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• ADUNĂRI DE ALEGERI 
ÎN ORGANIZAȚIILE DE 

PARTID: MULTIPLA
FUNCȚIE EDUCATIVA A 

COMUNISTULUI DE LA 

CATEDRA • DE LA „MO- 
DELE DE REFERINȚĂ" 

LA PRODUCȚIA DE MA
RE SERIE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Japoniei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 2 noiembrie, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten

țiar al Japoniei la București, Tos- 
hio Mitsudo, în legătură cu pleca
rea definitivă a acestuia din țara 
noastră.

Primirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Iranului

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

Astăzi: INDUSTRIA 
MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

Efortul de investiții pe care statul, 
poporul nostru îl fac în prezent pen
tru dezvoltarea economică și socială 
a țării solicită din plin industria 
materialelor de construcții, ramură 
care în actualul cincinal s-a dezvol
tat într-un ritm mai rapid față de 
cel prevăzut pe ansamblul industriei. 
Aceeași tendință de dezvoltare acce
lerată se remarcă și în acest an ; 
potrivit prevederilor inițiale ale pla
nului de stat, producția de materiale 
de construcție urmează să sporească 
cu peste 12 la sută față de reali
zările anului trecut. Calamitățile na
turale care s-au abătut asupra unei 
mari părți din teritoriul țării au pus 
în fața unităților producătoare de 
materiale de construcții sarcini noi : 
refacerea zonelor sinistrate a necesitat 
urgent mari cantități de materiale de 
construcții dintre cele mai diverse. 
In fața situației excepționale care 
survenise. colectivele întreprinderi
lor producătoare de materiale de con
strucție s-au angajat să realizeze su
plimentar o producție în valoare de 
peste 120 milioane lei.

Acum, clnd au trecut 10 luni din 
acest an, care este stadiul realizării 
planului și a angajamentelor asumate 
de unitățile producătoare de mate
riale de construcție ? Pe această 
temă am avut o convorbire cu ing. 
SILVIU OPRIȘ, adjunct al ministru
lui Industriei materialelor de con
strucții

— Chiar dacă sîntem la începutul 
lunii noiembrie, lipsa in acest mo
ment a unor date statistice com
plete mă determină să apelez 
la rezultatele consemnate după nu
mai trei trimestre — ne-a spus in
terlocutorul. Deși în sectorul nostru 
au fost afectate de calamități 18 uni
tăți, colectivele tuturor întreprin
derilor, conștiente de marea răspun
dere ce le revine în aprovizionarea 
șantierelor de investiții, în asigurarea 
reconstrucției, și-au mobilizat toate 
forțele, reușind să realizeze exemplar 
sarcinile de plan, să satisfacă în

bună parte cererile de suplimentare 
a producției de materiale de con
strucție. In primele nouă luni planul 
Ministerului Industriei Materialelor 
de Construcții a fost îndeplinit la 
toți indicatorii : nivelul planificat al 
producției a fost depășit cu 1,6 la 
sută, obținîndu-se peste prevederi 
18 000 tone ciment, 1 milion mp 
materiale hidroizolatoare, 4 000 mc 
prefabricate, 700 tone obiecte sani
tare, 200 000 mp carton etc. Țin să 
precizez că pe baza realizărilor de 
pînă acum — la geamuri și panouri 
mari, angajamentele au fost integral 
înfăptuite — există posibilități ca 
angajamentele asumate de colecti
vele unităților noastre privind spo
rirea producției fizice să fie îndepli
nite întocmai.

O evoluție favorabilă a înregistrat 
în această perioadă productivitatea 
muncii, ca și activitatea financiară 
pe ansamblul unităților ministerului. 
Datorită măsurilor luate în unități 
pentru organizarea mai bună a mun
cii și a producției, pentru uttlizarea 
rațională a utilajului și a forțej de 
muncă, sarcina de creștere a produc- 
tivității muncii a fost realizată in 
proporție de 100.2 la sută. Volumul 
beneficiilor peste plan totalizează 33 
milioane Iei. Realizările pe care 
le-am obtinut pină în prezent, a- 
dăugate la succesele celor 4 ani an
teriori. au permis colectivelor de 
muncă din unitățile Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții 
să raporteze în ziua de 30 octom
brie îndeplinirea prevederilor actua
lului plan cincinal la producția glo
bală industrială ; în timpul care a 
mai rămas pînă la finele anului vom 
livra un volum suplimentar de ma
teriale de construcții in valoare de 
1 miliard lei.

Rep : Vă propunem să stârniți, 
totuși, asupra unor elemente ce 
s-au dovedit a fi mai dificile pe 
parcursul anului. Bunăoară, vă 
rugăm să explicați cauzele care

CASA DE CULTURA 
ÎNTR O ZI

DE DUMINICĂ

ou perturbat in primele două 
decade din luna octombrie fabri
cația de ciment, de cărămizi și 
blocuri ceramice' și la anumite 
sortimente de tuburi de azboci
ment, produse mult solicitate in 
momentul de față de economie.

Ing. S. Opriș : Intr-adevăr, în pri
ma parte a lunii octombrie au apărut 
unele rămîneri în urmă față de plan 
la produsele amintite. Nerealizarea 
planului la ciment se datorește de
fecțiunilor survenite în funcționarea 
agregatelor fabricii de la Turda. In 
prima decadă a lui octombrie s-a 
pierdut aici o producție de ciment 
de aproape 3 000 tone. Țin să preci
zez că potențialul productiv al aces
tei unități a fost restabilit în scurt 
timp, astfel încît restanța amintită nu 
a influențat realizarea planului de 
producție pe luna octombrie. Produc
ția de tuburi din azbociment nu se 
ridică încă la nivelul planului dato
rită neint.rării Ia timp în funcțiune 
(la sfîrșitul lunii iunie a.c.) a celei 
do-a doua linii de tuburi de la Com
binatul de materiale de construcții 
din Țg. Jiu. O dată cu începerea fa
bricației Ia această linie. în primele 
zile ale lunii noiembrie se va recu
pera o bună parte din restanță.

Cit privește materialele ceramice de 
zidărie, rămînerea sub plan în prima 
jumătate a lunii octombrie se dato
rește defecțiunilor apărute la noile 
linii de fabricație intrate în funcțiu
ne la sfîrșitul lunii septembrie în ca
drul întreprinderii „Record" din Si
biu. Specialiștii din centrală și mi
nister s-au deplasat urgent la fața 
locului și, pe baza unui program de 
acțiune, au trecut imediat la reme
dierea defecțiunilor. Precizez că în 
fiecare caz în parte, din cele amin
tite aici, este vorba de o situație le 
moment care nu va influența nega
tiv în final îndeplinirea planului și a 
angajamentelor pe ansamblul minis
terului.

Rep. : Nu ați amintit nimic 
despre Fabrica de ciment de la 
Medgidia, unitate care pină la 
sfîrșitul lunii septembrie înre
gistrase o răminere in urmă de 
aproape 50 000 tone. De aseme
nea, așteptam să vă referiți și la 
fabricile de materiale ceramice 
de zidărie de la Mureșeni, Urzi- 
ceni, Feldioara, Sighișoara și Sa- 
tu-Mare, unități care înregis
trau importante restanțe la finele 
trimestrului 111.

Convorbire realizata de 
loan ERHAN

însemnări pe marginea unui sondaj edificator 

inițiat de Direcția așezămintelor culturale

(Continuare în pag. a IH-a)

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

A REPUBUCII POPULARE POLONE 
ÎN REPUBLICĂ SOCIALISTĂ ROMANIA

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, o delegație de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Polone, condusă de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, și Jo- 
zef Cyrankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P.,

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, va 
face o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România, 
în noiembrie a.c. In timpul vizitei 
va avea loc semnarea noului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă.

IN PAGINA ft IV-ft

La aniversarea lui Mihail Sadoveanu

O OPERĂ DĂRUITĂ ETERNITĂȚII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 2 noiembrie, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Iranului la București, Sol-

tan H. V. Sanandaji, în legătură 
cu plecarea definitivă a acestuia, 
din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul U.R.S.S.
Luni, 2 noiembrie 1970, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe A. V. Basov, ambasado-

Delegația 
Comunist

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit luni 
după-amiază delegația Partidului 
Comunist Francez, condusă de to
varășul Rene Piquet, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.F., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte tovară
șii Henri Martin, membru al C.C. 
al P.C.F., Etienne Dominici, se
cretar al Federației P.C.F. din 
Hautes Alpes, Henri Malberg, 
membru al Biroului Federației 
P.C.F. din Paris, și Louis Le 
Floch, activist la C.C. al P.C.F.

La primire, au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Ion Cîrcei, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R-, Dumitru Ghișe, adjunct

rul extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Partidului 
Francez

de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Dan Marțian, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de cordialitate, au fost abordate 
unele probleme ale activității ac
tuale ale celor două partide, pre
cum și alte probleme de interes 
comun. Delegația Partidului Comu
nist Francez a transmis mulțumi
rile sale pentru atenția cu care b 
fost înconjurată și și-a exprimai 
interesul pentru contactele avute 
în timpul vizitei.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a dezvolta relațiile dt 
prietenie și colaborare tovărășească 
dintre Partidul Comunist Româr 
și Partidul Comunist Francez, co
respunzător intereselor celor două 
partide și popoare, cauzei unități 
mișcării comuniste și muncitorești 
a tuturor forțelor antiimperialiste

In orice condiții, cu toate mijloacele, să se asigure

RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA

GRABNICA A PORUMBULUI!
NICI UN BOB RISIPIT, ÎNTREAGA RECOLTĂ ÎN HAMBARE!

In ultimele zile oamenii muncii de pe ogoare au muncit intens 
pentru terminarea lucrărilor agricole de sezon. Numeroase întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agricole 
porumbului și a celorlalte culturi tîrzii. 
suprafețe destinate griului, iar în prezent 
tufilor adinei de toamnă.

) Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii șl Silviculturii 
rezultă că pînă în ziua de 1 noiembrie a.c. recoltarea porumbului s-a 
efectuat pe 95 Ia sută din suprafața cultivată în intreprinderile agricole 
de stat și pe 92 la sută în cooperativele agricole. In majoritatea jude
țelor țării această importantă lucrare este terminată sau pe cale de 
a fi încheiată. întreprinderile agricole de stat din 11 județe au termi
nat culesul porumbului, iar în Argeș, Mehedinți și altele, care au realizări 
de peste 98 la sută, această lucrare se poate considera practic în
cheiată. De asemenea, au terminat culesul porumbului cooperativele 
agricole din opt județe, iar in alte 18 județe recoltatul s-a efectuat in 
proporție de 90—99 Ia sută. Au mai rămas de recoltat suprafețe rhai 
mari în județele Mureș. Cluj. Ialomița și altele, unde este nevoie să 
se concentreze toate forțele manuale și mecanice existente pentru ter
minarea grabnică a acestei lucrări. O mai mare atenție trebuie să se 
acorde transportului rapid al întregii recolte pentru a se evita orice 
pierderi.

Din datele M.A.S. rezultă că atît în întreprinderile agricole de stat, 
cît și în cooperativele agricole strînsul cartofilor de toamnă s-a efec
tuat in proporție de 99 la sută. întîrziate sînt lucrările de recoltare la 
sfecla de zahăr. îndeosebi într-o serie de cooperative agricole din 
județele Covasna și Brașov. Ținînd seama de faptul că timpul este 
înaintat și că pînă acum în cooperativele agricole sfecla de zahăr s-a

au terminat atît recoltarea 
cît și însămînțarea întregii 
au trecut la executarea ară-

»trîns pe numai 8-1 la sută din suprafața cultivată, este nevoie să se 
urgenteze recoltatul acestei culturi. De asemenea, trebuie să se folo
sească intens toate mijloacele pentru transportul rapid al producției 
din cîmp și din depozitele intermediare și să se ia măsuri de prote
jare împotriva eventualelor înghețuri.

în toamna aceasta, datorită eforturilor desfășurate de mecanizatori, 
itenției sporite acordate regulilor agrotehnice de semănat, se poate 
aprecia că s-au pus bazele unei recolte bune de grîu. Pînă în ziua de 
1 noiembrie a.c. întreprinderile agricole de stat au realizat 99 la sută 
din prevederi la însămînțarea griului, iar cooperativele agricole 95 la 
sută. In unitățile în care continuă semănatul trebuie să se ia măsuri 
pentru terminarea neîntîrziată a acestei lucrări, acordîndu-se maximum 
de atenție calității.

O dată cu începutul lunii noiembrie zhele frumoase în care se 
poate lucra din plin s-au împuținat, oricînd putînd surveni temperaturi 
scăzute și ploi reci. De aceea, paralel cu ultimele eforturi pentru ter
minarea culesului, transportului și depozitării în bune condiții a pro
duselor toamnei, este nevoie să se treacă masiv la executarea arătu
rilor adinei, care condiționează în foarte mare măsură nivelul recoltei 
anului viitor. Se recomandă ca în unitățile care au terminat culesul 
și semănatul griului — și acestea alcătuiesc marea majoritate a I.A.S. 
și cooperativelor agricole — să se repartizeze toate tractoarele dispo
nibile la arat din zori pînă în noapte, în schimburi prelungite sau în 
două schimburi. In toate unitățile agricole specialiștii trebuie să orga
nizeze în așa fel munca încît arăturile adînci de toamnă să se efec
tueze fără excepții pe întreaga suprafață destinată culturilor de pri
măvară.

O frumoasă duminică de toamnă, 
o obișnuită zi de repaos pentru oa
menii muncii. Nu însă și pentru așe— 
zămintele culturale care, mai mult 
decit oricînd, la sfîrșit de săptămînă 
sînt chemate să dea adevărata mă
sură a capacității lor organizatorice. 
Iată rațiunea pentru care Direcția 
așezămintelor culturale din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă 
a luat, nu de mult, inițiativa de a 
realiza un sondaj la 100 de Case de 
cultură din țară (din cele 208 exis
tente). Sondajul a cuprins, în prin
cipal, o întrebare : „Ce manifestări 
culturale ați organizat în ziua de 27 
septembrie ?“ Răspunsurile au per
mis conturarea unei revelatoare ima
gini de ansamblu, obținerea unei ve
ritabile „radiografii" a profilului 
unei case de cultură Intr-o zi de 
duminică.

Precizăm că datele furnizate 
le-am examinat numai ca material 
care poate ilustra CONCEPȚIA DE 
ANSAMBLU în alcătuirea unui pro
gram de activitate, fără a ne referi 
la modalitățile concrete de desfășu
rare, desigur mereu altele, de la un 
caz la altul. De asemenea, subliniem 
că observațiile și calificativele acor
date caselor de cultură se referă ex
clusiv la duminica respectivă, fără a 
implica aprecieri la adresa întregii 
aetivități.

Tar acum să dăm cuvîntul cifre
lor.

47 la sută din răspunsuri indică o 
activitate bună, preocupări evidente 
pentru a conferi programului de sfîr
șit de săptămînă un profil aparte. 
Din acestea, dacă ar fi să ne oprim

doar la acele Case de cultură al 
căror program, în ziua respectivă, 
s-a înscris ferm pe linia unei ridica
te exigențe culturale, enumerarea ar 
fi insă mult mai redusă : Rupea 
Odorheiul Secuiesc. Tîrgu-Frumos. 
Pașcani, Sinaia și... cam atît. Oferim 
spre exemplificare programul case
lor de cultură din primele două cen
tre amintite pentru a demonstra cît 
de lesne ar putea fi urmat exemplul 
acestora și în alte localități.

La Rupea, copiii au fost invitați 
dimineața la obișnuitul ciclu dumi
nical : „Povești nemuritoare", urmat 
de concursul „Cine știe cîștigă". pen
tru cei mici : „Cei drepți înving". 
Spre prînz, într-una din sălile ora
șului, a avut loc tradiționala horă și 
un program artistic, iar seara, pen
tru tineret, s-a desfășurat o micro- 
enciclopedie, cu următoarele teme : 
Louis Pasteur. Procesele vrăjitoare
lor. Scurtă istorie.

La Odorhei, dimineața s-a deschis 
expoziția de artă plastică a artistu
lui clujean Gedeon Zoltan. Manifes
tarea a fost însoțită de un program 
artistic care a cuprins recitări și un 
cvartet de Beethoven. A urmat v 
masă rotundă pe probleme de artă 
plastică. După-amiaza a fost re
zervată teatrului : două spectacole cu 
piesa „Omul de aur".

Restul caselor de cultură (pînă la 
47) au avut activități notabile în 
primul rînd. prin strădania evidentă 
de a le conferi varietate, de a ieși

Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

„Pierdut servietă în 
restaurantul Ciocîrlia sau 
în taxiul folosit pînă in Li- 
năriej in noaptea de... Bună 
recompensă pentru notele 
de curs din servietă". Un 
fapt din antologia micilor 
tragi-comedii consumate 
dincolo de stilul telegrafic 
al anunțurilor de mică pu
blicitate.

Ne-au stirnit curiozitatea. 
Pentru că (oricit de para
doxal sună) există o memo
rie a uitucilor, a oamenilor 
distrați, care își pot pierde 
ochelarii sau umbrela de 
două ori pe lună, dar știu cu 
exactitate. întotdeauna, cînd 
și unde s-au despărțit de 
obiect.

Altceva decît trăsăturile 
pur psihice și decît dezordi
nea aparentă, de supra
față. trebuie să stea la ori
ginea acestor întimplări al 
căror epilog se consumă în 
spațiul strimt al anunțuri
lor telegrafice. Căutînd a- 
cest altceva, am încercat o 
scurtă incursiune în lumea 
obiectelor pierdute.

Desigur, nu ne propunem 
să ne oprim asupra unor as
pecte unde zăpăceala ajun
ge să frizeze ridicolul. în 
treacăt, pentru amuzament, 
mgnționăm că am întîlnit 
pierderi de genul : „pierdut 
cal alb, talie mijlocie, cor
cit cu arab", „saltea de 
lină pe șoseaua Slobo
zia — Buzău (!)". „cățelușă 
mică, roșcată, defect gu- 
șe. nu aude bine" etc 
Ne-au interesat Insă mai 
puțin asemenea aspecte, 
pentru că am observat 
lucruri realmente îngrijo

rătoare. Am făcut o sta
tistică sumară pe cate
gorii de obiecte și am con
statat că majoritatea pri
vesc anunțuri importante, 
tntr-o singură lună a fost 
anunțată, intre altele, pier-

Intreprinderile respective. 
In al treilea rînd, sînt acte 
care certifică însăși identi
tatea profesională a purtă
torului. Cum pot fi ele pier
dute ? Cum dispar zilnic 
două-trej cărți de muncă.

Deosebită, ca enunț, dar în 
fond la fel de lejeră, con
cepția că diferitele dispa
riții și rătăciri de acte sint 
doar „mici incidente" se 
mai întîlnește și în expli
cațiile unor salariati date

„Pierdut mostră 
de responsabilitate, 
găsitorul este rugat..."

derea a 51 legitimații de 
serviciu, 27 cărți de muncă 
și 18 legitimații de student.

Simpla enumerare a a- 
cestor dispariții conturează 
seriozitatea problemei puse 
in discuție. în primul rînd. 
pentru că este vorba de 
acte. In al doilea rînd. este 
vorba de acte care dau a- 
numite drepturi, permit li
berul acces in instituțiile si

știut fiind că nimeni nu le 
ține în portvizit ?

încercările noastre de a 
discuta cu o parte dintre 
păgubașii respectivi s-au 
soldat cu explicații in care 
nepăsarea, superficialitatea, 
indolența se amestecă cu o 
oarecare nonșalanță, de ge
nul „eh. cui nu 1 se întim- 
plă“, ori „știu eu cum s-a 
întimplat ?... fatalitatea !“.

in legătură cu diferite do
cumente sau formulare pier
dute. Unii angajați ai 
I.C.R.A., de la depozitul 
„Podgoria", bunăoară, su
feră de o adevărată „boală" 
de a pierde delegațiile prin 
care sint împuterniciți să 
ridice marfa de la furni
zori: seară de seară, ba 
unul, ba altul dintre înso
țitorii mașinilor se prezin

tă la serviciul transporturi 
și mărturisesc, cu dezin
voltură. că nu mai au toate 
documentele primite dimi
neața.

Și... ? Sînt notate seriile 
imprimatelor pierdute, după 
care cazurile se încolonea
ză frumos pe grupe și. lu
nar (de data aceasta ordo
nat. cu o bizară disciplină 
a indisciplinei), iau drumul 
tiparului. Singurul efect a- 
supra celor care abando
nează înscrisurile pe unde
va. pe vreun butoi din de
pozit. pe o masă de restau
rant sau pur si simplu pe 
trotuar. este suportarea 
costului anunțului de ziar 
(o nimica toată, la urma 
urmei, deoarece anunțurile 
sînt colective și cheltuielile 
lor se împart). Și viata 
— în cazul de față dezordi
nea. lipsa de răspundere șl 
toleranța — merge frumos 
înainte...

