ciocniri singeroa- 
se intre populația cato
lică și cea protestantă, 
sau între populație și 
militarii britanici tri-

miși „să păstreze or
dinea". Încordarea din 
Irlanda de Nord își are 
izvorul in persistenta 
unor practici discrimi
natorii față de popu
lația catolică, dar, pe 
un plan mai general, 
este vorba de agrava
rea unor cronice pro
bleme economice și so
ciale generate de ră- 
minerea, in urmă a a- 
cestei regiuni.

Bernadette 
nu și-a pierdut 
tea de deputată
mare a condamnării, 
astfel incit ea va pu
tea participa la ședin
țele Parlamentului, 
cind acesta își va re
lua miine lucrările.

Devlin 
calita- 
ca ur-

N. PLOPEANU

Londra. 26.
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MINISTRUL ROMAN 
AL AGRICULTURII 
SI SILVICULTURII 

ÎN VIZITĂ LA TEHERAN
TEHERAN. — Corespondentul 

Agerpres, transmite : în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde 
în Iran, Angelo Miculescu, mi
nistrul român al agriculturii și 
silviculturii, a vizitat Institutul de 
cercetări veterinare din Karadji. 
Duminică seara, ministrul român a 
participat la un cocteil oferit de că
tre ministrul iranian al reformei a- 
grare și al cooperativelor rurale, 
Abdolazim Valian. La cocteil au mai 
participat Iradj Vahidi, ministrul 
agriculturii, Nasser Galsorskhi, mi- 

. nistrul resurselor naturale, Pavel Si- 
lard. ambasadorul României la Te
heran. precum și specialiști români 
care lucrează in Iran, în cadrul a- 
cordurilor de cooperare româno- 
iraniene.

Un nou tip 
de dezintegrare 

nucleară
COBALT TRANSFORMAT 

IN... FIER !

O echipă de savanți ameri
cani, britanici și canadieni au 
descoperit un nou tip de dezin
tegrare nucleară prin elimina
rea de protoni și transformarea 
unui element chimic in altul. 
Savanții au reușit să dezinte
greze un nucleu de cobalt, care, 
eliminînd un proton, s-a trans
format într-un nucleu de fier. 
Aceste cercetări, inițiate de dr. 
Joseph Cerny, profesor de chi
mie la Universitatea Berkeley 
din California, s-au desfășurat 
în laboratoarele universităților 
Berkeley, Harwell, Oxford și St. 
Lawrence.

Celelalte tipuri de dezintegra
re nucleară cunoscute pînă acum 
sint cele obținute prin emite
rea de particule Alpha, Beta și 
fuziunea spontană, fără însă ca 
rezultatul lor să fie apariția u- 
nui nou element chimic.

■ B H ■ ■ ■
întrevedere Jeno Fock- 

Xuan Thuy. Jenâ Fock- prcșe~ 
dintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țârănesc ungar, l-a pri
mit pe ministrul Xuan Thuy, șeful 
delegației R. D. Vietnam la convor
birile cvadripartite de la Paris. 
Xuan Thuy se află într-o vizită ofi
cială la Budapesta la invitația1 gu
vernului R. P. Ungare.

La Santiago de Chile p°- 
liția a arestat duminică pe Râul 
Leon Cosmelli și pe tatăl acestuia, 
Atilio Cosmelli, despre care se pre

agențiile de presă transmit:
supune că ar fi organizat atentatul 
în urma căruia și-a pierdut viața ge
neralul Rene Schneider. Se presupu
ne, de asemenea, că acest complot a 
fost organizat de un grup de chilieni 
stabiliți la Buenos Aires. în cursul 
aceleiași zile, guvernul chilian a e- 
mis un mandat de arestare împo
triva generalului în retragere Robert 
Viaux. Potrivit agenției chiliene de 
presă „Obre“, Robert Viaux ar fi 
conducătorul grupului de extremă 
dreaptă care s-a făcut vinovat de 
moartea generalului Rene Schneider.

Din cauza ceții. pe șoselele olandeze s-au produs numeroase accidente de cir
culație. în fotografie : coliziune între autoturisme pe magistrala Amsterdam— 
Haga, unde, după primele cercetări, s-au înregistrat 7 morți și peste 100 de 

răniți

Cel de-al X-Iea congres 
al Partidului Socialist Arab, 
BOOS, care trebuia să înceapă luni
In capitala siriană, a fost amînat pen
tru miercuri, anunță agenția MEN. 
Potrivit agenției citate, congresul a 
fost amînat pentru a se permite co
mandamentelor regional și interarab 
ale partidului să-și definitiveze ra
poartele care vor fi prezentate în 
fața participanților.

Tratativele franco-alge- 
riene consacrate examină

rii relațiilor economice și 
financiare dintre' cele două țări 
au fost reluate Ieri la Alger. 
Scopul convorbirilor este de a stabili 
ce parte din beneficiile societăților 
franceze, care exploatează petrolul 
saharian, va reveni în viitor statului 
algerian. Prin închiderea Canalului 
de Suez în 1967, costul petrolului din 
Orientul Mijlociu, adus în Europa pe 
la Capul Bunei Speranțe, a crescut 
sensibil, petrolul algerian exploatat 
de societățile franceze devenind tot 
mai căutat.

La Havana a sosit o dele
gație sindicala română, 
condusă de Constantin Mocanu, se
cretar al Comitetului Uniunii sindi
catelor din întreprinderile și institu
țiile agricole. Delegația română va 
face o vizită de schimb de experiență 
la invitația Centralei sindicatelor din 
Republica Cuba. La sosire, delegația 
sindicală română a fost salutată de 
activiști ai centralei sindicatelor din 
Cuba. A fost, de asemenea, prezent 
Vasile Mușat, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Havana.

A doua sesiune a comi
tetului mixt bulgaro-fran- 
CeZ s*a desfă?urat la Paris. Părți
le au convenit ca operațiile în cadrul 
colaborării să se bucure de condițiile 
cele mai favorabile în privința regi
mului de import și vamal, ca și in 
domeniul finanțării. Ambele delegații, 
relevă . agenția B.T.A., au sublimat 
marea importanță a dezvoltării co
laborării bulgaro-franceze in terțe 
țări, mal ales în ceea ce privește 
construirea de întreprinderi indus
triale.

Drepturi electorale pen
tru femei. Cu 25 170 de voturl 
pentru, din totalul de 39 951, alegă
torii din Lucerna au recunoscut du
minică, în cadrul unui referendum, 
dreptul femeilor de a vota și de a fi 
alese la nivel cantonai și munici
pal.

Fotografierea stației automate „SONDA-8"

Ceroetătorii de la 
Institutul astronomic 
„Sternberg" continuă 
experiențele pentru de
terminarea foarte pre
cisă a parametrilor tra
seului urmat de stația 
automată „Sonda-8“.

După cum relatează 
agenția TASS, în noap
tea de 24/25 octombrie, 
in cadrul observatoru

lui, situat la mare alti
tudine, a fost realizată, 
cu ajutorul unei insta
lații optice și de tele
viziune, o fotografie u- 
nică a stației automate 
de la distanța de 348 000 
km, in timpul întoar
cerii spre Pămînt. Co
ordonatele stației au 
fost determinate în a-

Petăr Tancev, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, 
l-a primit luni după-amiază pe Emi- 
lian Nucescu, președintele Tribuna
lului Suprem al Republicii Socialiste 
România, care face o vizită în R. P. 
Bulgaria. în timpul șederii sale în 
Bulgaria, președintele Tribunalului 
Suprem al României a purtat convor
biri cu omologul său bulgar, A. Ve- 
lev, a avut întîlniri la Procuratura 
generală cu juriști bulgari și a fost 
primit de ministrul justiției, Svetla 
Dascalova.

Cu prilejul celei de-a 26-a a- 
niversări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, atașații militari ai României 
la Ulan Bator și Washington au 
organizat gale de filme redînd 
aspecte din lupta ostașilor ro
mâni pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist și din activita
tea forțelor armate din țara 
noastră. La Ulan Bator a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
aceluiași eveniment, la care au 
luat cuvîntul col. D. Batsuh, din 
cadrul forțelor armate mongole, 
și Ion Sandu, ambasadorul Ro
mâniei in R. P. Mongolă.

(Agerpres)

cel moment cu mare 
precizie. Aceasta, rele
vă •■agenția, constituie 
un record de distanță 
pentru mijloace optice, 
la fotografierea corpu
rilor cosmice artificiale, 

în noaptea de 25/26 
octombrie, „Sonda-8“ a 
fost fotografiată la dis
tanța de 277 000 km de 
Pămînt.