Ciudata boală persistă 
pentru că există la unii pă
rerea că delegațiile sînt 
forme inutile (deși tipărite 
In mod special, deși inse- 
riate, deși conferă purtăto
rului calitatea de reprezen
tant al unei întreprinderi de 
comerț etc), adevărata le
gitimare bazîndu-se tot 
pe... buna memorie a sa- 
iariaților unităților furni
zoare. Dar dacă un rău
voitor. intrat în posesia u- 
nei delegații pierdute, se 
prezintă la un alt furnizor, 
la o unitate cooperatistă.

Sergiu ANDON

La Porțile de Fier:

LANSAREA
PRIMULUI ROTOR 
DE FABRICAȚIE 
ROMÂNEASCĂ

La Porțile de Fier, după ter
minarea asamblării pe platfor
mă și efectuarea probelor de 
presiune și cinematice, a avut 
loc ieri lansarea rotorului tur
binei nr. 4. Desigur, operația în 
sine nu mai constituie o nou
tate pentru montorii de Ia Por
țile de Fier. Semnificația eve
nimentului constă în aceea că 
acest hidroagregat, spre deose
bire de primele trei care au fost 
fabricate în U.R.S.S., este fabri
cat în întregime în țara noastră, 
la Reșița. Operația de lansare 
a rotorului turbinei, care cîntă- 
rește 490 tone, deschide un larg 
front de lucru pentru montarea 
restului de piese de la acest 
hidroagregat.

Tot ieri a fost lansată steaua 
superioară a hidroagregatului 
nr 3, care se află într-un stadiu 
final de montaj, apropiindu-se 
momentul cînd vor începe pro
bele pentru darea lui în folo
sință.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Multipla funcție educativă 

a comunistului de la catedră
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la depunertle pe libretele de e- 
conomii cu cistiguri in materiale 

de construcție

Relicve
marine
pe Rarău

Pe crestele munților Rarău. la 
o altitudine de peste 1800 m. au 
fost descoperite importante re
licve marine care fac în prezent 
obiectul unor ample cercetări de 
specialitate. Relicvele se găsesc 
sub formă de fosile in rocile de 
pe fundul mărilor care. în 
vremuri imemorabile, acopereau 
această zonă geografică și sînt 
cunoscute de localnici sub denu
miri ca „flori de piatră", „coadă 
de șarpe", „frunze-n piatră”, 
„melci" și altele. Cercetătorii 
speră ca aceste adevărate „bor
ne kilometrice" ale pămîntului 
să-l ajute să smulgă cît mai 
multe taine din trecutul său.

Dacă
nu venea
revizia...

Intr-una din zilele trecute, a 
avut loc o revizie la depozitul 
de fesături de mătase de la 
I.C.R.T.l.-lași. De indată ce co- 
misia s-a apucat de lucru, gestio
nara Constanța Lungu a întoc
mit un aviz de expediție (in va
loare de 136 000 lei) către coope
rativa de consum din Răducă- 
neni. N-a trecut mult și revizo
rii au constatat că din depozit 
lipsesc mărfuri in valoare de 
140 000 lei Gestionara a încercat 
să le „acopere" cu avizul ticluit. 
Verificările ulterioare au dove- 
dit însă că avizul respectiv n-a- 
vea nici o acoperire In plus, 
s-a stabilit că gestionara în 
cauză a vîndut mărfuri direct 
din depozit. insușindu-șt 35 000 
lei. Citeva zile mai tirziu, a în
ceput revizia și la depozitul de 
încălțăminte al aceleiași între
prinderi. S-a constatat că ges
tionarul Ștefan lurac și-a însu
șit 32 100 lei și nu poate justi
fica lipsa altor mărfuri In va
loare de 130 021 lei. In total, pre
judiciul existent in ambele de
pozite se ridică la nu mai puțin 
de 337 121 lei Dacă nu venea 
revizia, conducerea întreprinde
rii era șt acum liniștită Chit că, 
Intr-o bună zi. se putea frezi 
chiar fără depozite I

La liceul centenar „Petru Rareș* 
din Piatra Neamț învață nu mai pu
țin de 1 500 de elevi. Activitatea per
sonalului didactic al școlii începe dis 
de dimineață, cînd primii elevi de la 
cursurile de zi își ocupă locul in 
bănci, și sfirșește seara tirziu, cînd 
părăsesc clasele ultimii elevi de la 
seral. Ceea ce Înseamnă că proble
mele de ordin instructiv și educativ 
pe care le au de rezolvat membrii 
corpului profesoral, comuniștii din 
școală, sînt deosebit de complexe. 
Și-au găsit ele reflectarea, au con
stituit ele obiectivul central al dezba
terilor din cadrul recentei adunări de 
dare de seamă și alegeri a organiza
ției de partid ?

Biroul organizației de bază s-a o- 
rlentăt bine alegind din multitudinea 
de preocupări și sarcini — ce au for
mat obiectul preocupărilor și al mun
cii organizației de partid — doar 
citeva. dintre cele mai importante. 
Ponderea principală în darea de sea
mă și In cadrul discuțiilor au ocu
pat-o problemele educării politice și 
cetățenești a elevilor, ale formării 
concepției lor științifice, materialist
dialectice. Activitatea pentru traduce
rea In viață a unui asemenea obiec
tiv major al școlii s-a făcut simțită 
In numeroase acțiuni inițiate de or
ganizația de bază — analiza predării 
lecțiilor de științe sociale, o adunare 
generală cu tema „Preocuparea mem
brilor de partid pentru formarea la 
elevi a unei concepții științifice prin 
obiectele de cultură umanistă". în
drumarea profesorilor spre întărirea 
caracterului aplicativ al predării fi
zicii. chimiei, biologiei, matematicii, 
desfășurarea muncii de orientare șco
lară și profesională a elevilor dtc.

Roadele acestei activități se văd șl 
tn faptul că tn anul școlar trecut au 
promovat în clasa următoare 92 la 
sută dintre elevii de la cursurile de 
zi. și în procentul semnificativ de 
reușiți la examenul de bacalaureat 
din această vară — 168 din 173 ab
solvenți ai cursurilor de zi șl 145 din 
150 de absolvenți ai cursurilor se
rale, ca și în intrarea în proporție 
de 2/3 a acestora în invățămîntul 
superior. După cum. neîmplinirile în 
procesul instructiv-educativ se dato- 
resc si faptului că organizația de 
partid din liceu n-a acționat in anu
mite împrejurări cu destulă fermita
te. competență și responsabilitate.

„Vorbim adesea despre exemplul 
personal pe care trebuie să-l ofere

educatorul, comunistul de la catedră 
— spunea tovarășul Mihai Mancaș, 
directorul liceului. Dar ce fel de 
exemplu dau tinerilor acel pro
fesori care lucrează superficial la 
școală, vrînd să demonstreze că în 
clasă nu se poate face mare lucru, 
pentru ca apoi să-I mediteze pe elevi 
acasă, pe bani, pentru a le întregi 
pregătirea ? Noi. comuniștii, trebuie 
să combatem cu toată hotărirea o 
asemenea practică, iar organizația de 
partid, noul birou ce va fi ales, să-și 
înscrie in planul de lucru mai multe 
acțiuni menite să consolideze în rîn- 
durile colectivului didactic principiile

ADUNĂRI DE ALEGERI 

IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

etice care stau la baza profesiunii 
noastre".

în cadrul dezbaterilor s-a făcut ob
servația — foarte întemeiată, de alt
fel — că activitatea instructiv-educa- 
tivă din școală trebuie orientată cu 
„fața spre viitor", acesta fiind prin
cipalul comandament al epocii noas
tre. „Tn acest context — releva prof. 
Aurora Stupcanu — organizația noas
tră de partid trebuie să se ocupe mai 
intens și mai sistematic de modul 
cum se realizează în lecții și în toa
te celelalte activități școlare ale ele
vilor legarea studiului de viață, 
conturarea unei finalități practice a 
pregătirii elevilor noștri". Mai mulți 
vorbitori. între care și prof. Irina 
Hirțe. s-au referit la necesitatea unei 
mai adecvate dotări a școlii, la spri
jinul pe care ar fi de dorit să-l pri
mească din partea forurilor locale de 
partid și de stat, a Ministerului Tn- 
vățămintului. Numai că asemenea 
cerințe întemeiate vin în contradicție 
cu observația făcută in darea de sea
mă. că „nu s-au folosit la maximum 
laboratoarele existente ale liceului", 
ca și cu faptul că nici unul dintre 
vorbitori n-a făcut apel la resursele 
de ingeniozitate și competență profe

sională ale membrilor organizației de 
bază, care să fie intens valorificate 
în acțiunea de îmbogățire a cadrului 
de lucru din școală, in folosirea mai 
eficientă a unor condiții locale. In 
această activitate ar putea fi antre
nată mal intens și organizația U.T.C., 
cu atît mai mult cu cît, așa cum re
marcau unii participant! la discuții, 
diferitele acțiuni cu caracter obștesc- 
patriotic pe care le-a inițiat n-au 
reușit întotdeauna să ofere elevilor 
satisfacția unei munci utile pentru 
societate și atrăgătoare pentru fie
care dintre ei. Tot un fel de „um
plere" cu orice preț a timpului liber 
s-au dovedit a ti și unele dintre ma
nifestările cu caracter distractiv 
(reuniuni, destul de reduse ca nu
măr. neinteresante, formale etc.). Era 
de așteptat ca în cuvîntul său din 
adunare, prof. Gheorghe Afloarei, în
drumătorul U.T.C.. să se ocupe pe 
larg de rolul organizației de partid 
și al organizației de tineret în diver
sificarea acțiunilor educative din 
afară de clasă și extrașcolare. mai 
ales sub asDectul întăririi caracteru
lui lor tehnlc-aplicativ. îmbogățirii 
tematice și atractivității. tn realitate 
n-a spus decît citeva fraze de com
plezentă.

Evident, este de dorit ca o adu
nare de partid, chiar și de dare de 
seamă și alegeri, să nu dureze foarte 
multe ore. Important este insă ca ea 
să fie foarte densă, să prilejulască 
o analiză aprofundată a problemelor 
puse în discuție, să ofere posibilita
tea la cît mai mulți vorbitori să 
spună lucruri importante, esențiale, 
concrete și să se adopte hotărîri pre
cise, mobilizatoare. La liceul „Petru 
Rareș" am asistat, e drept, la o adu
nare generală „operativă", în care 
insă au luat cuvintul puțini comuniști 
și s-au făcut Insuficiente referiri și 
propuneri concrete privitoare la ac
tivitatea noului birou al organizației 
de bază. Noul birou, ajutat îndea
proape de comitetul municipal de 
partid Piatra Neamț, va trebui, de 
aceea să acționeze consecvent pentru 
crearea unui climat de dezbateri, de 
participare a tuturor membrilor de 
partid la realizarea sarcinilor orga
nizației. concentrind toate eforturile 
lor spre îndeplinirea exemplară a în
datoririlor ce le revin in complexul 
proces al educării tinerelor generații.

Florica DINULESCU

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL Ill 1970

Numă
rul cu
rent

Numărul 
libretului 
ciștigător

Valoarea 
cîștjgurilor
par
țială

totală
1 903—621—56 20 000 20 000
2 926—211—21 15 000 15 000
3 958—204—10 10 000 10 000
4 915—615—26 5 000
5 902—265—142 5 000
6 903—627—61 5 000
7 906—150—17 5 000
8 907—118—103 5 000
9 945—202—128 5 000

10 910—276—3 5 000
11 915—207—118 5 000
12 911—141—9 5 000
13 919—132—12 5 000
14 913—801—46 5 000
15 924—216—61 5 000
16 916—514-4 5 000
17 904—110—98 5 000
18 918—430—14 5 000
19 934—328—2 5 000
20 919—131—65 5 000
21 906—719—125 5 000
22 923—137—132 5 000
23 926—212—29 5 000
24 927—155—12 5 000
25 913—714—42 5 000
26 939—209—24 5 000
27 904—256—9 5 000
28 901—414—29 5 000
29 902—709—14 5 000
30 932—228—93 5 000
31 921—114—21 5 000
32 909—215—5 5 000
33 913—324—53 5 00034 933—266—4 5 00035 910—513—141 5 000
36 924—543—13 5 000
37 917—203—20 5 000
38 914—118—29 5 000
39 919—258—27 5 000
40 911—266—4 5 000
41 921—416—75 5 000
42 950—215—77 5 000
43 928—416—20 5 000
44 958—214—30 5 000
45 923—418—11 5 000
46 922—253—5 5 000
47 928—372—123 5 000
48 952—222—74 5 0C049 957—208—43 5 00050 923—213—48 5 000
51 904-804^-28 5 000 240 000

51 cîștiguri în valoare de lei 285 000

în propria-i
cursă

Minunile lui Haret 

făcătorul de bancnote

foileton de Nicuță TĂNASE

Noul complex sa
natoria!, în con
strucție, de la A- 

mara
Foto : Gh. Vjnțilă

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare se vor prezenta In ter
men de cel mult 60 de zile de la 
data tragerii la filiala C.E.C. înscri
să în libret pentru ridicarea adeve
rinței necesare la procurarea mate
rialelor de construcție.

Materialele de construcție pot fi 
procurate, în termen de 10 zile de 
la eliberarea adeverinței, de la ori
care depozit de materiale de con
strucție aparținînd unitătilo" comer
ciale sau ale cooperației de consum.

O existență de militant revoluțio
nar. angajat în lupta mișcării 
muncitorești pentru o lume nouă și 
o viață mai bună, o muncă neobosi
tă — prin conferințe, broșuri, arti
cole publicate in presă — pentru 
răspîndirea ideilor socialiste, pentru 
organizarea proletariatului român, o 
activitate teoretică rodnică — iată, 
caracterizată, în citeva cuvinte, via
ța lui Max Vexler. de la a cărui 
naștere se împlinește astăzi un se
col.

De tînăr, Max Vexler a fost atras 
de problematica socială, care dobîn- 
dise o largă circulație prin afirma
rea tot mai hotărîtă, mai combativă 
a proletariatului din România pe 
scena socială, prin 
activitatea des
fășurată în țara 
noastră de repre
zentanți de frunte 
ai mișcării socia
liste, de publica
țiile progresiste 
în frunte cu „Con
temporanul". A 
studiat intens o- 
perele lui Marx 
și Engels, formîn- 
du-și o temeinică cultură marxistă 
și a desfășurat o largă activitate 
practică pentru făurirea partidului 
de clasă al muncitorilor.

Destrămarea, in 1899, a Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România, prin trecerea în partidul li
beral a unor elemente nelegate de 
proletariat, inconsecvente din punct 
de vedere politico-ideologic, n-a în
semnat însă sfirșitul mișcării socia
liste. Partea înaintată a proletaria
tului, militanți revoluționari ca I. C. 
Frimu, Ștefan Gheorghiu, Alecu Con- 
stantinescu au dus lupta mai depar
te, au inițiat și condus noi acțiuni 
muncitorești. Max Vexler s-a aflat 
alături de acești luptători revoluțio
nari consecvenți. Activînd neo
bosit pentru reorganizarea par
tidului de clasă al proletaria
tului din țara noastră, a fost ini
țiatorul și animatorul „Cercului de 
studii sociale" din Iași, înființat în 
1903, tinde se întîlneau, s-au format 
și maturizat mulți dintre militantii 
de seamă ai mișcării noastre munci
torești de atunci, printre care dr. 
Ottoi Călin, Ioan Sion, M. Gh. Bu
jor, maf apoi frații Gheorghe și Za- 
haria Tănase ș.a. Și-a adus contribu
ția la clarificarea rolului și sarcinilor 
sindicatelor și a raporturilor lor cu 
partidul clasei muncitoare, a dezbă
tut pe larg, intr-un șir de articole pu
blicate în „Munca", „Lumea Nouă", 
„România muncitoare", „Lumina" sau 
„Viitorul social" problema posibilită
ții și necesității socialismului în

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA

LOI MAX VEXLER

România. El scria în 1908 in „Româ
nia muncitoare" : „Partidul muncitor 
socialist, întărit și oțelit, cu toată 
prigonirea de care a avut parte, în 
mînă cu steagul democrației părăsit 
cu atîta lașitate de conducătorii țării 
noastre va lucra pentru realizarea 
marelui principiu de care se tem par
tidele noastre politice : „România a 
poporului român

Alături de ceilalți conducători pă
trunși de spirit revoluționar ai miș
cării noastre muncitorești. Max Vexler 
a avut un rol important în refacerea 
Partidului Social-Democrat (în 1910). 
într-o suită de articole publicate în 
revista „Convorbiri sociale". Max 
Vexler sublinia că congresele inter

naționale ale par
tidelor socialiste 
au marcat o serie 
de rezultate po
zitive pe planul 
discutării princi
piilor generale ale 
luptei proletaria
tului, dar că era 
greșit să se stabi
lească tactici uni
forme pentru toa
te partidele so

cialiste din lume, avindu-se în 
vedere faptul că nu peste tot se a- 
tinsese același stadiu de dezvoltare 
economico-socială. Max Vexler arăta 
că tactica unui partid trebuie alea
să in funcție de realitățile naționa
le, ! pentru a căror profundă cunoaș
tere pleda. „Orice formulă care ig
norează împrejurările reale — opi
na el — fie ea trecută prin filiera a 
oricite congrese, e menită ca la cea 
dinții confruntare cu faptele să 
cadă*.

Luptător consecvent împotriva răz
boiului, Max Vexler a participat la 
multe demonstrații și întruniri de 
protest împotriva planurilor cercurilor 
Imperialiste de pregătire a unei con
flagrații mondiale. în urma unei ase
menea întruniri, desfășurată la 31 
mai 1916 în Capitală, este arestat, dar, 
în urma protestelor energice ale opi
niei publice, a fost eliberat.

Prin Întreaga sa activitate, Max 
Vexler și-a atras ura guvernului bur- 
ghezo-moșieresc. Considerat ca un 
„propagandist socialist periculos", el 
a fost încorporat — deși inapt pen
tru serviciul militar — și apoi tri
mis pe front. A fost înscenată o „de
zertare" și militantul socialist a fost 
ucis mișelește, în luna mal a anu
lui 1917.

întreaga activitate desfășurată de 
Max Vexler îl consacră ca un repre
zentant de seamă al vechii noastre 
mișcări socialiste — precursoarea 
luptei eroice și victorioase a Parti
dului Comunist Român.

serile trecute, 
aflat la volanul
I.M.A, Sinmar-

într-una din 
Savu Mesaroș, 
unui tractor al 
tin, a fost invitat să oprească la 
postul de control de la bariera 
Beiușuluj din Oradea. Dumnea
lui. știind totuși cite pahare 
băuse nu cu mult timp înainte 
și presimțind că ar putea fi o- 
bligat să-și Încheie cursa aici, t 
pornit însă înainte cu toată vi
teza ; doar îi promisese parte
nerei din cabină că o va duce 
pînă acasă și era hotărit să se 
țină de cuvint. Doi lucrători de 
miliție au plecat cu motocicle
ta după el. Pe Savu Mesaroș l-a 
preocupat atunci un singur gînd: 
cum să scape de urmăritori ? La 
o încercare de depășire, a vi
rat brusc în fața lor. obllgîndu-i 
să Intre într-un stîlp. Unul din
tre cei doi lucrători de miliție 
a fost accidentat și Internat la 
spital. Savu Mesaroș și-a con
tinuat drumul, dar. așa cum era 
de așteptat, foarte curind a că
zut tn proorla-i cursă. Se 
convinge acum că. departe 
a-I scăpa de culpă, fuga i-a 
dus alta în plus.

va 
de 
a-

Traficantul
I de valută
I
I
I
I
I

Bufetier la „Romvaret*. Aurel 
Popa din București (str. Hotaru
lui 12) avea o deosebită predi
lecție pentru valută străină. „A- 
gonisea" de unde putea și cît pu
tea. Zilele trecute însă a pornit 
de acasă cu stingul. A fost sur
prins exact în momentul în care 
era pe punctul de a încheia tran
zacția carierei sale. S-au găsit 
Ia el dolari, franci francezi, lire 
italiene, dinari. După ce s-a fă
cut inventarul comolet. „colec
ționarul" a rămas fără colecție. 
Drept „compensație" va primi 
însă altceva...

ParculI „ „| căsătoriților
în fața stadionului „1 Mai" din 

Pitești a fost rezervat un teren 
de 5 000 de metri pătrați. unde 
fiecare tînără familie. în ziua o- 
ficierii căsătoriei, sădește cite 
un pom sau un arbust ornamen
tal. Este un moment solemn, me
nit să întărească legăturile proas
petei familii. Noua tradiție nu 
se reduce însă numai la atît. 
Pentru că el se obligă să șl în
grijească pomul ce va purta de-a 
lungul anilor vîrsta căsniciei lor

Rubrics redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"

Cu toate că s-a născut în 
comuna Umbrărești-Gzlați, 
in 12 decembrie 1910, făcăto
rul de minuni Petre Haret 
nu umbla printre noi pă- 
mintenii, in togă ori cu vre
un toiag in mină. Nu lăsa în 
urma lui decit mireasmă 
de „adio mamă", „boniur 
pămint" și multe suspine

A bătut țara în lung și-n 
lat, cu o servietă la sub
suoară, in căutare de naivi 
pentru a-i face fericiți Nu 
se despărțea de eleganta lui 
servietă decit in perioadele 
cînd era prins făcînd „mi
nuni" și trimis să se mai 
„odihnească"

Am coborit treptele In
spectoratului miliției muni
cipiului București, unde 
Haret făcătorul de minuni 
a fost din nou... convocat 
?i. găsindu-l intr-un mo
ment de sinceritate, am 
purtat cu făcătorul de banc
note următoarea discuție :

— Domnule Haret, se mal 
găsesc în zilele noastre 
clienți pentru minunile du
mitale 7

— Dacă nu s-ar găsi, nu 
m-aș afla aici.

— Pe Maria Vasilovici, 
ultima victimă, cum ai de
pistat-o ?

— „Colaboratoarea" mea, 
Garofa Popa, s-a împrie
tenit cu ea și a aflat că are 
la C.E.C. 50 000 de lei, iar 
sub saltea niște monede de 
aur. l-am făcut o „demon
strație" și femeia a crezut.

— După cite știu naiva 
dumitale clientă are peste 
70 de ani. mai are cum zici, 
pensie, bani la C.E.C., aur... 
Pentru ce-i mai trebuia și 
de la dumneata un milion 
jumate 7 Vroia să-și cum
pere vreo locomotivă. vreun 
vapor ori.. Mă rog. fiecare 
cu „necesitățile" lui. Spu
ne-mi, te rog, ce demonstra
ție ai făcut ? Nu vrei să...

— Am nevoie de „scule". 
Cu bunăvoința șefului 

serviciului judiciar, au fost 
aduse „sculele" confiscate 
și Haret a început demon
strația.

— Să zicem că dv. sinteți 
„clientul". Avem aici citeva 
bucăți de pînză cernită de 
mărimea bancnotelor de o 
sută.

— Numai de o sută știi 
si faci 7

— Să-mi pierd vremea cu 
bancnote mai mici 7 N-are 
rost. Am pregătite dinainte 
niște hirtii pe care copiez 
ușor contururile desenului 
de la o bancnotă bună. Mai 
am aici o altă bucată de 
pînză cernită, poate să fie 
și mușama, cu trei buzuna
re Intr-un buzunar bag 
bancnote bune, iar în altul 
hirtiile care urmează să se 
transforme in bancnote 
bune. Dau eu niște „solu
ție", încep si netezesc, în

torc de citeva ori scula cu 
trei buzunare și scot 
„clientului" bancnota bună. 
U trimit cu ea să facă târ
guieli și el. fericit că i-a 
căzut un noroc atît de mare
pe cap, își vinde și casa,
numai să se îmbogățească, 
tnainte de a pleca după
tirguieli îi spun : „Vere,
du-te fără teamă. Dacă se 
întimplă ceva, ii spui că ai 
suta de la mine" Ce să se 
intimple 7 ■ Suta e sută.

— Să vedem la Maria 
Vasilovici. Să vedem cum a 
continuat. Deci ai convin
s-o că faci minuni, că ești 
făcător de bancnote și ce-a 
urmat ?

— l-am spus că am hirtie 
specială pentru făcut banc
note in valoare de un mi
lion jumate’. Și că-mi lip
sește doar soluția. La solu
ția asta este „bătaia peș
telui".

— Povestește cum ai pro
cedat.

— l-am spus că am la 
Ploiești un inspector de la 
Monetărte, care are un 
prieten pilot pe cursele In
ternationale

— De ce stă inspectorul 
ăsta de la Monetărie toc
mai la Ploiești 7

— „Vrajă" l Veți vedea... 
Pilotul aduce soluția toc
mai de la Paris. Și pentru 
procurarea ei este neapăra
tă nevoie de valută forte. 
Adică, aur.

— Cit costă soluția asta 
tn „aur" 7

— Depinde de client. In
tre o sută și două sute de 
mii de lei ! Maria Vasilo
vici mi-a dat 50 000 lei și 
74 monede de aur și am 
plecat la Ploiești după so
luție...

— A mers și „clienta" la 
Ploiești 7

— E o condiție sine qua 
non. „Clienta" trebuie 
„plimbată". In această de
plasare constă toată „teh
nica". In ajunul plecării am 
făcut toate pregătirile. Am 
cumpărat două sticle iden
tice, un creion chimic și am 
intrat in laborator cu ele. 
Una din ele trebuia „lucra
tă" artistic, adică trebuie 
să se spargă la cea mai 
mică ciocnire. Am ras mină 
de creion chimic. am 
umplut ambele sticle cu 
aqua-chiorum, le-am amba
lat în vată șt a doua zi. eu. 
colaboratoarea mea Garofa 
și „clienta" am fost în 
Ploiești.

— Creioanele chimice 
te-au costat scump 7 Le-ai 
luat din banii dumitale. ori 
ai clientei 7 Adică trebuia 
să investești și dumneata 
un capital. Creioanele „Fia
ra" dau rezultate 7 Nu se 
rupe mina la răzuit ?

— Merge și albăstreală de 
rufe la soluția asta.

— Să vadă clientul ceva 
colorat. Așadar, t'e-ai dus cu 
clienta la Ploiești, ai „plim
bat-o", ai făcut rost de „so
luția minune", ai băgat 
50 000 de. lei și monedele de 
aur dintr-un buzunar in al
tul...

— l-am dat și „colabora
toarei" partea ei.

— Haret, vrei să-mi spui 
și mie ce părere ai dum
neata despre oameni 7

— Zău, ii iubesc.
— Chiar și pe „clienți" 7
— Și pe ei. săracii 1 Cînd 

trag cite un „tun" din ăsta, 
să n-am advocat la proces 
dacă vă mint : beau in să
nătatea lor șampanie. Clien
ta asta, Maria Vasilovici, 
care cum ziceți dumnea
voastră vrea să-și cumpere 
vapor la bătrînețe, era o 
clientă de mina intîia O 
ladă de șampanie consu
ma 1 • -ănătatea ei

— la spune. Ce-a urmat?
— Am ajuns acasă, am in

trat in laborator, am dezam- 
balat sticla și, stupoare, a 
dispărut soluția. S-a vărsat 
pe drum. Dar nu toată. A 
mai rămas din ea in vată, 
l-am dat cițiva pumni cola
boratoarei ca să mă fac 
că-mt descarc nervii (asta 
intră in programul ei) și cu 
soluția care a mai rămas 
îmbibată in vată am „fabri
cat" vreo 20 de bancnote pe 
care le-am dat clientei după 
care am rugat-o să mai 
facă rost de valută forte, 
pentru cumpărarea altei 
sticle cu soluție.

— Deci urmau alțl bani, 
altă „distracție" la Ploiești 
Dar ai fost întrerupt din 
activitate de tovarășii de la 
miliție... Haret, ziceai mai 
adineauri că-i iubești pe 
oameni. Dacă-i iubești, de 
ce le iei banii 7 De ce-i fra- 
ierești 7

— Dar eu ti fraleresc pe 
toți 7 Numai pe naivi.

— Haret, dar naivul care 
încape pe mina ta nu mai e 
naiv. Devine „specialist" ca 
tine, complice. Vrea să fal
sifice cu tine bancnote.

— Numai un naiv e în 
stare să creadă că poate să 
falsifice bani Uitati-vă la 
mine, sînt om cu expe
riență...

— Te superi dacă am să 
fac un apel prin presă 7 
Vreau să atrag atenția tutu
ror „naivilor", pom ți pe că
pătuială. care vă cad in 
plasă. Te deranjează dacă 
spun că toate „minunile" 
astea ale voastre sînt niște 
escrocherii 7

— Zău daci mă deranjea
ză. Fac. dacă doriți, și o 
demonstrație la televiziu
ne Dar oricit apel ati face, 
tot mai cad cite unii in 
plasă

— Eu încerc.
Asta e ! încerc și eu.

Silviu ACHIM

(Urmare din pag. I)

■ B B B B

spre exemplu ? Reprezen
tanții unității „Podgoria" 
nu par convinși de această 
posibilitate și, oricum, se 
consideră „acoperiti". Pen
tru că, dacă se plînge cine
va, dumnealor se justifică 
prin publicarea anunțului 
la „Mica publicitate".

Trecem, deocamdată, pes
te acest tip de nepăsare 
voioasă și ne întrebăm : 
dar ce valoare practică are 
„anularea" prin publicare a 
unor acte importante ? Ce 
altceva reprezintă un astfel 
de anunț decit o simplă for
malitate prin care vinova
tul „se spală pe mîini" de 
consecințele neglijenței sau 
iresponsabilității sale ? Cine 
altcineva reține conținutul 
atîtor și atîtor anunțuri pen
tru a identifica un act pier
dut și declarat nul ?

Răspunsul cel mai sem
nificativ l-am obținut mer- 
gînd pe urmele unor anun
țuri. Degeaba a publicat 
Centrul de valorificare a le
gumelor și fructelor din Bo- 
lintin știrea... pierderii ștam
pilei — !!! — faptul nu a 
fost reținut — după cum am 
putut constata pe viu — nici 
măcar de salariații forului 
tutelar. Nimeni nu pretinde 
să se instituie o contabili
tate a înscrisurilor și para
felor pierdute și anulate. 
Desigur că nu. Ceea ce 
vrem să subliniem este 
ideea că simpla declarare a 
pierderii nu întrerupe (anu
lează) șirul consecințelor 
posibile ale unor asemenea 
acte de neglijență.

însăși practica I.L.F. a ju
dețului Ilfov si a munici
piului București — de care 
aparține centrul din Bolin- 
tin — a dovedit unde pot 
duce neglijențele de acest 
gen. Sînt cunoscute preju
diciile cauzate nu de mult 
acestei Întreprinderi de că
tre un gr un de escroci, care 
s-au folosit tocmai de im
primate ce aparținuseră u- 
nuia dintre centrele de des
facere. parafate cu stampila 
procurată de la un al doilea 
centru. Fripți cu ciorbă, 
contabilii întreprinderii au 
încercat să sufle și în iaurt. 
Fără a se complica formula- 
ristica, a fost instituit un

sistem de triplă verificare 
operativă a actelor gesti
unii.

Ce folos I Ultimul cuvint 
il au nu hirtiile. ci oamenii; 
iar convingerea că pierde
rea unui înscris al unității 
reprezintă nu o greșeală oa
recare, ci un simptom de 
proastă organizare, de ne
seriozitate in muncă, nu a 
pătruns în conștiința fiecă
rui salariat. O dovedește 
următorul fapt: două cecuri 
emise de grupul școlar „Ni- 
colae Krețulescu". la jumă
tatea lunii martie, cu care 
era achitată marfa ridicată 
de la centrul nr. 213. au 
dispărut subit fără ca lipsa 
lor să dea cuiva de gindit.

dute de salariații beneficia
rului, adică ai grupului șco
lar. S-a găsit și un vinză- 
tor care a recunoscut că el a 
pierdut actele, dar nimeni 
nu l-a scuturat serios pentru 
a-1 învăța că actele magazi
nului trebuie păzite ca ochii 
din cap, in contextul ordinii 
și al disciplinei riguroase Ia 
locul de muncă. Dar cine 
să-l scuture, dacă înșiși șe
fii lui au privit toată a- 
ceastă istorie — foarte sem
nificativă pentru un anume 
mod de a înțelege răspun
derea ! — drept un simplu 
fapt divers 7

Spiritul de ordine este o 
cerință de bază în orice in
stitut sau întreprindere so-

Există. de asemenea, con
secințe grave determinate 
de folosirea abuzivă a do
cumentelor și legitimațiilor 
rătăcite ; nu puține dintre 
cazurile de fraudă și falsuri 
au la bază utilizarea unor 
asemenea acte pierdute, 
neglijența favorizînd astfel 
direct infracțiunea. Nu mai 
vorbim de aspectul privind 
păstrarea secretului de stat, 
problemă tratată citeodată 
cu o condamnabilă ușu
rință.

Nu ne-am propus în an
cheta de față să vedem ce 
măsuri concrete s-au luat 
împotriva vinovaților de 
pierderea unor documente 
importante pentru între-

„PIERDUT MOSTRĂ 

DE RESPONSABILITATE**

Pierderea a început să de
vină incomodă abia în luna 
iunie, cînd reprezentanții 
grupului școlar — sesizați, 
la rîndul lor, de bancă — 
au început îndelungate de
mersuri pentru a se declara 
nulitatea celor două bilete 
de valoare, procedură fără 
de care nu mai puteau ri
dica alte carnete. După încă 
două luni, O.L.F. 3, în sub- 
ordinea căruia se află cen
trul de desfacere nr. 213 a 
catadixit să dea publicității 
un anunț cu sentimentul că 
satisface... hatîrul benefi
ciarului („clientul nostru"!). 
Cel puțin, dacă cele două 
luni ar ti fost folosite pen
tru a se lămuri împrejură
rile rătăcirii cecurilor 1

Dar șl în prezent, cu pri
lejul vizitei noastre Ia 
O.L.F.. tovarășul Eugen A- 
tanasoaie — care în acea 
perioadă era contabilul șef 
al oficiului — tot mai punea 
în discuție ipoteza că bile
tele de bancă ar fi fost pier-

cialistă. Cum pot fi atunci 
tratate legitimații și înscri
suri cu aceeași atenție cu 
care se păstrează pungile 
pentru struguri 7

Astfel de pierderi nu tre
buie raportate la sfera u- 
nor mici neglijențe perso
nale. ele au de regulă un 
pronunțat aspect social și 
tocmai de aceea nu pot fi 
privite și tratate cu ușu
rință. Sînt cunoscute ca
zuri cînd asemenea pierderi 
au dus la dereglări în unele 
mecanisme economice, au 
provocat întirzieri în livra
rea unor produse, în plata 
salariilor sau au creat difi
cultăți în aprovizionarea u- 
nor întreprinderi. Epilogul 
unor astfel de episoade ? 
De obicei — așa cum am 
putut constata in cuprinsul 
investigației noastre — fap
tele se soldează cu o simplă 
muștruluială sau o obser
vație glumeață, pagubele 
fiind „reportate" în contul 
societății.

prinderile sau instituțiile 
respective (așteptăm răs
punsul celor direct vizate 
in rindurile de față), dar 
este indiscutabil că dacă 
cei in cauză s-ar ciocni de 
măsuri energice, ferme, 
astfel de „întimplări" s-ar 
împuțina simțitor. După 
cum este necesară întărirea 
spiritului de ordine și dis
ciplină — mijlocul cel mai 
sigur de prevenire a impli
cațiilor sociale pe care le 
generează cazurile de ne
glijență și lipsă de răspun
dere.

Uneori, nici nu se cunoaș
te exact ce se pierde. Con
ducerea spitalului „Bucur" 
a sesizat Miliția sectorului 
5 că „persoane neidentificate 
încă de noi. pătrund cu chei 
potrivite în cabinetele me
dicilor. sustrăgînd diferite 
bunuri de inventar etc.". 
Ofițerul care s-a deplasat 
pentru cercetări a aflat că 
„diferitele bunuri de inven
tar" erau de fapt 4 certifi

cate medicale, a căror lipsă 
a fost observată abia cînd 
s-a făcut numărătoarea în
tregului tpp. Autorul dispa
rițiilor nu era vreun abil 
spărgător de uși și sertare, 
cum se pretindea, ci electri
cianul spitalului. Vasile 
Ciulea, care se plimba ne
stingherit prin birouri și ri
dica și el ce „găsea" pe 
mese — certificate, rețete, 
hirtii ștampilate in alb, pa
rafe. Folosindu-se de aceste 
documente lăsate vraiște 
(completate cu diagnostice 
ca „temperatură 39°“, sau 
„ședință de raze"), Vasile 
Ciulea și-a motivat diferite 
absențe, iar cele 4 certifica
te, a căror lipsă a fost inițial 
observată, n-au apărut nici 
acum, după judecarea falsi
ficatorului. Cine știe ce ma
ladii vor mai fi atestînd ele 
cu prestigiul spitalului 
„Bucur" ?!

Nu „fatalitatea", nici tran
sa profundei concentrări in
telectuale — așa cum în
cearcă unii să justifice pier
derile — stau la baza unor 
astfel de mostre ale negli
jenței. Ele nu sînt simple 
neatenții, ci roade ale unui 
anume soi de dezinteres și 
dezordine, ale unui stil de 
muncă defectuos — cu atît 
mai nepermise cu acte și o- 
biecte emanind de Ia stat 
sau aparținînd societății.

Chiar fără pericolul major 
al folosirii cu rea credință 
a obiectelor pierdute, ne
atenția se plătește imediat 
prin timp și bani irosiți 
pentru formalitățile de anu
lare a documentelor și pen
tru refacerea lor. Și, cînd te 
gîndești, toate acestea ar pu
tea fi evitate cu ceva mai 
multă atenție și cu părăsirea 
concepției că pierderea u- 
nui înscris sau obiect im
portant tine de domeniul 
neglijentelor mărunte. Ni
meni nu noate antecalcula 
consecințele unei asemenea 
pierderi, ele depind de îm
prejurări și nu oricine poa
te avea norpcul șefului pos
tului de miliție din comuna 
Ulmeni. județul Buzău — 
pit. Stan Bîrsan — al cărui 
carnet cu însemnări de ser
viciu. pierdut pe drum, a 
fost găsit de o bătrînă care 
nu se prea omora cu lec
tura.-
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pagina economică
Au îndeplinit 
prevederile 

planului cincinal
Uzina „Electroputere

CRAIOVA (corespondentul „Scînteii). — Cu două luni 
înainte de termen, colectivul uzinei „Electroputere'1 Cra
iova a raportat îndeplinirea sarcinilor prevăzute în ac
tualul plan cincinal la producția globală. Pînă la sfirși- 
tul anului muncitorii, inginerii și tehnicienii de aici vor 
realiza peste sarcinile cincinalului produse în valoare de 
peste 450 milioane lei. Cunoscînd o dezvoltare continuă, 
uzina „Electroputere" realizează în 1970 o producție de 
peste două ori mai mare decît cea obținută în anul 1965. 
Comparand nomenclatorul produselor ce se execută ir, 
prezent în uzina craioveană, cu cel din 1965, se poate 
consemna și o creștere calitativă : peste 70 la sută sînt 
produse noi sau reproiectate în acești ani. Sporul reali
zat în 1970 față de primul an al cincinalului se obține 
în întregime pe baza produselor noi. Demn de remarca*, 
este și faptul că se prelimină ca 84 la sută din sporul 
de producție din acest an să fie realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

Trustul județean 
de construcții-Galați

Colectivul Trustului județean de construcții din 
Galați a anunțat realizarea, înainte de termen, a pre
vederilor planului cincinal. în acest interval, construc
torii au ridicat peste 6 300 de apartamente. Fabrica de 
spirt de la Ghidigeni, mai multe centre de vinificație și 
depozite însumind o capacitate de 2 200 vagoane, un 
mare complex comercial la Galați, cămine pentru mun
citorii sezonieri și nefamiliști. un cinematograf cu 500 
locuri și alte obiective. în timpul care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului ei vor putea realiza în plus față de 
plan o producție evaluată la circa 60 milioane lei.

Uzina de utilaj 
petrolier-Tîrgoviște

Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște este cea de a 
10-a unitate economică din județul Dîmbovița care a 
anunțat pînă acum realizarea planului cincinal la prin
cipalii indicatori. La finele anului, întreprinderea va 
putea consemna în bilanțul său o producție suplimen
tară de circa 130 000 000 lei.

Au mai realizat cincinalul, înainte de termen, Șantie
rul de foraj Moreni și Exploatarea carboniferă de la 
Șotînga. Se prevede că pînă la sfîrșitul anului indus
tria dîmbovițeană va realiza peste prevederile actua
lului cincinal, printre altele :

351 000 tone cărbune, 8 333 tone gazolină, 230 000 tone 
ciment, 10 100 tone var, 682 bucăți remorci, 22 milioane 
cărămizi, 9 000 000 bucăți becuri electrice și alte bunuri 
materiale în valoare de peste 870 000 000 lei.

întreprinderile economice 
din municipiul Focșani

întreprinderile economice din cadrul municipiului 
Focșani, județul Vrancea, și-au îndeplinit planul cinci
nal la indicatorii producției globale, producție-marfă și 
livrări la export. Printre unitățile a căror depășire în
trece cu mult sarcinile stabilite se numără Combinatul 
pentru exploatarea și industrializarea lemnului, între
prinderea de vinuri pentru export și Fabrica de confec
ții. Pînă la sfirșitul anului se prelimină ca industria 
municipiului Focșani să realizeze suplimentar o produc
ție-marfă în valoare de 164 300 000 lei. (Agerpres)

Cooperarea dintre I.A.S. și coope
rativele agricole reprezintă una din 
modalitățile eficiente pentru promo
varea tehnologiilor moderne in di
ferite sectoare de activitate ale a- 
griculturii. în acest an „antenele" ex
perienței înaintate din I.A.S. au pă
truns in multe cooperative agricole 
pe calea cooperării, avînd la bază 
criterii economice precise, relații re
ciproc avantajoase.