Adevăratele probleme 
de la Reggio Calabria

regionale, și nu în

De peste trei luni, cronica im- 
ternă italiană consemnează cu 
regularitate așa-numitele „eve
nimente de la Reggio Calabria". 
Relatările presei, televiziunii au 
oferit imaginea unei adevărate 
răzvrătiri — baricade de-a lun
gul străzilor și ciocniri cu poli
ția, încetarea activității institu
țiilor publice, blocarea oricărei 
legături feroviare și rutiere cu 
celelalte zone ale țării, inclusiv 
întreruperea traficului cu Sici
lia, manifestații de stradă etc.

Despre ce este vorba ? înce
pînd de la 10 iulie, după alege
rile care au desemnat organele 
de conducere ale regiunilor în 
principalul oraș al celei mai su
dice și mai sărace regiuni a Ita
liei — Reggio Calabria — s-a 
organizat o mișcare ai cărei 
aderenți revendică fixarea la 
Reggio a reședinței adminis
trației . .... '...
„orașul rival", Catanzaro. Iniția
tă de elemente conservatoare și 
de orientare neofascistă, în 
scopul obținerii de poziții privi
legiate, care să le asigure avan
taje decurgînd din deținerea fai
nelor administrației regionale, 
mișcarea a luat, treptat, amploa
re. Folosind în mod demagogic 
nemulțumirile populației față de 
starea de înapoiere cronică a în
tregii regiuni, în care subdez
voltarea se împletește cu șoma
jul, organizatorii și inspiratorii 
mișcării de „protest popular" au 
lansat promisiunea, cu nimic 
justificată, că stabilirea sediului 
administrației regionale la Reg
gio Calabria ar însemna „sal
varea de toate greutățile". In 
acest mod s-a reușit antrenarea 
unei părți a populației orașului 
la aceste acțiuni.

Momentul în care a fost de
clanșată acțiunea lasă să se 
întrevadă însuși faptul că tul
burările de la Reggio Calabria 
nu sînt străine de aceleași pla
nuri ale forțelor retrograde și 
neofasciste ce se opun stabilirii 
unui curs nou, mai avansat, în 
politica țării, dorind să golească, 
astfel, de conținut recenta refor
mă de organizare pe baze regio
nale și autonomie locală. Planu
rile forțelor reacționare au eșuat

însă și de această dată, primind 
riposta fermă a forțelor demo
cratice.

Răspunsul comuniștilor, al ce
lorlalte forțe politice progresiste 
a fost acela de a arăta, chiar de 
la începutul tulburărilor, că ade
vărata problemă nu constă în 
fixarea la Reggio sau la CataT>- 
zaro a sediului regiunii, ci în re
construirea și renașterea econo
mică a întregii Calabrii și a re
giunii Mezzogiorno, care să per
mită folosirea resurselor exis
tente, materiale și umane, să 
pună capăt emigrărilor și să cre
eze posturi de muncă pentru cir
ca 100 000 de persoane, să mic
șoreze decalajul profund dintre 
nordul și sudul Italiei. în decla
rații ale conducerii P.C. Italian 
și P.S.I. s-a cerut, totodată, ca 
instigatorii și organizatorii de
zordinilor de la Reggio să fie 
deferiți justiției.

Intervenind la rlndul său în 
parlament, guvernul, prin glasul 
premierului Emilio 
bo, s-a angajat să

Colom- 
, _ înfrunte

complexele probleme ale Ca- 
labriei într-un plan de dezvolta
re economică generală a a- 
cestei regiuni și a întregului 
Mezzogiorno, să adopte măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale populației în contex
tul unui proces de industrializa
re, cu investiții publice și par
ticulare. S-a stabilit, totodată, 
ca, dată fiind situația de intensă 
încordare ce s-a creat la Reggio, 
să fie discutate, de către Parla
ment, criteriile potrivit cărora 
să se fixeze orașul-reședință al 
regiunii Calabria.

în așteptarea reglementării 
disputei asupra orașului-reședin- 
ță, situația la Reggio Calabria 
este în curs de normalizare. Fa
bricile și instituțiile și-au reluat 
activitatea, magazinele și bănci
le înregistrează un aflux de 
clienți, transporturile publice 
funcționează din nou. Legătura 
cu alte localități ale țării, pre
cum și cu cele 5 milioane de si
cilieni este, de asemenea, res
tabilită.

Roma
/ N. PUICEA
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