Unul dintre principalele avantaje 
de care beneficiază cooperativele a- 
gricole îl constituie difuzarea de că
tre I.A.S. a păsărilor hibride cu un 
potențial productiv de 226—250 ouă 
pe an fiecare. După cum ne-a re
latat ing. Țîrlea 
Stan, 
general 
în Departamentul 
I.A.S., liniile pure 
de păsări speciali
zate pentru pro
ducția de ouă sau 
de came, pe baza 
cărora se creează 
hibrizii în com
plexele avicole de 
tip industrial, re
prezintă un fond 
genetic de o deo
sebită valoare, iar 
atenția manifesta
tă pentru păstra
rea și ameliorarea 
însușirilor lor ca
racteristice oferă 
certitudinea că in 
viitor se vor pu
tea evita importu
rile costisitoare. 
Fiecare din liniile 
pure existente în 
țară evoluează pe 
'baza unei scheme
program din care 
rezultă ce opera
țiuni de selecție 
sau de utilizare în 
producție se vor e- 
fectua în anii vi
itori. Totul 
antecalculat 
multe luni, 
mestre și ani îna
inte. Grafice și 
scheme întocmite 
cu migală ne oferă 
imaginea a ceea ce vor produce păsă
rile dintr-o linie sau alta in oricare 
lună 
1971, 
nea, 
Este 
zare 
mai mici amănunte.

Cu ce se soldează pe plan econo
mic această activitate, care solicită 
la maximum spiritul de previziune ? 
Complexele avicole din cadrul I.A.S. 
au obținut anul trecut 210 ouă de 
fiecare găină față de 230 ouă cit s-a 
realizat, în medie. în S.U.A. Rezul
tatul este firesc, deoarece se utili
zează un fond genetic valoros de 
care am amintit, în condițiile asi
gurării furajelor combinate, a hale
lor și tehnologiilor moderne de creș
tere și de exploatare a păsărilor. Este 
cit se poate de necesar ca de aceste 
premise să beneficieze și coopera
tivele agricole. în acest scop Minis
terul Agriculturii si Silviculturii a 
emis un ordin prin care s-au pre
cizat, intre altele, modalitățile de 
cooperare și contractul economic ca
dru, au fost nominalizate unitățile 
I.A.S. și chiar specialiștii însărcinați 
să acorde asistență tehnica coopera
tivelor agricole. Pină acum la ac
țiunea de cooperare cu I.A.S.

iarna trecută s-a organizat coopera
rea dintre complexul avicol I.A.S. 
Mihăilești și cooperativa agricolă din 
Erănești. Ing. Vladimir Vulpanovici, 
directorul complexului și a Iți specia
liști au explicat cooperatorilor cum 
au obținut, anul trecut, în medie 251 
ouă de fiecare găină, au sprijinit 
cooperativa în amenajarea halelor, 
i-au vindut păsări hibride și nutre
țuri combinate, au pus la punct teh
nologia de creștere. în urma aces
tor acțiuni - cooperativa considerată 
drept „un model de referință" pen
tru alte unități obține un venit de sute 
de mii de lei. Important este că ac
țiunile de cooperare se desfășoară pe

tindă. rezultatul cooperării să fie ob
ținerea unei producții cit mai mari de 
ouă și carne de pasăre. în acest sens 
se relevă experiența acumulată in 
județul Brăila. Aici s-a creat la în
ceput. ,un model de referință" la 
cooperativa.agricolă din Valea Cîne- 
pii, pe baza cooperării cu complexul 
avicol Brăila. Din luna mai și pînă 
în septembrie, de pe urma celor 4 000 
de găini cumpărate de Ia I.A.S., co
operativa a încasat 580 000 lei. din care 
200 000 lei reprezintă numai venitul 
net. Aceste rezultate constituie cel 
mai eficient mijloc de convingere 
pentru extinderea sectorului avicol. 
Important este că „modelul de re
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la producția

găini, și cresc cîteva sute de mii de 
pui de înlocuire. Este un exemplu de 
ceea ce se poate realiza atunci cînd 
investițiile bănești, de altfel reduse, 
la această fermă, sînt dublate de pa
siune, de pricepere. Cu aceeași pa
siune specialiștii complexului avicol 
Bacău acordă asistență tehnică unor 
cooperative agricole în cadrul acțiu
nilor de cooperare. Cooperativele a- 
gricole Nicolae Bălcescu și Letea 
cresc cîte 6 000 de găini de 
obțin două treimi din planul 
ției de ouă a cooperativelor 
deț. Acțiunile de cooperare 
zultate bune, dar ele trebuie
După cum ne spune tov. Constantin 

Lăcătușu, secretar 
al Comitetului ju
dețean de partid 
Bacău, s-au luat 
măsuri pentru 
concentrarea pă
sărilor în cele 
mai bune coope
rative agricole, 
pentru a evita 
dispersarea efor
turilor și a putea 
crea baza mate
rială necesară. în 
prezent, se află în 
construcție hale 
moderne cu o ca
pacitate de 12 000 
păsări la coopera
tiva agricolă din 
Săucești și de 
6 000 la cooperati
va din Itești. No
ile construcții se 
realizează cu spri
jinul tehnic al 
specialiștilor com
plexului 
care va 
păsările 
popularea 
și calificarea 
grijitoarelor.

Dacă, în ansam
blu, cooperarea 
dintre I.A.S. 
cooperativele 
gricole a dat re
zultate foarte 
bune, există și ca
zuri de încălcare 
a obligațiilor asu

mate. Unele consilii de conducere ale 
cooperativelor agricole au socotit că 
dacă se cumpără păsări cu fond ge
netic valoros restul... vine de la sine. 
La cooperativa din Stupini, județul 
Brașov, puii de came provenițl din 
matcă de import au fost ținuți în 
condiții precare, fără să se asigure 
furaje combinate și asistență tehnică, 
deoarece nici nu s-a încheiat vreun 
contract de cooperare.

în unele cazuri se consideră, în 
mod greșit, că păsările pot fi crescute 
fără respectarea prevederilor contrac
telor de cooperare. La coperativa a- 
gricolă din Mogoșești, județul Iași, 
din 2 500 pui au murit 500 pentru că 
aici, consiliul de conducere a dat altă 
destinație la o parte din furajele 
combinate cumpărate, a schimbat în
grijitoarele calificate cu altele, nu a 
modernizat halele care nu au nici 
măcar lumină electrică. De asemenea, 
la cooperativa agricolă din Tg. Fru
mos din 5 000 de pui cumpărați mai 
multe sute au pierit din cauză că nu 
s-au asigurat nici măcar cantități su
ficiente de așternut, negăsindu-se 
chipurile un mijloc de transport.

Asemenea practici nu au nimic co
mun cu ideea de cooperare. Pentru 
că nu se poate concepe rentabilizarea 
sectorului avicol fără aplicarea punct 
cu punct a fiecăruia dintre elemen
tele tehnologiei moderne de creștere 
a păsărilor. O dată cu extinderea ac
țiunilor de cooperare este nevoie ca 
direcțiile agricole să se ocupe de 
concentrarea fermelor avicole în co
operativele care au sau 
diții corespunzătoare, 
cooperării dintre I.A.S. 
vele agricole necesită, 
măsuri pentru sporirea 
nutrețuri combinate, organizarea fa
bricației de utilaje șl inventar nece
sare dotării halelor avicole, perfec
ționarea formelor și metodelor de 
conducere și de acordare a asistenței 
tehnice. în prezent, complexele avi
cole și conducerile unor cooperative 
agricole caută să se descurce cum pot, 
producînd serii mici de utilaje în a- 
teliere mecanice cu o dotație insufi
cientă.

Cooperarea sau asocierea repre
zintă modalități de mare perspectivă 
pentru dezvoltarea fermelor avicole. 
Principalul este să fie fructificată ex
periența „modelelor de referință" și 
să se treacă într-un timp scurt la 
producția de mai mare serie, la ob
ținerea unor cantități sporite de ouă 
și carne de pasăre, cu un preț de 
cost cit mai redus.

la care 
produc- 
din ju- 
dau re- 
extinse.

DE MARE SERIE
Cooperarea dintre I. A. S. și cooperativele agricole 

în modernizarea fermelor avicole

sau săptămînă din întreg anul 
cu mici oscilații care, de aseme- 
pot fi dirijate în mod științific, 
o muncă de concepție, de preci- 
a perspectivelor pînă în cele

participă 326 de cooperative agri
cole din 21 de județe. Pină la
data de 25
te cooperative
I.A.S. 1,6 milioane puicuțe de o zi.

în județul Ilfov, pentru început, în

octombrie a.c. a cas
au cumnărat din

Termocentrala Brazi : In curînd, aici vor fi puse in funcțiune două noi grupuri de mare putere

bază de contracte cu fundament eco
nomic, cu drepturi și obligații bine 
delimitate. In acest mod investițiile 
materiale ale statului sau ale coope
rativelor agricole fructifică înzecit 
deoarece sint dublate de... investiții de 
inteligență, de preocupare asiduă 
pentru creșterea producției și a efi
cienței economice.

în județul Dolj se remarcă spri
jinul eficient acordat de comitetul ju
dețean de partid în orientarea ac
țiunilor și desfășurarea lor pe bază 
de programe precise, la a căror al
cătuire și înfăptuire au fost antre
nați cei mai competenți specialiști de 
la complexul avicol Craiova. Coope
rativele agricole din acest județ au 
cumpărat 175 000 puicuțe hibride pen
tru producția de ouă pe care le cresc 
la același grad de tehnicitate cu cele 
din complexul avicol. Deși au tre
cut numai cîteva luni de la iniție
rea acțiunilor de cooperare, rezul
tatele sint dintre cele mai bune. La 
cooperativa din Pielești, spre exem
plu, s-au crescut serii de pui 
carne, care, in circa 60 
zile, au ajuns la greutatea de 
vrare. Interesante sînt și noile mă
suri organizatorice adoptate pentru a 
evita dispersarea eforturilor și a în
lesni acțiunile de cooperare. De cu
rînd a fost creată Asociația avicolă 
Dolj, organ lucrativ care se întru
nește lunar pentru analize și deci
zii operative. Asociația este condusă 
de un consiliu de administrație for
mat din președinții cooperativelor 
participante și directorul complexului 
avicol I.A.S., care este și președinte. 
Cooperativele asociate își păstrează 
autonomia și beneficiază in continua
re de sprijinul direct acordat de I.A.S. 
în cadrul contractelor de cooperare, 
folosesc mai eficient posibilitățile o- 
ferite de colaborarea în cadrul aso
ciației. mai ales in ccca ce privește 
orientarea investițiilor.

Eforturi de concepție pentru a re
zolva problemele mai eficient și o- 
perativ se înregistrează și în alte ju
dețe. Un cadru organizatoric diferit 
a fost creat in județul ARAD, unde 
a luat ființă Asociația intercoopera- 
tistă pentru creșterea păsărilor, care 
cooperează cu complexul avicol I.A.S. 
Arad. Aici, esențială este activitatea 
ce se desfășoară pentru reamenaja- 
rea și modernizarea adăposturilor 
deja existente în cooperativele agri
cole în care se creează ferme avico
le. dună principiile de organizare și 
tehnologia aplicate în I.A.S. Scopul 
asociației este ca în toate fermele avi
cole să se ^obțină indicatori tehnico- 
economici la nivelul rezultatelor din 
I.A.S.

Desigur, modul de lucru și cadrul 
de organizare adoptate în județele 
Dolj si Arad reprezintă soluții inte
resante aflate încă în curs de per
fecționare. Dar cu sau fără asociații 
constituite, principalul este ca expe
riența bună dnhîndită într-un număr 
încă restrîns de cooperative să se ex

de 
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ferință" de la Valea Cinepii a fost 
vizitat de majoritatea președinților 
de cooperative agricole și de ingi
nerii zootehniști și medicii veterinari 
din județ. Un colectiv de specialiști 
a verificat toate spațiile de adăpos- 
tire a păsărilor din cooperativele a- 
gricole ale județului, stabilind con
cret, la fata locului, cum trebuie 
amenajate și mecanizate. Pe această 
bază s-a stabilit ca 19 cooperative a- 
gricole, cu condiții pentru mecani
zarea și electrificarea halelor, să 
crească păsări pentru ouă. în aceste 
cooperative, pînă la sfîrșitul anului 
in curs, vor fi introduse 120 000 pui
cuțe din care peste 76 000 au și fost 
livrate. Direcția agricolă și uniunea 
cooperatistă județeană au înființat un 
atelier intercooperatist, la cooperativa 
agricolă din Gemenele. S-a consti
tuit o echipă din 12 meșteri buni 
care folosesc atelierul mecanic al 
cooperativei și are la dispoziție un 
autocamion pentru deplasarea și trans
portul utilajelor sau al materialelor 
în cooperativele agricole. în atelier 
se confecționează eleveuze, utilaje 
pentru adăpare și chiar ventilatoare. 
După încheierea lucrărilor de mo
dernizare a halelor atelierul va putea 
fi de folos la efectuarea unor lucrări 
de întreținere și de reparații. Este un 
mod practic de a contribui la extin
derea aviculturii industriale. Pe a- 
ceastă bază, anul viitor, în 10 coope
rative agricole se vor crește 700 000 
pui de carne, iar producția de ouă 
va ajunge la 16 milioane bucăți.

Unul dintre cele mai eficiente mij
loace pentru sporirea producției de 
ouă, pe același spațiu construit, este 
introducerea sistemului de creștere a 
păsărilor in baterii. La complexul a- 
vicol I.A.S. Bacău, într-o hală se 
cresc 9 000 de găini ouătoare în ba
terii, în loc de 6 000 cîte erau înainte. 
Prin adoptarea sistemului de baterii 
etajate se vor putea crește 15 000 
păsări și chiar mai multe in hale cu 
o suprafață de o mie de m.p. După 
cum ne-a relatat dr. Gheorghe Bistri- 
ceanu, pînă acum, complexul a ob
ținut 2.5 milioane ouă peste plan și 
va încheia anul cu circa 4 milioane 
lei beneficii suplimentare. Pînă la 
sfîrșitul viitorului cincinal capacita
tea complexului se va mări de la 25 
milioane ouă în acest an, la 76 mi
lioane. Exemple care demonstrează 
spirit de inițiativă și competență pro- 
fesmnală oferă fiecare din fermele 
complexului 'avicol. La ferma de re
producție din Gherăieșt' condusă de 
șeful de fermă Nicolae Șova. adă
posturile din cele mai vechi tipuri, 
mai simple decît multe dintre cele 
existente în cooperativele agricole, 
au fost prelungite și reamena- 
jate cu multă ingeniozitate. în trecut, 
126 de muncitori și tehnicieni 
teau 15 000 păsări de la care se ob
țineau 2 milioane de ouă pe an. în 
prezent, numai 21 de muncitori si 
tehnicieni, obțin peste 3 milioane de 
ouă pe an. de Ia
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Ing. S. Opriș : Nu m-am oprit asu
pra acestor unități întrucât, incepind 
din luna octombrie, ele au ieșit din 
cauză. Punerea integrală în funcțiune 
și terminarea unor lucrări la cele 
două linii de ciment de la fabrica 
din Medgidia au permis în ultimul 
timp intrarea acestei unități în ca
dența firească a planului. încă din 
octombrie a fost recuperată o parte 
din restanța acumulată de-a lungul 
celor peste patru luni cit a intîrziat 
punerea în funcțiune. Apreciem că 
Fabrica de ciment din Medgidia dis
pune de posibilitatea ca pină la sfîr
șitul anului să recupereze întreaga 
restanță.

Cu excepția unei singure fabrici d-e 
materiale ceramice — cea de la Urzi- 
oeni — toate celelalte pe care le-ați 
enumerat au fost, după cum se știe, 
puternic afectate de calamitățile na
turale din primăvară. Printr-o mun
că asiduă, desfășurată zi și noapte, 
timp de cîteva luni, colectivele aces
tor unități au reușit să diminueze 
simțitor volumul producției restante, 
încă în cursul lunii octombrie, fabri
cile de cărămizi de la Mureșeni, Fel- 
dioara și Sighișoara începuseră să 
reducă handicapul producției pierdu
te. în toate aceste trei unități există 
posibilități certe pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor de plan pe acest 
an. Și Fabrica de cărămizi din Satu- 
Mare — unitatea cea mai puternic 
lovită de calamități — lucrează din 
acest trimestru la nivelul planului. 
Ea va recupera o bună parte din ce 
a pierdut în lunga perioadă cît nu a 
funcționat După calculele noastre,

este singura unitate căreia nu-i vor 
fi suficiente cele două luni care au 
mai rămas din acest an pentru a re
cupera integral restanța.

împrejurările care au determinat 
neindeplinirea planului de producție 
pe nouă luni de către Fabrica de 
produse ceramice din Urziceni sînt 
de altă natură. După intrarea in ex-

pala cauză constă in manipularea 
și transportul defectuos. Are in 
vedere conducerea ministerului 
vreo măsură care să pună capăt 
neîntârziat acestei, risipe cro
nice ?

Ing. S. Opriș : Problema ridicată 
se află de mai mult timp în atenția
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prin asemenea sisteme de manipu
lare și transport se va evita degra
darea a circa 10 la sută din producția 
de cărămidă.

Aplicarea noilor metode de ma
nipulare și transport în cele două 
unități amintite a fost posibilă da
torită tehnologiilor moderne cu care 
sînt dotate cele două fabrici. Pentru

C. BORDEIANU
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ploatare a acestei fabrici, la unele 
utilaje de bază au apărut defecțiuni 
cauzate de vicii constructive și de fa
bricație. Deficiențele au fost înlătu
rate in scurt timp și acum fabrica 
din Urziceni a lichidat orice restanță. 
După cum se vede și sectorul ma
terialelor ceramice de zidărie — re
pet, cel mai puternic afectat de cala
mități — a început să se redreseze.

Rep. : Cărămida fiind unul din 
materialele la care necesitățile 
economiei se mențin foarte ridi
cate an de an — iar de cîteva 
luni cererile de cărămidă sint 
de-a dreptul presante — se con
stată in același timp că tocmai 
la acest sortiment se înregistrea
ză curent o mare risipă. Princi-

specialiștilor noștri. In prezent sînt 
în curs de introducere noi tehnologii 
de manipulare și transport a cără
mizilor. Menționez în acest sens sis
temul pachetelor libere, adecvat 
transportului rutier și sistemul pache
telor balotate, adecvat transportu
lui feroviar. Primul sistem se și a- 
plică la Fabrica de produse cerami
ce de la Iași, iar cea din Urziceni 
experimentează transportul cărămizi
lor în pachete libere identice cu cele 
rezultate din procesul de ardere. 
Tot în acest an se va introduce 
în uzul curent al altor două fabrici 
de cărămizi sistemul de transport în 
pachete balotate. Sistemele de pa- 
chetizare vor fi extinse și în alte uni
tăți producătoare de cărămizi, ca și 
la consumatori. Calculele atestă că

generalizarea procedeelor, este abso
lut necesară în prealabil moderniza
rea și a celorlalte fabrici de cărămizi 
din sector.

Rep. : Pe lingă cantitățile tot 
mai mari de materiale, economia 
solicită, in egală măsură, o gamă 
sortimentală cit mai largă. Cum 
apreciați din acest punct de ve
dere activitatea unităților pro
ducătoare de materiale de con
strucții 1

Ing. S. Opriș : Aș spune că este 
mai bună decît în oricare alt an din 
actualul cincinal, perioadă în care, 
de altfel, s-a înregistrat o îmbogă
țire a sortimentației de materiale de

construcții. Amintesc că, dacă In 1970 
volumul producției este mai mare cu 
aproape 90 la sută față de 1965, în 
aceiași perioadă volumul produselor 
noi a sporit de 2,5 ori. Dintre produ
sele noi asimilate recent amintesc 
cîteva mai reprezentative : prefabri
catele ușoare din beton celular auto- 
clavizat armat, panourile din azboci
ment cu miez termoizolant din po- 
liester expandat, diferite produse pe 
bază de poliesteri armați cu fibră de 
sticlă, cum ar fi cabine de băi, o- 
biecte sanitare și căzi de baie. Cate
goria materialelor tradiționale de 
construcții s-a lărgit prin introduce
rea in fabricație a cimenturilor cu 
rezistențe inițiale mari, a cimentu
rilor colorate, a impîsliturilor bitu
minate blindate, a produselor din 
vată minerală de tip silan, a geamu
rilor șlefuite, de calitate superioară. 
Tot în acest an se lucrează intens 
la pregătirea fabricației pentru noi 
produse ce vor fi asimilate în viito
rul cincinal, perioadă în care va tre
bui să înregistrăm un progres apre
ciabil, cu deosebire în lărgirea dome
niilor de folosire a noilor materiale 
de construcții.

Avem convingerea că. așa cum au 
dovedit-o de atitea ori de-a lungul 
anilor și, cu deosebire, în vara aces
tui an, colectivele din întreprinderile 
noastre vor ști să se angajeze cu toate 
forțele de care dispun și nu vor pre
cupeți eforturile pentru a folosi din 
plin toate resursele tehnice și uma
ne capabile să întrețină înaltul di
namism al industriei materialelor de 
construcții și să pună o temeinică 
bază desfășurării unei activități rod
nice în anul 1971.

CONTRASTE
• Macină mai iute,

moară!
vor- 

de ce
con- 
nici
Mi-

Cu doi ani în urmă, 
Ministerul Industriei 
Alimentare și-a propus 
să construiască la Ba
cău o moară de făină 
de griu cu o capaci
tate de 240 tone in 24 
de ore. Au fost întoc
mite studii tehnico- 
economice. documen
tația de execuție. Con
structorul — între
prinderea șantier con
strucții și montaj 
din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — și-a 
pregătit mistriile. Au 
fast făcute comenzi și 
pentru mașinile și uti
lajele necesare. De 
mai bine de un an au 
început să sosească la 
Bacău, din import, uti
lajele contractate. Pî
nă la această dată au 
venit valțurile, venti
latoarele, cicloanele și 
alte utilaje necesare în 
procesul tehnologic de 
măcinare. Numai că, 
de cînd au sosit și pi
nă în prezent, utila
jele respective stau 
ambalate în lăzi fără 
să se uite cineva la

ele. Și, la drept 
bind nici nu are 
să se uite. Căci 
strucția morii 
nu a început,
nisterul Industriei A- 
limentare a aminat 
această lucrare pen
tru anul viitor. Cum 
era și firesc, amî- 
narea costă. Dat fi
ind că utilajele res
pective nu au fost 
montate la vreme. 
Combinatul de indus
trie alimentară din 
Bacău, de care va a- 
parține moara respec
tivă, este nevoit să 
plătească drept pena
lizări aproape 400 000 
lei pe an. Cum s-ar 
zice, moara, care nici 
nu există, macină cîte 
1 000 lei pe zi în vînt. 
Și cum toate aceste 
cheltuieli vor scumpi 
prețul de cost al vii
toarei construcții, nu 
ar fi cazul oare ca și 
forului tutelar să 
cînte cunoscutul 
găr : „Macină 
iute, moară" 7

i se

• Covorul fermecat
Se povestește că tex- 

tiliștii de la fabricile 
„Argeșana" și „Texti
la", ambele din Pitești, 
au căzut de acord să 
țeasă împreună un co
vor fermecat, lung de 
cîteva zeci de km. Ma
terie primă — bere
chet; în depozitele am
belor întreprinderi se 
pot găsi însemnate 
stocuri de marfă ne
desfăcută. O să vă în
trebați de ce să facă un 
covor și nu altceva ? 
Răspunsul e simplu: ca

v

»

să poată fi duși cu pre
șul cel care spun că 
marfa zace în depozite, 
fără căutare, datori
tă defecțiunilor de 
calitate. Și se mai 
spune că specialiști din 
cele două unități se vor 
sui pe covor și vor pur
cede Intr-o lungă călă
torie, poate-poate vor 
găsi cumpărători. S-o 
spunem drept : „urzea
la" nu-i prea măiastră. 
Are prea multă „bro
derie" la mijloc.

• 0 revoluție — fără
brevet—in cultura
orzului

La stația C.F.R. Con- 
stanța-Port este pe ca
le să se pună la punct 
și să se omologheze Un 
nou procedeu de însă- 
mînțare a orzului ; 
de-a lungul șinelor 
de cale ferată. în ce 
constau detaliile meto
dei ? Se iau trei, patru, 
zece vagoane cu men
țiunea „Bun pentru ce
reale", se umplu vîrf 
cu orz, dar se lasă des
coperite și neetanșe. 
Apoi se trimit pînă la 
o '.iestinație cît mai de
părtată. însămînțarea 
se face de la sine — și 
nu se așteaptă decît 
vremea recoltatului. 
Secerișul ar fi simplu, 
l-ar face de la sine lo
comotivele. Dacă orzul 
nu încolțește, este

semn fie că 
dintre travers. 
suficient de rod» 
îngrășat, fie cu 
intervenit organele 
drept și au pus cap 
experimentărilor, 
pînă acum 
nicidecum 
așa ceva, 
tima dată 
sit de la Constanța- 
Port la Bucecea patru 
vagoane ușurate de o 
cantitate de aproape 
6 000 kg orz, însămîn- 
țat pe drum — fără ca 
nimeni să manifeste 
interesul cuvenit față 
de această „inven
ție". Credem că cei 
în cauză merită pe de
plin un brevet. Aș
teptăm să se facă 
dreptate.

n-a 
vorba 
Căci, 

au

Dai 
fost 

de 
ul- 
60-

• Prin dosare trece

Anul acesta, în zeci 
de județe ale țării, în 
cadrul asociațiilor in
tercooperatiste se con
struiesc complexe de 
tip industrial cu o ca
pacitate de 15 000 sau 
30 000 de porci fie
care. Unele dintre a- 
ceste obiective au a- 
juns într-o fază avan
sată de execuție. Dar 
în ultimul timp, lucră
rile s-au împotmolit 
la acoperiș. Cauza ’ 
Lipsa unor elemente 
prefabricate — arbale
te și pane — fără de 
care acoperișurile nu 
pot fi executate. între
prinderea de prefabri
cate din Călărași în 
loc să asigure, lună de 
lună, aceste elemente, 
așa cum prevăd con
tractele încheiate, a 
rămas cu restanțe...

ritmice.
tirziat ._____
tiparelor, iar apoi, în
săși producția respec
tivelor prefabricate. 
Este adevărat că pla
nul la metri cubi se 
realizează mai ușor la 
prefabricatele grele 
cu un consum spori» 
de betoane. Dar cu 
pereți fără acoperiș, 
complexele zootehnice 
intercooperatiste de la 
Gheorghe 
Gheorghe 
județul Ialomița, ca și 
altele de acest fel din 
județele Brăila și Tul- 
cea, nu pot intra 
funcțiune, 
derea 
livrat 
„piese
Cu ele nu se pot aco
peri grajdurile : prin 
dosare trece ploaia 1

Mai Intîi a în- 
confecționarea

Lazăr și 
Doja din

___  în 
întreprin- 

din Călărași a 
cu nemiluita 

justificative".

• Banchetul vacilor
De curînd, la coo

perativa agricolă Va
lea Argavei din jude
țul Ilfov a avut loc o 
analiză a activității 
desfășurate în secto
rul zootehnic. Dar 
cînd cooperatorii spe
rau mai mult ca ori- 
cind în eficacitatea 
măsurilor stabilite, le-a 
fost dat să vadă cum 
dintr-o gravă negli
jență s-a ajuns la pa
gube de zeci de mii 
de lei. Din cauză că, 
fără nici un discernă- 
mînt, au fost adminis
trate animalelor din
tr-o dată trei tai-

nuri de sfeclă de 
zahăr, acestea au 
consumat totul cu lă
comie, seara s-au cul
cat liniștite, dar pînă 
a doua zi dimineața o 
parte... pieriseră. în to
tal au murit 41 de bo
vine. După banchetul 
funebru , ‘ ' 
paguba 
76 000 lei.
ca aceste ____ „
să fie trecute la vreo 
rubrică de pierderi 
„imprevizibile". Ade
vărul este că totul 
este previzibil, chiar 
și faptul că vinovății 
t-rebuie să plătească.

al vacilor, 
totalizează 
Unii vor 

animale
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Cine nu știe că Mihail Sadoveanu. 
scriitorul care a dat literaturii române 
și universale capodopere ca Zodia 
cancerului, trilogia Frații Jderi, Bal
tagul și Nicoară Potcoavă, a făcut 
ochi — cum ar fi zis marele său îna
intaș Ion Creangă — într-o casă bă- 
trînească din tirgul Pașcanilor, unul 
din acele orășele obosite și fără ori
zonturi luminoase, care i-au inspirat 
o întinsă parte a operei sale, cunos
cută sub titlul general de literatura 
tirgurilor de provincie 7 Ar trebui 
să-1 credem, deci, orășean, dacă nu 
ne-ar spune, prin întreaga lui operă 
și personalitate, că obîrșiile cele mai 
adinei și mai trainice, pierdute-n ce
țurile timpului, erau țărănești. De 
țărănimea din care pornise și mama 
sa. Profira Ursachi, Sadoveanu se 
va simți legat cu toată ființa lui și-i 
va închina cea mai mare parte a o- 
perei sale, al că
rei pisc rămâne, 
neîndoios, Balta
gul.

Intr-o viață oc
togenară, Mihail 
Sadoveanu a des
fășurat o activi
tate neverosimil 
de bogată. A tri
mis peste o sută 
de volume, înfă- 
țișînd istoria pa
triei de la rădă
cinile dacice ale 
acestui popor 
(Creanga de aur) 
și pînă în anii 
noștri, descriind, 
ca nimeni altul, 
frumusețile țării 
noastre, din Delta 
Dunării (nuvela 
11 Iunie) și pînă 
in creierii munți
lor (Ochi de urs 
sau acea antolo
gică lucrare des
criptivă Valea 
Frumoasei). Pen
tru o mai lesni
cioasă cuprinde
re și studiere, i- 
mensa creație sa- 
doveniană a fost 
structurată, din 
punct de vedere 
strict tematic, pe 
trei coordonate 
fundamentale care nu se găsesc, însă, 
într-o relație de paralelitate, între- 
tăindu-se adeseori și luminîndu-se 
reciproc din unghiurile cele mai fe
lurite. E vorba mai întâi de litera
tura cu tematică istorică, alcătuită 
din 1 icrări ca : Șoimii, Neamul Șoi- 
măre iilor. Zodia cancerului, Frații 
Jderi, Viața lui Ștefan cel Mare, 
Vremuri de bejenie. Nunta domniței 
Ruxandra, Nicoară Potcoavă ; apoi 
de opere de inspirație rurală și cu 
bogate implicații descriptive : Dureri 
înăbușite, Crîșma lui Moș Precu, 
Bordeenii, Hanu-Ancuței, Baltagul, 
împărăția apelor, Venea o moară pe 
Șiret — și, în fine, de proza amară a 
tirgurilor de provincie, cu oamenii ei 
chinuiți, trăind într-un mediu sufo
cant, plin de prejudecăți și tristeți ire
mediabile : Floare ofilită, însemnările 
Iui Neculal Manea, Locul unde nu s-a 
intimplat nimic, Apa morților, Haia 
Sanis.

Am impresia, însă, că toate datele 
biografice și toate coordonatele crea
ției sadoveniene, la care ne-am re
ferit, concurează cu multiplele lor 
semnificații pentru a pune în în
treaga ei lumină și valoare capodo
pera scriitorului, romanul Baltagul.

Aș spune că în opera sadoveniană 
se concentrează ca într-un focar în
treaga noastră istorie, toate frumu
sețile patriei și toată povestea veselă 
și tristă, amară și încrincenată a ce
lor mulți și obidiți și din întreaga 
operă toate acestea se produc în 

■'adu? cel mai înalt în Baltagul. De 
-■ea, cum nu mi-aș putea imagina 

■lieful pati iei fără cununa impună- 
,oare a Munților Carpați. fără culmea 
înaltă a Ceahlăului, de pe care Di- 
mitrie Cantemir credea odinioară că 
se vede pînă și Marea Neagră, așa nu 
mi-aș putea închipui literatura ro
mână fără Mihail Sadoveanu. măreț 
Ceahlău al prozei românești, cum. pe 
drept cuvînt, l-au numit poeții. Și. 
mai cu seamă, nu mi-aș putea ima
gina peisajul literar românesc fără 
capodopera sadoveniană Baltagul din 
a cărei perspectivă oricine poate cu
prinde dintr-o singură ochire o co
ordonată fundamentală a specificu
lui nostru național, al felului nostru 
de a fi, de a gîndi și de a reacționa 
în fața problemelor cruciale ale exis
tenței. Prin puterea lui de cuprindere 
și sintetizare a' vieții unei întregi 
colectivități cu îndeletnicirile, credin-

țele, folclorul și etnografia ei. Bal
tagul este o capodoperă și un frag
ment de epopee a poporului român, 
un excepțional poem al naturii. Se 
știe că toate epopeile mari ale lumii 
au în centrul lor, ca un fir director, 
fie o călătorie anevoioasă, mă gîn- 
desc în acest sens la Odiseea lui Ho
mer, la Eneida lui Vergilius. la Di
vina Comedie a lui Dante, fie o pa
siune puternică, precum minia ce-1 
cuprinde pe Achil Peleianul în clipa 
în care află de moartea prietenului 
său Patrocle, din Iliada. Și în Bal
tagul, eroina, Vitoria Lipan, e stăpî- 
nită de o puternică pasiune — hotă
rirea de a-și răzbuna soțul. Aceasta o 
îndeamnă la drum greu, presărat cu 
numeroase piedici și dureroase con
fruntări. Efectuarea drumului și pa
siunea neistovită a eroinei țin, în 
fond, firul epic al întregului roman.

energică împotriva unei ideologii re
trograde, care definea structura mora
lă a poporului român prin atribute ce 
nu-i sint proprii : resemnarea in fața 
morții, apatia, misticismul, lipsa de 
forță spirituală, fatalismul. Faptul i-a 
iritat pe adopții rezolvării proble
melor culturii cu bîta și pistolul și i-a 
determinat să spintece cartea cu to
porul în piața publică. Prin energia 
fizică și morală a personajului prin
cipal al romanului. Vitoria Lipan, prin 
inteligența ei practică și hotărirea 
neclintită, prin consecvența cu care 
urmărește scopul răzbunării soțului 
ucis și pedepsirea răufăcătorilor, prin 
frumusețea universului ei etic, Mihail 
Sadoveanu creează un personaj adânc 
reprezentativ pentru colectivitatea 
din care face parte.

Care este geneza acestui roman ? 
Am avut fericirea, prin anul 1952, la

un om de la noi, călare, pe-un 
negru țintat in frunte și-n cap 
o căciulă brumărie".
un leit-motiv melodios, răscoli

și obsedant care-i dă personaju- 
o măreție tragică, subliniindu-i

zut 
cal
cu

E 
tor 
lui 
zbaterile și hotărirea neclintită, pre
cum și forța ei morală, demnă de o 
epopee. Sadoveanu realizează prin 
Baltagul o nouă interpretare a mi
tului mioritic, în spiritul lui, profund 
și realist. Vitoria Lipan înțelege lovi
turile sorții, dar nu se resemnează în 
fața lor. Ea luptă cu soarta pe care 
Sadoveanu o face sensibilă ca-n tra
gediile grecești, și, pînă la urmă, în- 
tr-un fel o biruie, asigurînd 
ful dreptății. Prin distincta ei 
nalitate, Vitoria Lipan, figură 
zentativă de erou popular, se 
în galeria marilor tipuri feminine din 
literatura română.

cinema

trium- 
perso- 
repre- 
înscrie

La aniversarea lui Mihail Sadoveanu

O OPERĂ DĂRUITĂ
ETERNITĂ ȚII

Ion Dodu BĂLAN

Vitoria Lipan, o munteancă, de la 
Măgura Tarcăului, se zbuciumă și se 
chinuie pentru că bărbatul ei, Ne- 
chifor Lipan, dus din vară după niște 
oi la Dorna, nu s-a mai întors acasă 
și nici n-a dat veste de starea lui. 
Nu se știe nimic despre el, nici chiar 
la Jijia, unde iernează turmele lor. 
Munteanca aceasta ageră, cu o 
sensibilitate ascuțită, presimte că 
soțului i s-a intimplat ceva grav 
și ireparabil, la care nu se în
cumetă să se gîndească. încercările 
pe care le face pe la autorități pentru 
a afla ceva de soarta bărbatului se 
dovedesc infructuoase. Vitoria, cu in
stinctele ei vii, netocite de „civilizația" 
orășenească, se convinge tot mai pro
fund că Nechifor Lipan a fost răpus 
de răufăcători. Va pleca la Dorna să-1 
găsească, viu sau mort. Iși pregă
tește drumul cu un adevărat ritual, 
pînă în cele mal neînsemnate amă
nunte și în mare taină. II ia cu ea 
și pe feciorul ei, Gheorghiță. Vi
toria Lipan se conduce după 
semne și nestrămutate porunci 
lăuntrice. Un întreg trecut de 
observații atente și pertinente, o în
treagă serie de experiențe datorate 
unor generații succesive se rostește 
in gesturile solemne și în gîndurile ei 
greu penetrabile. în hotărirea ei sălă
șluiește și un aprig dor de dreptate, 
dar și de pedepsire și de răzbunare. 
Vitoria e energică, isteață, hotărită și 
de loc resemnată : ea dispune de o 
mare forță și perseverentă, știe să se 
disimuleze magistral pentru a se a- 
păra și a-și atinge scopul, reconstitu
ind cu un neîntrecut spirit detectivist 
itinerariul soțului. Drumul e 
bun prilej pentru Sadoveanu 
a realiza admirabile descrieri 
natură. Nu e vorba însă 
o natură pastelistică, decor,
de o natură personaj, umani
zată și sensibilizată de drama femeii. 
Stăruința cu care Vitoria iși urmă
rește scopul, inteligența ei nati
vă, o ajută pînă la urmă să-și des
copere soțul mort și să-i pedepsească 
pe făptași, pe Cuți și pe Bogza. îi va 
pedepsi tot cu un ritual. Scena fi
nală concentrează în ea toată tensi
unea dramatică a subiectului, trăsă
turile personajelor și sensurile lor 
etice, ca și valorile estetice ale roma
nului.

Romanul Baltagul, apărut în 1930. 
acum 40 de ani. venea ca o replică

un 
de 
de 
de
Ci

Institutul de istorie literară și fol
clor, să aud chiar din gura autorului 
o importantă mărturisire privitoare la 
faptul concret care a declanșat Ideea 
acestei cărți : Sadoveanu — mărturi
sea atunci — că se găsea o dată, în- 
tr-una <J‘n frecventele lui peregri
nări pe drumurile țării. Era o cani
culă înăbușitoare, în ziua aceea plină 
de azur și de liniște. Drumețul — 
scriitor plin de praf și sfîrșit de obo
seală — trage la un han să se odih
nească oleacă și să se ospăteze. La o 
masă vecină doi jandarmi, porniți în 
cercetare, povestesc despre moartea 
unui cioban și fac in mintea lui Sado
veanu alte întîmplări. rînduite de 
poetul anonim în balade, tn Miorița, 
în Doica și în Saiga.

Din Miorița Sadoveanu lua simbo
lul, structura epică, conflictul dintre 
cei trei ciobani și chipul femeii, pe 
care-1 împlinește cu acela al vitezei 
ciobănite din Saiga, care încălecînd 
voinicește pe cal, aleargă și pedep
sește pe căpitanul cetei de hoți, răz- 
bunîndu-se și făcînd dreptate. Ciinele 
din Baltagul, care contribuie la desco
perirea ucigașilor, are un precursor 
în Doica, îndurerata și inteligenta că
țelușă din balada cu același nume, 
atît de viu și de dinamic zugrăvită de 
poetul popular. Din cele trei balade 
ponderea cea mai mare în plămădirea 
romanului o are, neîndoios. Miorița, 
căci într-un fel Baltagul amplifică și 
rezolvă epic in lumina unei persona
lități geniale problemele fundamen
tale din vestita baladă populară. Ca 
și-n Miorița, unde : „Se cobor la 
vale / Trei turme de miei / Cu trei 
ciobănei"... și-n capodopera sadove
niană coboară măgurile Moldovei trei 
ciobani, cu turmele amestecate. în 
gindul a doi dintre ei încolțește ideea 
uciderii tovarășului 
oile. Și 
îndurerat, 
Nechifor Lipan, __ _____
cade ucis de ortacii săi. Și nu-i 
oare o transpunere măiestrită in 
proză a versurilor din Miorița : „Da- 
că-i intilni / Măicuță bătrină / Cu 
brîul de lină / De toți intrebind / Și 
la toți zicind : / Cine-au cunoscut / 
Cine m-au văzut"... această zgudui
toare frază obsedantă a Vitoriei Li
pan, pornită să-și găsească soțul „Nu 
s-a oprit cumva... astă toamnă, un om 
cu un cal negru țintat in frunte. 
Mie numai să-mi spuneți cine ați vă-

alături de mama 
lui Corbea din 
balada populară, 
de Doamna Chiaj- 
na din nuvela lui 
Alexandru Odo- 
bescu, de Vidra 
din piesa lui 
B. P. Hașdeu, de 
Doamna Clara 
din drama istori
că a lui Alexan
dru Davilla. Dacă 
din punct de ve
dere tempera
mental și estetic 
Vitoria Lipan se 
plasează în a- 
ceastă galerie de 
personaje femi
nine, sub rapor
tul caracterului ei 
reprezentativ ea 
le depășește, ne
îndoios, pe toate. 
Vitoria Lipan nu 
e numai un per
sonaj literar, ea e 
un simbol, simbo
lul omului sim
plu, bun și drept, 
dîrz și hotărit, 
expresie a unei et- 
nopsihologii spe
cifice. Ea ne în
tărește ideea că 
opera lui Sado
veanu este o ple
doarie 
soarta 
român și pentru 

toți obidiții vechii orînduiri, dar e și 
o sinteză a virtuților fizice și morale 
ale acestui popor.

Prin ' '
tetice, 
este o 
niene, 
prin fina analiză 
conține.

„Opera lui Mihail Sadoveanu, scria 
George Călinescu, este o harfă eolină, 
o țiteră uriașă, cu mii de strune, 
toate acordate cu grijă timp de o ju
mătate de veac pentru ca nici o sur
priză cacofonică să nu fie cu putință. 
Toate gindurile, privileștile, figurile 
sint puse pe portativ, virgulele cintă 
și ele, punctele așteaptă risipirea e- 
courilor". Această splendidă caracteri
zare vizează, desigur, în primul rind, 
capodopera Baltagul, după multe o- 
plnii punctul cel mai înalt al epicei 
sadoveniene, de la a cărei apariție se 
împlinesc anul acesta patruzeci de 
ani, în același an în care de la naș
terea autorului său, în ziua de 5 no
iembrie, se vor împlini nouăzeci.

Desigur, personalitatea și opera lui 
Sadoveanu n-au nevoie de ajutorul 
calendarului. Ele sînt permanențe ale 
spiritualității românești și în acest 
flux sufletesc nu se pot crea sincope 
ele uitare. Sadoveanu. asemeni lui E- 
minescu. Creangă, Arghezi, face parte 
din marea galerie a aleșilor, a oa
menilor dăruiți eternității.

• Departe de lumea dezlănțuit* 
tambeie serii) ; PATRIA — 9 ; 
12,45 ; 16,30 ; 20,15, FEROVIAR — 
9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9,45; 
13; 16,15; 19,30.
• Medicul de la asigurări : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,1»; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 10; 12,30; 
15; 18; 20,15.
• Cadavrul viu : CAPITOL — 
9,30; 12,30; 16,30; 20.
• Sechestru de persoană: BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
10,45; 19; 21,15.
• Ultimul mohican : FESTIVAL
— 8,45 11,15; 13,30; 16 ; 18,30 21, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9,15, 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Valea păpușilor : VICTORIA — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15.
• In arșița nopții : CENTRAL — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRI- 
VIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• tn umbra coltului : LUMINA —
9—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.

trecut la Marienbad : 
— 11,30; 13,45; 16; 18,15;

• Anul
DOINA
20,30.
• Tom degețelul — 10; 1 
Valetul șl contesa — 16,30
• Tom degețelul — 10; 12; 14.15; 
Valetul șl contesa — 16,30; Desfă
șurarea — 18,30: Vechi legende 
cehe — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Renașterea, Vera Kirova, Ra
cheta dc Argint, Spre soare zbu
răm, Mlnlvolei, Triunghiul perfor
manței : TIMPURI NOI — 9—21 In 
continuare.

șapte ori șapte t EXCEL- 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
AURORA — 0; 11,15; 
18; 20,15, TOMIS — 9 
15,45; 18,15; 20,30.

pentru 
țăranului

umanismul și valorile sale es- 
de sursă folclorică, Baltagul 
capodoperă a creației sadove- 
un pisc al prozei moderne, 

psihologică ce o

• Dc
SIOR
20,45, 
15,45;
13,30; __ _____ ____
• Mayerling (ambele serii) : DA
CIA — 8,45—20 în continuare.
• Petrecerea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 17.43; 20.
• Greșeala regelui : BUZEȘTI —
15,30; 18; -----
• 100 de
10; 15,30;
15,30: 18;
• Dragoste și vitez* s UNIREA — 
15,30; 18; 20.
• La nord prin Nord-Vest : LIRA 
— 16.
• Impostorii : LIRA — 20.
• Dreptul de a te naște : DRU
MUL SĂRII —............................
• Intilnirea :
15,30; 17,45; 20,
18; 20,15.
• Hibernattis :
15,30; 18; 20,30, 
12,15; 15; 17,30; 20.
• Jandarmul se însoară : COTRO- 
CENI — 15,30: 17,45; 20, POPU
LAR — 15,30; 18: 20,15.
• Sentința : FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30, FLAMURA — 16; 
18,15; 20,30.
• Agonie
15,30; 19.
• Tigrul :
20.
• Această
11; 15,30; 18; 20,15.
• Patricia și muzica : MUNCA - 
16; 18; 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse 
FLACARA — 15,30; 18; 20,15.
ÎVinătordl de căprioare :

AN — 15,30; 18; 20,15.
• Vîrsta ingrată : RAHOVA 
15,30; 18; 20,30.
• Păsările : PROGRESUL — 15,30; 
18.
• Hei, tu ! : PROGRESUL — 20.
• Aurul : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15.

18,30; 
13,30; 
11,ÎS;

20,30.
carabine t BUCEGI — 
18; 20,30, ARTA — 10;

20,15.

15.30; 18; 20,30. 
FERENTARI - 
COSMOS — 15,30;

GIULEȘTI — 
MIORIȚA — 10;

și extaz : VOLGA

VIITORUL 16; 18;
/

femeie : MOȘILOR

VI-

Dezvelirea unui bust teatre

pentru a-i lua
iată că într-un amurg 
la un apus de soare, 

eroul romanului,

BISTRIȚA. (Corespondentul „Scîn- 
teii“). La 1 noiembrie, în Piața Unirii 
din orașul Bistrița a avut ioc festi
vitatea dezvelirii bustului scriitoru
lui Liviu Rebreanu, operă a sculpto
rului Romul Ladea. Cuvîntul omagial 
a fost rostit de tovarășul Adalbert 
Crișan, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Bistrița-Năsăud. 
După ceremonia dezvelirii monumen
tului, la casa de cultură a sindicate
lor a avut loc im simpozion, unde au 
fost evocate momente din viața și ac
tivitatea scriitorului.

• Opera Română : Rlgoletto 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana 
19,30.
s Teatrul Național „I, L. 
giale“ (sala Comedia) : 
Lear — 20 ; (saia Studio) 
femeie cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din str. Alex. 
hia) : Puricele in ureche —
• Teatrul „C. I. Nottara"
Magheru) : ' "
— 19.30; ;
vanul Occidentului — 20.
e Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din

Cara-
Regelo

O

Bu-
Sa-

20. . 
„C. I. Nottara" (sala ' 

Bărbați fără neveste 
(sala Studio) : Năzdră-

Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 17; (sala din str. Acade
miei) : Strop de Rouă-brotăce- 
lul — 15.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caragiale ... dar nu tea
tru — 20.
e Teatrul evreiesc de stat: Sear* 
literară — 18.
o Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandrl“ din Iași (la Sala Palatu
lui) : Catiheții de Ia Humulești — 
15; (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra-, sala din bd. Schitul 
Măgureanu) : Tango la Nisa — 
20 ; (la Teatrul Giuleștl) : Noap
tea Iguanei — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Logodnicele 
aterizează la Paris — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasilescu" : Floare de
cactus — 19,30.

Mândrie, 
și Doina 
Agerpres

Scena din piesa „Inundația" de Teodor Mazili), în regia lui Emil 
Nițulescu 

Foto :

... . !9
prezentată recent la Teatrul Mic. în fotografie s Vasile 

Țufescu
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CARNET MUZICAL

Cuvinte elogioase 
la adresa Operetei

bucureștene
Cu spectacolul dat 

în sala arhiplină a 
Teatrului muzical din 
Solingen, avînd in pro
gram „Contesa Ma- 
ritza" de Kalman. Ope
reta bucureșteană și-a 
încheiat un turneu în
cununat de succes, e- 
fectuat timp de aproa
pe două luni in Repu
blica Federală a Ger
maniei. în cadrul a- 
cestui turneu, colecti
vul Teatrului de Ope
retă din București a 
susținut 52 de i 
cole in unele 
cele mai mari 
vest-germane, 
care Mtinchen, 
furt pe Main, 
Spectacolele s-au bucu
rat de un larg răsunet 
în rîndul publicului. 
Presa vest-germană a 
publicat numeroase 
cronici deosebit de elo
gioase la adresa artiș
tilor români. Sub titlul 
„Românii au dăruit o 
nouă tinerețe 
tei", ziarul 
lische 
scrie : 
deli 
dind

specta- 
dintre 
orașe 

printre 
Frank- 

, KieL

opere- 
„Westfă- 

Rundschau" 
„Răminind fi- 
libretelor, dar 
o interpretare 

modernă de o deose
bită și autentică va
loare operetelor pre
zentate de ei, artiștii 
bucureșteni au dove
dit că opereta, ca gen

muzical, rămâne și 
poate rămine veșnic 
tinără". Ziarul citat 
continuă : „Concepția 
regizorală, de o au
tentică valoare, vocile 
și jocul pline de ex
presivitate și căldură 
ale artiștilor, tehnica 
desăvirșită a baletu
lui, frumusețea și bo
găția costumelor, toate 
au venit să ne ofere 
seri de adevărată 
desfătare artistică, pen
tru care mulțumim cu 
recunoștință mesageri
lor artei românești". 
La rîndul său, ziarul 
„Neue Presse", din 
Frankfurt pe Main, 
scrie : „Omogenitatea, 
rolurile intens Ștudiate 
și excelent personifi
cate, rafinamentul in 
concepție și interpre
tare sint atributele O- 
peretei bucureștene, 
care o tnscriu printre 
cele mai valoroase for
mații de acest fel ce 
au venit pînă acum pe 
scenele vest-germane".

Scoți nd în evidență 
strădania artiștilor ro
mâni de a prezenta 
spectacolele In limba 
germană, ziarul „Stutt- 
garten Nachrichten" 
scrie : „Verva dialo
gurilor și claritatea 
pronunției, intr-o lim
bă germană autentică,

au sporit deopotrivă 
valoarea spectacolului 
și admirația spectato
rilor".

Cronicile scot in evi
dență, prin aprecieri 
alese, talentul vocal și 
scenic al artiștilor Ion 
Dacian, Nicolae Țăra- 
nu, Valeria Rădulescu, 
Adriana 
Cleopatra 
nu, Eugen 
Marica 
Constanța 
Bimbo 
Toni 
Groza, 
interpreți.

La premiera care a 
avut loc la Miinchen 
cu opereta „Contesa 
Maritza" a participat 
și soția compozitoru
lui, Vera Kalman, care 
a venit special de la 
Paris pentru specta
col, La sfîrșitul spec
tacolului, Vera Kal
man a declarat : „Ii 
felicit din inimă pe ar
tiștii români. O inter
pretare a "Contesei 
Maritza» de o aseme
nea ținută este o rari
tate. Soțul meu ar fi 
fost fericit să vadă a- 
cest spectacol".

Codreanu, 
Melidonea- 
Fînățeanu, 
Munteanu, 
Cimpeanu, 

Mărculescu, 
Buiacici, Ion 
ca și al altor

Mircea MOARCAȘ

Bonn

Concertele
încununate 
de succes

ale Filarmonicii
slovace

Două programe de 
concert atent întocmi
te (în special cel de-al 
doilea), prezentînd 
creații mai rar audia
te în sălile noastre de 
concert — mă refer 
atît la lucrările lui 
Bach și Haendel, dar 
și la cele aparținînd 
lui Dyorâk sau Janâ- 
cek ; apoi prestigiul 
însuși, consolidat de o 
veche și valoroasă tra
diție. al ansamblurilor 
instrumentale autohto
ne și, în sfîrșit, doi 
interpreți eu o bogată 
și bine apreciată dis- 
cografie, organistul 
Ferdinand Klinda și 
pianistul Jan Panenka, 
in compania dirijorilor 
Ladislav Slovak și Lu- 
dovlt Rajter, repre
zintă tot atîtea impor
tante motive ce au a- 
dus zilele trecute în 
sala Ateneului Român 
un public numeros.

Orchestra simfonică 
a Filarmonicii slova
ce din Bratislava este 
un organism bine su
dat, dispunînd de so
norități compacte, de
loc dure, cu aprecia
bile posibilități de di
versificare timbrală, 
posibilități pe care 
ambii dirijori le folo- 
seso cu discernămînt 
și bun gust, într-o de
plină cunoaștere a 
textului muzical.

Partida corzilor In 
general, și extremele 
ei in special, prezintă 
o remarcabilă malea- 
bilitate sonoră, efica
ce atît în momentele 
de acompaniament, cit

și în cursul marilor 
evoluții simfonice — 
Simfonia a Vil-a în 
re minor de Dvorak, 
sau al marilor evocări 
epico-muzicale din 
Rapsodia pentru or
chestră Taras Bulba 
de Janâcek. Tocmai 
de aceea se poate re
greta că aceste remar
cabile oalități ale în
tregului ansamblu, de 
altfel, nu au fost pro
bate și io cadrul re
pertoriului clasic.

Am remarcat cursi
vitatea firească a fra
zării și suplețea re- 
gistrației în Concertul 
pentru orgă și orche
stră în sol minor de 
Haendel, frazare pe 
care organistul dr. 
Ferdinand Klinda o 
susține cu prestanță și 
reală dezinvoltură. 
Pianistul Jan Panenka 
este tipul de inter
pret pentru care co
rectitudinea realizării 
sonore a textului tre
ce deseori pe deasu
pra sensului propriu- 
zis al acestuia ; con
certul pentru pian și 
orchestră de Grieg a 
strălucit astfel mai 
mult prin latura teli- 
nică a întruchipării 
muzicale decît prin 
fantezia întruchipării 
sonore și farmecul 
deseori rustio inerent 
acestui opus.

în schimb, fragmen
tele coregrafice ale 
baletului Romeo și 
Julieta de Prokofiev, 
cu bogăția lor croma
tică, dar și prin alura 
compozițională vigu-

au
La-

roasă a muzicii, 
permis dirijorului _ 
dislav Slovak eviden
țierea în special a a- 
celei laturi construc
tive a muncii bine 
coordonate în repeti
ții, mai mult decît 
eventuala retușare a 
aparențelor în chiar 
timpul concertului. 
Dispunînd de o gestică 
de.loo spectaculoasă, 
chiar uniformă, Ludo- 
vit Rajter, celălalt di
rijor oaspete, a reali
zat uvertura la opera 
Oberon de Weber în 
culori de o foarte ex
presivă vervă sonoră; 
creația sa dirijorală, 
într-adevăr impresio
nantă, rămine însă 
Simfonia în re minor 
de Dvorak. lucrare 
monumentală — de un 
suflu epic beethove
nian — ale cărei cul
minații au fost pregă
tite și conduse cu ma
ximum de abilitate și 
vigoare.
, Se poate constata, 

tur-
Fi- 
din 

me-

deci, că actualul 
neu al orchestrei 
larmoniee slovace 
Bratislava 
ritul de 
publicului 
ștean un 
zentativ de 
animați de 
sinceră de a 
zică și de a 
altora bucuria 
mentului creației 
terpretative. Ceea 
au reușit pe deplin.

a avut 
a prezenta 

bucure- 
grup repre- 

miizicieni 
dorința 

face mu- 
comunica 

mo- 
in- 
ce

Dumitru AVAKIAN
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(Urinare din pag. I)

10,00—11,60 Teleșcoala. 
16,00 Deschiderea emisiunii.

Box : semifinalele campiona
tului național. înregistrare 
de la Sala Floreasca.

18,00 Ateneu.
Emisiune de actualitate mu- 
zicâlă»

18.30 Micii meșteri mari.
Emisiune pentru pionieri.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Seară de teatru.

„Tragedia optimistă" de Vse
volod Vișnevski.
Traducere de Tudor Șoimaru. 
Distribuția : Marcela Rusu, 
Florin Piersic, Marcel An- 
ghelescu. Al. Demetriad, Vic
tor Moldovan, Toma Dimi- 
triu, C. Rautchi, Grigore Na- 
gacevskl, Gh. Cozorici, Ema- 
noil Petruț, Mircea Constan- 
tlnescu, Emil Liptac, Igor 
Bardu, Mircea Cojar, Costa- 
che Diamandi, Anatolie Spî- 
nu, Liviu Crăciun, Constan
tin Mercea, Dem. Rădulescu, 
Ion Henter, Răducu Itcus, 
Dorel Iacobescu, Alfred De- 
metriu, Matei Alexandru.
Scenografia : ar'n. H. Novac. 
Regla : Vlad Mugur.

22.15 Film documentar : Arhitec
tura poloneză.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Muzlcorama — revista ac

tualităților de muzică u- 
soâi"â*

23.15 închiderea emisiunii.

din șabloanele atît de nocive ale 
muncii culturale. Am putea aminti, 
într-o sumară trecere în revistă, șe- 
zătorile literare de la Reghin, Sighi
șoara, Hațeg, Gura Humorului, me
dalionul Bela Bartok de la Covasna, 
concursul „Cine știe cîștigă" de la 
Beiuș, expozițiile de artă plastică 
deschise la Brașov și Odorheiul Se
cuiesc, duminicile sportive de la 
Huedin. Lugoj, Negrești-Oaș, cercu
rile de filatelie și rebus, spectacolele 
de teatru, de muzică populară și 
ușoară. După cum se vede, pe an
samblu, o paletă bogată de manifes
tări. Faptul ni se pare demn de re
marcat, el ilustrind posibilitățile 
reale ale așezămintelor culturale. 
Din păcate, chiar în cazul acestor 
exemple pozitive, varietatea se do
vedește mult mai precară dacă pri
vim fiecare așezămint în parte. Este 
o primă constatare a testului, con
statare asupra căreia ne propunem 
6ă revenim.

20 Ia sută din răspunsuri indică 
o activitate slabă, în sensul unei 
„subțirimi" neîngăduite a programu
lui duminical. De cele mai multe 
ori, drept activitate culturală este 
indicată o expunere, urmată (uneori) 
de un program artistic (Cîmpulung- 
Muscel, Roman), un concert de mu
zică ușoară (Dej), o conferință sau 
un simpozion (Drăgănești-Olt, Tg. 
Ocna) sau chiar simpla activitate de 
club (Satu-Mare). Atît și nimic mai 
mult : o singură manifestare. Oare 
la aceasta se limitează contribuția pe

care este datoare să și-o aducă o 
casă de cultură la viața orașului ?

Desigur, trebuie privite nuanțat 
acele păreri care pretind așezămin
telor de cultură o activitate neîntre
ruptă, de dimineața pînă seara. 
Poate nu peste tot este posibil acest 
lucru. Dar, în schimb, a pretinde 
tuturor măcar duminica program

profesori, elevi și cadre sanitare etc. 
Fiecare dintre aceste categorii are 
preocupările sale, preferințe pentru 
programul duminical. Or, așezămîn- 
tului de cultură îi revine menirea de 
a oferi un răspuns afirmativ cît mai 
multor solicitări, indiferent de diver
sitatea lor.

Dacă mai înainte consemnam pro-

cludem repetiția la cor sau viziona
rea meciului la televizor, indicate pe 
alocuri drept... activitate culturală). 
La prima vedere, cifra ar putea să 
pară lipsită de importanță. Un simplu 
calcul matematic ne arată, insă, că 
peste 160 000 de cetățeni, într-o du
minică oarecare, s-au văzut lipsiți de 
serviciile așezămîntului cultural din

CASA DE CULTURĂ
bogat nu ni se pare o cerință exa
gerată.

Directorul Casei de cultură din 
Vălenii de Munte nota :

— Pentru a nu îngrămădi prea 
multe acțiuni la acest sfîrșit de săp- 
tămînă destul de bogat, filmul 11 
vom reprograma.

„Bogăția" de care se vorbește în 
răspuns se referă în ziua de dumi
nică la jocuri distractive, vizionarea 
programelor la televizor și audie
rea... posturilor de radio. Asemenea 
exemple ilustrează convingător o la
cună mai veche din munca unor 
activiști ai așezămintelor cultu
rale : ignorarea faptului că tntr-o 
localitate urbană cu câteva zeci de 
mii de locuitori se găsesc copii, 
adolescenți și maturi, muncitori și

gramul Casei de cultură din Rupea, 
o făceam tocmai pentru că aici se 
conturaseră trei linii distincte ale 
activității, pentru trei categorii so
ciale și de vîrstă diferite.

în această ordine de idei, să reți
nem două cifre : din cele 100 de case 
de cultură, doar zece au avut in du
minica respectivă programe speciale 
pentru copii. Iar tinerii au putut să 
danseze doar in opt dintre ele. A- 
nalizind programele după acest cri
teriu, se poate lesne remarca inadec- 
varea lor.

8 Ia sută din răspunsuri sînt laco
nice. în duminica respectivă, la Sîn- 
nicolau, Bistrița, Alba-Iulia, Dorohoi, 
Șimleul Silvaniei, Focșani, Orăștie 
și Isaccea, casele de cultură nu au 
găzduit nici o manifestare (dacă ex-

localitate. Și în acest caz, cifra va 
apărea la adevărata ei dimensiune și 
importanță.

Desigur, explicații, justificări se 
pot găsi. La Bistrița și Isaccea, de 
pildă, casele de cultură sînt în repa
rație. Dar oare aceasta înseamnă 
„relache" pentru viața culturală lo
cală ? La Jimbolia, unde situația era 
similară, s-a organizat o duminică 
sportivă în aer liber. Este și aceasta 
o soluție I Adoptată, din păcate, în
tr-un singur loc. Sîntem convinși că 
absența oricărei manifestări la cele 
opt case de cultură a fost întâmplă
toare în duminica respectivă. Dar 
chiar așa Jtînd lucrurile, situația 
merită discutată la nivel județean.

Tn sfîrșit, 25 la sută din răspun
suri... nu au mai venit

în afara observațiilor statistice, 
sondajul ne-a mai prilejuit și con
firmarea unor mai vechi constatări. 
Le consemnăm pe scurt, în atenția 
organelor interesate.

• Aminteam anterior lipsa de va
rietate a manifestărilor duminicale. 
Strict statistic, situația se prezintă 
astfel ; din 67 de așezăminte care 
au găzduit, într-un fel sau altul, di
verse acțiuni, 38 au avut in program 
spectacole artistice, iar 23 conferințe- 
simpozioane. La Fălticeni — pentru 
a oferi un detaliu „interesant" — s-a 
desfășurat o „duminică culturală" care 
a constat din trei... conferințe. în 
rest, puține și, mai ales, izolate ten
dințe de diversificare a programelor. 
Este direcția asupra căreia ar trebui 
să se insiste, în primul rind, de că
tre organele culturale centrale sau 
județene.

• Reținem o frază din răspunsul 
Casei de cultură din Năsăud :

— Nu am prezentat în această zi 
spectacole din cauză că metodiștil 
au luat parte la manifestările orga
nizate pe plan județean : festivalu
rile „Regele brazilor" și „Rapsodia 
trișcarilor".

Desigur, festivalurile Județene sînt 
întotdeauna așteptate cu Interes. Dar 
de aici și pînă la a anula orice ac
tivitate Ia sediu pentru că... meto- 
diștii merg la festival — este o dis
tanță apreciabilă. Pe de altă parte, 
ne întrebăm pe bună dreptate : oare 
in absența metodiștilor, casa de cul
tură iși pune lacăt la ușă î Activi

tatea de cercuri, de microgrup, se 
poate doar desfășura și fără „pre
ședinția" activistului cultural. Apoi 
sint diversele organizații U.T.C. din 
școli și întreprinderi. De ce nu este 
stimulată inițiativa lor, tocmai pen
tru a suplini eventualele absențe ale 
gazdelor de la casa de cultură ?

• Cu jumătate de an în urmă. 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a elaborat și a trimis în jude
țe instrucțiuni privind îmbunătățirea 
activității caselor de cultură. în unele 
locuri, însă, se pare că aceste instruc
țiuni au fost privite ca... facultative. 
Procentele amintite demonstrează a- 
ceasta : 53 Ia sută din casele de cul
tură chestionate au rămas datoare cu 
răspunsurile lor. Rămine ca cei di
rect răspunzători să tragă concluziile 
ce se impun. Credem, totodată, că suc
cintele concluzii ale testului inițiat la 
nivelul Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă poate sluji ca invita
ție la o testare permanentă a activi
tății caselor da cultură la sfîrșit de 
săptămână.

Apropiata consfătuire a repre
zentanților caselor de cultură poa
te găsi in ele un excelent 
material da analiză și dezbatere. De- 
asemenea, concluziile pot fi de un 
real folos atît pentru conducerile co
mitetelor de cultură și artă locale, cit 
și pentru secțiile de propagandă ale 
comitetelor județene și municipale 
de partid, care vor putea îndruma și 
controla mai bine activitatea cultural- 
educativă a acestor importante insti
tuții.
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Județul Bacău a îndeplinit 
plănui cincinal la producția 

globală industrială
Telegramă adresată Comitetului Central 

al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Primire
la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit luni 
dimineața grupul de experți ai Mi
siunii Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare — P.N.U.D. — 
care se află în țara noastră în ve
derea întocmirii unui plan de coope
rare privind amenajarea complexă a 
bazinului Mureșului superior, in 
scopul prevenirii inundațiilor în a- 
ceastă zonă, precum și dezvoltarea 
economică armonioasă a acesteia.

La întrevedere au luat parte Bar
bu Popescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și silviculturii, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne. Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind sprijinul in 
experți și echipament tehnic, pre
cum și în specializare de cadre ro
mâne în străinătate, pe care acest or
ganism internațional urmează să-l 
acorde țării noastre.

(Agerpres)

Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău raportează cu justifi
cată satisfacție îndeplinirea preve
derilor actualului plan cincinal.

In telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se arată că, 
potrivit calculelor preliminare, e- 
xistă condiții optime pentru ca in
dustria județului să realizeze peste 
sarcinile inițiale ale planului cin
cinal o producție suplimentară de 
1,7 miliarde lei. Se vor obține peste 
plan : 63 000 tone cărbune net, 1 300 
tone cauciuc sintetic, 20 000 tone 
sodă caustică electrolitică. 7 000 tone 
hîrtie, 2,6 milioane metri pătrați 
țesături tip lină, 4 milioane perechi 
de încălțăminte, mobilă în valoare 
de peste 32 milioane lei și alte pro
duse.

Eforturile colectivelor unităților 
industriale ale județului, orientate 
spre reducerea cheltuielilor mate
riale de producție și sporirea efi
cienței se vor concretiza, pe întregul 
cincinal, în realizarea de beneficii 
peste sarcina planificată în valoare 
de 400 milioane lei, nivelul bene-

*
* 

ț ț 
I

ficiilor obținute de întreprinderile ț 
industriale in acest an fiind de 3 ori i 
mai mare față de anul 1965. >

Succesele obținute de oamenii i 
muncii din județul Bacău, se arată ’ 
de asemenea în telegramă, au fost i 
posibile datorită sprijinului perma- ț 
nent și neprecupețit al conducerii i 
partidului, al dumneavoastră per- ’ 
sonal, iubite tovarășe Nicolae ț 
Ceaușescu. Vizitele dumneavoastră i 
în județul nostru, indicațiile pre- ‘ 
țioase pe care ni le-ați dat au fost l 
consecvent traduse în viață, consti- ■’ 
tuind pentru noi un valoros îndrep- ț 
tar în activitatea pe care o desfășu- 1 
răm. ’

Acum în pragul începerii noului ) 
plan cincinal vă asigurăm, în nu- 1 
mele comuniștilor și al tuturor oa- * 
menilor muncii din județul Bacău, k 
că și în viitor vom munci cu abne- . 
gație și dăruire pentru înfăptuirea > 
Directivelor celui de-al X-lea Con- i 
greș al partidului, contribuind ast- ’ 
fel la munca nobilă desfășurată de ț 
întregul popor pentru înflorirea i 
scumpei noastre patrii. Republica J 
Socialistă România. k

(Agerpres) !

în întîmpinarea aniversării

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Sosirea unei delegații 
a Asociației de prietenie 
sovieto-română

0 delegație de activiști 
ai Partidului 

Comunist Român 
a plecat la Sofia 
Luni seara a plecat la Sofia o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Teodor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C. Bulgar, va face 
o vizită de schimb de experiență în 
R. P. Bulgaria.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de to
varășul Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Erau prezenți Spas Gospodov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DESCHIDEREA CELUI DE AL V-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI

MUNCII DIN COREEA
PHENIAN 2 (Agerpres). - La Phe

nian și-a început azi lucrările cel 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea. Delegații au apro
bat în unanimitate ordinea de zi, pe 
care sînt înscrise raportul Comitetu
lui Central al partidului, raportul Co
misiei Centrale de Revizie, discuta
rea planului șesenal (1971—1976) de

dezvoltare a economiei naționale ■ 
R. P. D. Coreene și alegerea organe
lor centrale de conducere ale Parti
dului Muncii din Coreea.

Raportul Comitetului Central este 
prezentat de Kim Ir Sen, secretarul 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea.

L <’

Cu ginduri de fierbinte recunoștință 
și dragoste pentru partid, 

pentru conducerea sa, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu

Comuna Botiz, o frumoasă așe
zare din județul Satu-Mare, a fost 
greu lovită de inundații. Prin mun
ca neobosită desfășurată de locui
torii ei și cu sprijinul unor unități 
economice, cu ajutorul direct și 
permanent al comitetului județean 
de partid, comuna distrusă de re
vărsarea apelor a fost refăcută în- 

S tr-un timp scurt. De-a lungul ar
terelor Botizului se numără 125 de 
case noi sub acoperiș, iar altele sînt 
în stadiu avansat de construcție, 
în luna noiembrie, toți locuitorii si- 
nlstrați vor intra în case noi.

Tn legătură cu aceste importante 
înfăptuiri pe tărîmul refacerii, Co
mitetul comunal de partid și Comi
tetul Executiv al Consiliului comu
nal Botiz au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu

o telegramă în care se spune între 
altele :

Activul de partid, oamenii mun
cii din comuna Botiz, fără deose
bire de naționalitate, exprimă cele 
mai calde mulțumiri conducerii su
perioare de partid și de stat, dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
secretar general, pentru ajutorul pe 
care ni l-ați dat în clipele de grea 
cumpănă în refacerea căminelor 
noastre. Ne angajăm să depunem 
și în viitor eforturi sporite pentru 
a face din comuna noastră o așe
zare mult mai frumoasă decît îna
inte, să ne aducem contribuția de
plină alături de întregul popor la 
înfăptuirea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste, adoptat de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Sosirea unei delegații a Institutului de istorie 
a Partidului Comunist Bulgar

La invitația conducerii Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., a sosit in Ca
pitală, într-o vizită de schimb de ex
periență, o delegație a Institutului de 
istorie a Partidului Comunist Bul
gar de pe lingă C.C. al P.C.B., con

dusă de D. Elazar, directorul institu
tului.

La sosire, în Gara de Nord, oaspeții 
au fost salutați de Ion Popescu-Pu- 
țuri. Au fost de față Spas Gospo- 
dov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

Plecarea ministrului comerțului
și navigației

Ministrul comerțului și navigației 
al Norvegiei, Otto Grieg Tidemand, 
care a făcut o vizită oficială în țara 
noastră la invitația ministrului co
merțului exterior, Cornel Burtică, a 
părăsit luni dimineața Capitala.

al Norvegiei
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți ministrul comerțu
lui exterior, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și Thor Brodtkorb, ambasa
dorul Norvegiei la București.

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare economică, 
industrială și tehnică româno-norvegiană

în zilele de 29 octombrie-1 noiem
brie 1970 a avut loc Ia București pri
ma sesiune a Comisiei mixte de co
operare economică, industrială și teh
nică româno-norvegiană, constituită 
in baza Acordului guvernamental de 
cooperare, semnat la 29 noiembrie 
1968. Cele două delegații au fost con
duse de ing. Mircea Bădică, secretar 
general al Ministerului Comerțului

Exterior român, și Oluf Miiller, secre
tar general al Ministerului Industriei 
al Norvegiei.

Cele două delegații au constatat că 
există largi posibilități de ambele 
părți pentru dezvoltarea cooperării 
economice, industriale și tehnice Intre 
Republica Socialistă România și Re
gatul Norvegiei, (Agerpres)

Cronica zilei
Luni s-a deschis în sala Dalles 

expoziția ..Funcționalitate — formă 
— calitate", organizată de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, in 
colaborare cu Ministerul Culturii și 
Institutul central de forme indus
triale al Oficiului pentru metrologie 
și controlul mărfurilor din R. D. Ger
mană.

Au participat Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Ion Jalea, pre
ședinte de onoare al Uniunii Artiș
tilor Plastici, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
artiști plastici, ziariști.

Au fost de față Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane ța Bucu

rești, membri ai ambasadei, șefi 
ai unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

*
Delegația Ministerului Turismului și 

Spectacolelor din Italia, condusă de 
dr. Gianni Usvardi, subsecretar de 
stat la acest minister, a vizitat dumi
nică mai multe puncte turistice din 
Deltă și obiective social-culturale din 
municipiul Tulcea. în călătoria făcută 
în județele Tulcea și Constanța, de
legația a fost însoțită de Porfir 
Negrea, vicepreședinte al Oficiului 
Național de Turism, precum și de Nic- 
colo Moscato, ambasadorul Italiei la 
București. (Agerpres)

Luni dimineața a sosit în Capitală 
o delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de Vasili 
Ivanovici Konotop, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al Regiunii 
Moscova al P.C.U.S., președintele A- 
sociației de prietenie sovieto-română, 
pentru a participa la manifestările or
ganizate în țara noastră cu prilejul 
aniversării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Mihail 
Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General

A.R.L.U.S., Gheorghe Necula, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Ilfov al P.C.R., 
de membri și activiști ai Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Au fost prezenți V. S. Tikunov, mi
nistru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

în aceeași zi, delegația a făcut o 
vizită la Consiliul General A.R.L.U.S., 
unde a avut o întrevedere cti Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului ge
neral al asociației.

Adunare festivă
La clubul întreprinderii „Adesgo", 

din Capitală, a avut loc luni după- 
amiază o adunare festivă, consacra
tă celei de-a 53-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, la 
care au luat parte numeroși munci
tori, tehnicieni și ingineri.

Relevînd uriașa însemnătate isto
rică a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, eveniment care a marcat 
începutul unei ere noi in lume, Ion 
Doboșescu, inginer-șef al întreprin
derii, a subliniat lupta poporului ro
mân pentru victoria ideilor marxist- 
leniniste și a adresat un cald salut 
oamenilor sovietici cu prilejul glori
oasei aniversări.

A luat apoi cuvîntul Anatoli Po- 
lușkin, secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, care, după 
ce a subliniat importanța istorică a 
evenimentului, a înfățișat pe larg 
succesele obținute de oamenii sovie
tici în construcția comunismului. 
Totodată, vorbitorul a arătat că po
poarele Uniunii Sovietice urmăresc 
cu adîncă satisfacție realizările în
semnate obținute de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția socialistă, pre
cum și dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre România și Uniu
nea Sovietică, relații care contribuie 
la întărirea unității țărilor socialiste.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DL ACTIVIST! Al PARTIDULUI 

SOCIALIST UNIT 
DIN GERMANIA

Luni seara a sosit In Capitală o 
delegație de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, condusă 
de Giinter Berger, secretar al Comi
tetului regional Leipzig al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Du
mitru Joița, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., și 
Gheorghe Roșu, șef de sector La C.C. 
al P.C.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești. (Agerpres)

; „Tot ce vedeți 
I aci este nou..."
\---------------------------------------------------------j Însemnări din r.p.d. coreeană
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist Peruvian

Luni dimineața a sosit in Capi
tală o delegație a P.C. Peruvian, 
condusă de tovarășul Jorge de! Prado, 
secretar general al P.C. Peruvian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită in țara noastră.

Din delegație face parte tovarășul 
Felix Arias Schreiber, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al P.C.P.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de tovarășii Paul 
NiculescU-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. ai P.C.R., de 
activiști de partid.

Plecarea tovarășului P. Ramamurti
Luni dimineața a părăsit Capitala 

P. Ramamurti, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist 
(Marxist) din India, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe' aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
și de Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Solidari cu lupta 
poporului 

vietnamez
în cadrul Săptămînii internaționale 

de protest împotriva agresiunii im
perialiste, la Casa universitarilor din 
București a avut loc o adunare pu
blică, organizată de Comitetul na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez și Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii.

La adunare au luat parte funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, un numeros public.

Au participat, de asemenea, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam, Tran Kien, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Vietnamului de sud, mem
bri ai celor două ambasade la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
univ. Tudor Ionescu. în continuare, 
Constantin Paraschivescu-Bălăceanu, 
vicepreședinte al Comitetului na
țional de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, a evocat lupta 
eroică a popoarelor din Vietnam, 
Cambodgia și Laos împotriva agre
siunii imperialiste, pentru apărarea 
independenței și libertății lor națio
nale, subliniind totodată solidaritatea 
frățească a poporului român cu cau
za dreaptă a acestor popoare.

(Agerpres)
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

PRIMII
Ieri seara au început să urce pe ring 

perechile semifinaliste. iar. ca prin 
farmec, în sala Floreasca s-a înstă- 
pînit atmosfera marilor turnee pugi- 
listice. Avea să fie o gală pasionantă, 
de o calitate mai bună decît cele pre
cedente, maj apropiată de cerințele 
exigentului public bucureștean.

Primele două partide au desemnat 
pe finaliștii categoriei semimuscă. 
După o repriză egală, Marin Lume- 
zeanu (Steaua) a cîștigat-o pe cea 
de-a doua la un punct diferență, in 
fața brăileanului Petre Ganea. Totuși, 
in rundul al treilea, Ganea reușește 
să impună lupta de aproape, foarte 
convenabilă lui, ciștigînd clar repriza, 
învingător la puncte. Petre Ganea 
(Progresul Brăila).

S-au întrecut apoi campionul — 
1969 Mihai Aurel (Farul Constanța) 
și Vasile Drăgan (Steaua). Constăn- 
țeanul nu și-a dezmințit forța, dispu- 
nind net de puternicul său adversar, 
în rundul al treilea, Drăgan a fost 
în situație de K.D. învingător la 
puncte Mihai Aurel. Prin urmare, fi
nala va fi M, Aurel—P. Ganea.

La categoria pană, soarta primei 
semifinale s-a rezolvat în afara rin
gului, C. Buzuliuc (Steaua) fiind oprit 
de medic să lupte, din cauza unei 
entorse la picior. Deci, Nicolae Giju 
(Steaua) s-a calificat fără emoții în 
finală. în schimb, intre Pavel Nedel- 
cea (Reșița) și Octavian Amăzăroaie 
(Trotușul) s-au schimbat lovituri de 
mare duritate. Nedelcea ciștigase 
un punct în primul rund, dar 
în următoarele trei minute A- 
măzăroaie a refăcut tot terenul pier
dut și, prin croșee dublate, l-a pus 
in dificultate pe reșițean. Rundul ul
tim a cunoscut o revenire impresio
nantă a lui Nedelcea, directele de 
dreapta, care au mers deseori la țin
tă, aducindu-i victoria la puncte. 
Prin urmare, finala va fi N. Giju — P. 
Nedelcea, o reeditare la „pană" a 
disputelor pasionante care avuseseră 
loc între cel doi boxeri pe cînd erau 
amîndoi „cocoși".

Prima pereche de la categoria 
semiușoară, Aurel Simion (Muscelul) 
—Ovidiu Gorea (Reghin) n-a oferit 
spectatorilor o întrecere pe măsura 
calității cerute de miza unul aseme
nea meet A învins la puncte Gorea.

ZECE FINALIȘTI
La polul opus din punct de vedere 
spectacular s-a situat cealaltă parti
dă, merite speciale pentru aceasta 
revemndu-i tinărului și talentatului 
boxer reșițean Constantin Muscă, 
care a luptat excelent in fața favori
tului categoriei. Aurei Iliescu (Farul 
Constanța). Pînă la urmă, experiența 
șt forța au avut cîștig de cauză în 
fața tinereții și talentului. învingător 
la puncte Iliescu. Prin urmare, fina
la va fi Aurel Iliescu — Ovidiu Gorea.

La categoria semimijlocie, în pri
ma semifinală s-au înfruntat doi 
pugiliști cunoscuți, cu bogat palma
res, Victor Silberman (Steaua) și 
Constantin Ghiță (Dinamo-București). 
Lupta în tundul intii a fost mai 
echilibrată, dar în cel de-al doilea, 
numai datorită rezistenței sale pro
verbiale, Ghiță a putut să scape de 
K.O. la tirul directelor lui Silber
man. Culmea, și în ultimul rund, 
Ghiță a găsit resurse ca să lupte, 
ba chiar să-i provoace dificultăți 
vicecampionului european. Acesta 
ni s-a părut încă departe de forma 
sa cea mai bună. învingător la 
puncte Silberman.

în rundul întîi, tînărul Gheorghe 
Ene (Dinamo-București) și-a făcut 
K.D. adversarul — Gheorghe Marcel 
(Brăila) — în mod neobișnuit. Un 
puternic croșeu de stingă, dublat de 
o lovitură cu... capul ! Marcel a 
fost numărat, dar Ene s-a ales cu 
un avertisment. în repriza următoa
re, lui Ene i-a reușit însă un K.D. 
veritabil și a continuat să acumuleze 
punct după punct in dauna obstruc-

ționistului său adversar. Ca să încheie 
clar socotelile, Ene l-a făcut K.O. 
pe Marcel în rundul ultim. Așadar, 
finala va fi V. Silberman—Gheorghe 
Ene.

în ultimele partide ale serii s-au 
confruntat boxerii de la categoria 
celor 81 de kilograme, semigreii. Și, 
primii doi combatanți. Marin Con
stantinescu (Dinamo-București) și 
Petre Pîrvu (Farul Constanța), au 
reușit să ne facă... să regretăm ab
sența lui Monea ! Cei doi sînt, e 
drept, bine făcuți fizic și viguroși, au 
schimbat între ei numeroși pumni 
grei — e de mirare că nici unul din
tre luptători n-a căzut la podea ! — 
însă n-au oferit publicului un box 
curat, agreabil. A învins la puncte 
M. Constantinescu. în al doilea meci, 
la semigrea au urcat pe ring tînărul 
Al. But (A.S.A. Cluj), revelația tur
neului la această categorie, și expe
rimentatul Petre Cimpeanu (Metalul 
București). De la un băiat de 19 ani, 
la al optulea lui meci, în cadrul semi
greilor (!), nu puteam pretinde prea 
mult. But a fost numărat în prima 
repriză și a abandonat el însuși lupta 
în rundul al doilea (după ce fusese 
din nou K.D. la o directă de dreapta 
a lui Petre Cimpeanu). Prin urmare, 
finala va fi Marin Constantinescu— 
Petre Cimpeanu. Cum era, de altfel, 
de așteptat.

Astă-seară, de la orele 19, se dispută 
celelalte semifinale.

Valeriu MIRONESCU
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Tot ceea ce desco
peră ochiul aici este 
nou : casele, magazi
nele, uzinele, stadioa
nele, școlile, mașinile... 
Noul te însoțește pre
tutindeni — aceasta 
este una din caracte- 
risticele cele mai fra
pante ale Republicii 
Populare Democrate 
Coreene. De-a lungul 
celor două săptămîni 
cit m-am aflat la Phe
nian am auzit nu o 
dată pe coreeni făcînd 
comparații. Ieri și azi. 
Ieri — reprezentînd 
distrugeri și ruine, în- 
tr-un cuvînt ororile 
războiului. Astăzi — 
simbolizind însemna
tele succese obținute 
in perioada postbelică, 
pașii avintați făcuți 
pe drumul socialismu
lui de acest harnic și 
talentat popor.

Chiar și cea mai 
bună hartă — îmi 
spunea într-o discuție 
un confrate coreean, 
sintetizind în cîteva 
cuvinte ritmul deose
bit de dezvoltare și 
progres al țării — este, 
in multe privințe, de
pășită. Afirmație per
fect valabilă, indife
rent dacă este vorba 
de obiectivele indus
triale, de 
edificii cu 
bogățește 
zestrea 
urbane, de 
sutele de canale de iri
gații prin care , noi 
pămînturi sînt redate 
agriculturii. Oricît de 
rapid ar lucra carto
grafii, cu greu pot să 
țină pasul cu schimbă
rile foarte frecvente 
survenite în viața Co
reei populare. Pe har
tă se înscriu mereu 
alte centre industria
le, apar noi fabrici și 
uzine mareînd dez
voltarea ascendentă a 
economiei țării.

Saltul de la ieri la 
azi, reclădirea din te
melii a unei țări 
transformată, ca ur
mare a agresiunii im
perialiste, in „pămint 
pîrjolit", ridicarea 
continuă pe noi trepte 
ale civilizației sînt 
rezultatele politicii 
promovate de Partidul 
Muncii din Coreea, ale 
mobilizării tuturor re
surselor naturale și 
morale de care dispu
ne țara, ale hărniciei 
și tenacității întregu
lui popor coreean, în
crederii sale nețărmu
rite in viitor. Ritmul 
acesta inalt de dezvol
tare are un simbol — 
„Cenlima". Imaginea 
calului înaripat care 
te poartă „iute ca gin- 
dul" peste munți și

impozantele 
care se îm- 

continuu 
localităților 

zecile și

peste ape, Însuflețind 
totul în cale, este om
niprezentă în viața de 
fiecare zi a coreenilor.

Născută în 1957, la 
oțelăria din Kansen, 
în urma chemării pre
ședintelui Kim Ir Sen, 
pentru sporirea pro
ducției de oțel, de care 
țara avea atîta nevoie, 
mișcarea „Cenlima" 
s-a răspindit repede. 
In toată țara există 
astăzi mii de brigăzi 
„Cenlima", care reali
zează însemnate suc
cese in producție. Nu 
este vorba de între
ceri obișnuite între 
diferite unități de 
producție, între colec
tive, ci de o competi
ție cu propriile reali
zări, de o adevărată 
luptă cu timpul, o 
luptă in care poporul 
coreean iese mereu 
biruitor.

Din acest punct de 
vedere comparațiile de 
care aminteam la în
ceput sînt deosebit de 
elocvente. 600 000 de 
case au fost distruse 
in timpul războiului, 
un milion de case sînt 
construite în timp de 
pace, 5 000 de școli au 
fost prefăcute în scrum, 
10 000 de școli noi vin 
să le ia locul. Bom
bele inamice au dis
trus 5 700 de ateliere 
și fabrici. Replica 
muncii pașnice a fost 
categorică : s-a născut 
o puternică industrie 
constructoare de ma
șini, care acoperă in 
prezent 95 la sută din 
necesitățile interne în 
acest domeniu, s-au 
construit sute de fa
brici și uzine. Numai 
în ultimii ani s-au dat 
în folosință cîteva o- 
bieetive industriale cu 
o deosebită pondere 
in economia țârii : 
furnalul nr. 2 de la 
combinatul siderurgic 
Hwanghe, laminorul 
de la combinatul si
derurgic Kansen, sec
ția de uree de la fa
brica de îngrășăminte 
„17 aprilie", precum și 
alte 300 de întreprin
deri și secții moderne 
de dimensiuni mici și 
mijlocii. în prezent, 
tînăra industrie a 
R.P.D. Coreene reali
zează numai în trei
sprezece zile produc
ția obținută de această 
țară în 1945. Puterea 
instalată a centralelor 
electrice a crescut 
față de 1945 de cinci 
ori, iar producția de 
energie electrică trece 
de 17 miliarde kWh. 
Cea mai mare recoltă 
de cereale care a fost 
obținută vreodată în 
timp de război era de

15 ori mai mică decît 
cea de astăzi.

Anul acesta, ultimul 
an al septenalului, re
prezintă pentru po
porul coreean un an 
de noi și importante 
eforturi, pe drumul 
construirii socialismu
lui. Muncind cu însu
flețire pentru a reali
za și depăși înainte de 
termen sarcinile de 
plan, muncitorii, țăra
nii și intelectualii co
reeni au obținut suc
cese de seamă, întim- 
pinînd astfel cu cin
ste cel de-al V-lea 
Congres al Partidului 
Muncii din Coreea. A- 
flîndu-se în primele 
rînduri ale întrecerii 
susținute, care a pre
mers congresului, bri
găzile „Cenlima" de la 
oțelăria Kansen au 
realizat performanțe 
însemnate in produc
ție, în îndeplinirea an
gajamentului de a 
realiza în 1970 o pro
ducție dublă de oțel, 
în comparație cu pro
ducția obținută în 
1969.

Urmînd exemplul o- 
țelarilor de la Kansen, 
realizări de seamă au 
înregistrat numeroase 
alte fabrici și uzine 
din centrele industria
le Phenian, Ciongin, 
Wonsan, Hamhîn, cres- 
cînd tot mai mult nu
mărul unităților pro
ductive și chiar al ra
murilor economice, 
care au îndeplinit în 
cinstea congresului 
sarcinile planului sep- 
tenal. Anul acesta a 
marcat, totodată, un 
mare avînt al con
strucțiilor din capi
tala țării. Constructo
rii lucrează in pre
zent intens, obținînd 
succese importante, la 
ridicarea corpului II al 
Universității, care va 
fi cea mai înaltă clă
dire din oraș, la o mo
dernă sală de sport cu 
utilizări multiple, pre
cum și la un nou car
tier de 
zona de 
iui.

Toate 
cu care 
întregul 
reean 
de-al 
al partidului vorbesc 
cu putere despre forța 
creatoare a acestui 
popor, strins unit în 
jurul partidului, în 
frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, despre 
roadele politicii parti
dului bazate pe apli
carea la condițiile con
crete ale țării a atot
biruitoarelor idei ale 
marxism-leniniamului.

locuințe în 
vest a orașu-
aceste succese 

comuniștii, 
popor co- 

întîmpină cel 
V-lea Congres

Radu BOGDAN
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HANDBAL

Turneul de la Timișoara
La Timișoara a început turul de sa

lă din cadrul campionatului feminin 
de handbal. în prima zi s-au înregis
trat următoarele rezultate : Voința 
Odorhei — I.E.F.S. București 10—9, 
Constructorul Timișoara — Confecția 
București 10—7, Mureșul Tg. Mureș — 
Textila Buhuși 7—6, Universitatea 
București — Rulmentul Brașov 25—16,

Universitatea Timișoara — C.S.M. Si
biu 15—5.

Partidele de ieri din sala „Olimpia" 
s-au încheiat astfel : I.E.F.S. — C.S.M. 
10—3, Textila - Voința 13—11, Uni
versitatea Timișoara — Constructo
rul 13—7, Universitatea București — 
Mureșul 13—9, Confecția — Rulmen
tul 15—12.

16 ANI DE LA DECLANȘAREA 
LUPTEI ARMATE

DE ELIBERARE IN ALGERIA 
Discursul 
președintelui 
H. Boumediene

ALGER 2 (Agerpies) — Cu prilejul 
împlinirii a 16 ani de la declanșarea 
luptei armate de eliberare care a dus 
la proclamarea independenței Alge
riei, președintele Houari Boumediene 
a rostit un discurs la Palatul Națiu
nilor din Alger, in care a evocat prin
cipalele probleme ale politicii interne 
și externe a țării sale. După ce a tre
cut în revistă eforturile depuse de 
poporul algerian în anii care au tre
cut de la proclamarea independenței 
naționale, pentru dezvoltare a unei 
economii de sine stătătoare, Boume
diene a adresat un apel întregului 
popor de a-și mobiliza toate eforturile 
pentru transpunerea în practică a 
obiectivelor actualului plan economic 
cvadrienal (perioada 1970—1973). Su
bliniind că poporul algerian este sin
gurul stăpîn al bogățiilor naturale ale 
țării, președintele a precizat că Al
geria nu va admite amestecul capi
talului străin în economia sa națio
nală.

Președintele Boumediene s-a refe
rit apoi la relațiile dintre țara sa și 
Franța și la recentele negocieri bila
terale, pronunțîndu-se din nou pentru 
o cooperare bazată pe principiile ega
lității și avantajului reciproc.

Abordînd problema relațiilor dintre 
țările Maghrebului, Houari Boume
diene a reamintit că în cursul acestui 
an au fost încheiate acordurile prin 
care Algeria și-a reglementat defini
tiv problemele de frontieră cu Tuni
sia și Maroc. Au fost puse bazele u- 
nei colaborări trainice între statele 
arabe din zona respectivă.

ÎN PREAJMA ANIVERSĂRII 

PROCLAMĂRII INDEPENDEN

ȚEI CAMBODGIEI

0 CONFERINȚĂ 
DE PRESĂ A LUI 
NORODOM SIANUK

PEKIN 2. — Corespondentul Ager
pres, Ion Gălățeanu, transmite : Cu 
prilejul celei de-a 17-a aniversări a 
proclamării independenței, șeful sta
tului cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit al Cambodgiei 
(F.U.N.K.), Norodom Sianuk, a or
ganizat Ia Pekin o conferință de pre
să, în cadrul căreia a evocat unele 
aspecte ale politicii interne și exter
ne a țârii sale în această perioadă. 
Subliniind că după obținerea inde
pendenței — 1953 — Cambodgia a 
promovat o politică de strictă neutra
litate și independență, Norodom Sia
nuk a arătat că prin lovitura de stat 
de la 18 martie 1970 junta militară 
a lui Lon Noi a reprimat indepen
dența, pacea și politica de neutrali
tate a țării. După ce a relevat im
portanța creării la 23 martie a.c. a 
Frontului Național Unit al Cambod
giei, pentru reciștigarea independen
ței și libertății și a formării guver
nului legal de uniune națională, vor
bitorul a arătat că în urma luptei 
duse de popor și de armata de eli
berare, sub conducerea F.U.N.K., au 
fost eliberate provincii ce totalizează 
mai mult de două treimi din supra
fața țării. în toate zonele eliberate, a 
continuat vorbitorul, au luat ființă 
comitetele F.U.N.K. care au înlocuit 
administrația Lon Noi și ale căror 
atribuții se extind asupra tuturor 
domeniilor : economic, militar, cul
tural, social.



viața internațională
RHOLVARIA SITUAȚIEI

DIN ORIENTUL APROPIAT— 
EXCLUSIV PRIN SOLUȚII POLITICE, 

RECIPROC ACCEPTABILE

PRESCHIMBAREA ANUALA 
A CARNETELOR DE PARTID

SCRISOAREA 
LUI LUIGI LONGO 

adresată 
comuniștilor italieni

PRIMA REUNIUNE A NOULUI
CABINET CHILIAN

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres). — Sub președinția lui Salvador 
Allende, la Santiago de Chile a avut 
loc prima ședință a noului guvern 
chilian. Reuniunea a fost consacrată 
unui schimb de vederi asupra obiecti
velor considerate de către cabinet ca 
primordiale în etapa actuală. O par
te dintre miniștri au răspuns apoi în
trebărilor ziariștilor. Ministrul in

dustriei miniere, Orlando Cantuarias, 
a declarat că țelul principal al depar
tamentului său îl constituie naționali
zarea minelor de cupru și fier ale 
țării. La rîndul său, ministrul agricul
turii, Jacques Chonchol, și-a exprimat 
hotărîrea de a traduce în fapt progra
mul reformei agrare, conform dorin
țelor și intereselor poporului.

DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST 
DIN JAPONIA ȘI A ÎNCHEIAT VIZITA 

ÎN R. P. CHINEZĂ

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI 

IN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2. — Trimisul 
special Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. și-a încheiat luni dezbaterile 
privind situația din Orientul Apro
piat.

în ședința de dimineață și-au ex
pus pozițiile țărilor lor reprezentanții 
statului Mali, ai Marii Britanii, Repu
blicii Arabe Yemen, României, Libiei, 
Ciprului și Spaniei. Au mai rămas în
scriși pe lista oratorilor încă nouă șefi 
de delegații.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent al 
României la Națiunile Unite, a ară
tat că situația care persistă în re
giunea Orientului Apropiat consti
tuie un primejdios focar de încor
dare în relațiile internaționale ac
tuale, cu grave implicații asupra 
vieții popoarelor din această zonă, 
cit și pentru pacea lumii în general.

Viața internațională — a spus vor
bitorul — atestă cu prisosință că 
războiul nu reprezintă calea pentru 
reglementarea problemelor divergen
te, a diferendelor dintre state. Per
petuarea conflictului din Orientul 
Apropiat constituie o sursă de pre
judicii și suferințe pentru popoarele 
respective, servind numai interese
lor cercurilor imperialiste, reacțio
nare, din zonă și din afara acesteia.

România nutrește convingerea fer
mă că problemele care confruntă 
statele din Orientul Apropiat, deși 
sint de o deosebită complexitate și 
dăinuie de multă vreme, nu sint de 
nerezolvat — a subliniat reprezen
tantul țării noastre. Normele drep
tului internațional, instrumentarul 
bogat al mijloacelor pașnice prevă
zute in Cartă, oferă o gamă largă de 
căi și mijloace pentru reglementarea 
situației din Orientul Apropiat, pen
tru trecerea de la starea de belige- 
ranță actuală, care afectează grav 
viața popoarelor din regiune, la in
staurarea unei păci juste și trainice.

După cum s-a pronunțat întotdea
una, guvernul român consideră că 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Apropiat trebuie să se facă nu pe 
calea confruntărilor militare, ci in 
exclusivitate pe baza unei soluții 
politice, pașnice, acceptabilă pentru 
toate părțile interesate și care să 
respecte interesele legitime ale tutu
ror popoarelor care trăiesc în aceas
tă parte a lumii. Desfășurarea eve
nimentelor a confirmat pe deplin te
meinicia acestui punct de vedere.

Acționînd perseverent pentru dez
voltarea relațiilor tradiționale de 
prietenie cu țările arabe, promovînd 
continuu colaborarea pe multiple 
planuri cu aceste state, România 
și-a manifestat solidaritatea și spri
jinul față de lupta dreaptă a po
poarelor arabe împotriva imperialis
mului și neocolonialismului, pentru 
apărarea independenței și suverani
tății naționale, pentru 
economică și socială 
tătoare, fără nici un 
afară. In același timp, țara noas
tră s-a pronunțat pentru recunoaș
terea dreptului la existență liberă 
și independentă a tuturor statelor din 
regiune, prin statornicirea unor rapor
turi de conviețuire pașnică între toate 
popoarele din această parte a lumii.

Poziția constantă a României față de 
căile de reglementare a conflictului
— a arătat în continuare vorbitorul
— a fost exprimată de președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, care declara, la 
19 octombrie a.c., în cadrul dezbate
rilor sesiunii jubiliare a Adunării Ge
nerale : „In ce privește Orientul Mij
lociu, considerăm că rezoluția Consi
liului de Securitate din noiembrie 1967 
constituie o bază rezonabilă pentru 
rezolvarea politică a conflictului din 
această regiune. Aceasta presupune 
retragerea trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, soluționarea 
celorlalte probleme în conformitate 
cu interesele tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, asigurarea independenței 
și integrității lor teritoriale. în ace
lași timp, apreciem că, pentru a se 
instaura o pace durabilă in Orientul 
Mijlociu, trebuie să se găsească nea
părat o soluție privind situația popu
lației palestinene. soluție care să 
țină seama de dorințele și năzuințele 
naționale ale acestei populații".

România își reafirmă punctul de 
vedere potrivit căruia este necesară 
retragerea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate, precum și asigurarea 
independenței și integrității terito
riale a fiecărui stat din această zonă, 
a spus în continuare vorbitorul. După 
părerea noastră, trebuie să se înțe
leagă, de asemenea, că ocuparea teri
toriilor aparținînd altor țări nu poate 
întări securitatea unui stat ; dim
potrivă, fiind contrară normelor le
galității internaționale, ocuparea de 
teritorii străine constituie. în același 
timp, un permanent pericol pentru 
pacea și independența statului în 
cauză, o sursă 'permanentă de încor
dare și conflicte.

în același timp, în conformitate cu 
principiile Cartei, la care am sub
scris cu toții, cu prevederile explicite 
ale rezoluției Consiliului de Secu
ritate. trebuie recunoscut dreptul in
alienabil al fiecărui stat din regiune 
de a-și vedea asigurate existenta, in
dependența politică și integritatea 
teritorială, la o dezvoltare pașnică 
nestinjenită.

în vederea realizării stabilității și 
a reglementării durabile a conflictu
lui din această regiune, trebuie să se 
țină seama de necesitatea rezolvării 
problemei populației palestinene, în 
conformitate cu interesele ei națio
nale. Aceasta presupune. în ultimă 
analiză, asigurarea dreptului acestei 
populații 
formarea 
pendent.

Sîntem

putea ajunge la asemenea rezultate, 
— a relevat reprezentantul român — 
trebuie fructificate pe deplin și fără 
întîrziere condițiile oferite de înce
tarea focului convenită la 7 august 
a.c. și reluate de urgență contactele 
prin intermediul reprezentantului 
special al secretarului general, dr. 
Gunnar Jarring, ale cărui eforturi și 
activitate pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate se bucură 
de o largă apreciere.

Dacă normele dreptului internațio
nal condamnă forța și amenințarea 
cu forța și stabilesc fără echivoc o- 
bligativitatea procedurilor pașnice, 
ceea ce se cere, îndeosebi în actualele 
împrejurări internaționale, este voința 
politică a statelor de a se conforma 
acestui principiu de o mare însemnă
tate pentru promovarea intereselor le
gitime ale fiecărei națiuni, a păcii și 
securității generale. Aceasta presu
pune, în mod necesar, folosirea largă 
a metodelor politice și diplomatice, a 
contactelor, convorbirilor și tratative
lor duse int.r-un spirit de încredere, 
înțelegere, examinarea cu răbdare a 
problemelor, găsirea de soluții care 
să respecte drepturile fiecăruia și 
ale tuturor.

România apreciază că principala 
răspundere pentru reglementarea pro
blemelor din Orientul Apropiat re
vine statelor care trăiesc în această 
regiune, direct interesate in edifica
rea unui climat de încredere și pace 
care să le permită să-și consacre 
Integral eforturile progresului lor 
economic și social. In același timp, 
credem că celelalte state membre 
ale comunității internaționale, Or
ganizația Națiunilor Unite, pot și 
trebuie, prin acțiunile lor, să contri
buie la înlesnirea soluționării paș
nice a situației din Orientul Apro
piat. la crearea condițiilor pentru 
trecerea practică și fără întîrziere la 
aplicarea rezoluției 242 a Consiliului 
de Securitate. O contribuție con
structivă in acest sens este chemată 
să aducă și actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

în ce o privește — a spus în înche
iere ambasadorul român — România 
va acționa în continuare, unindu-și 
eforturile cu cele ale altor state, pen
tru rezolvarea pașnică a situației din 
Orientul Apropiat, corespunzător 
intereselor legitime ale tuturor po
poarelor din această zonă, imperati
vului întăririi păcii și securității tu
turor națiunilor lumii.

ROMA 2 (Agerpres). — Duminică a 
început în întreaga Italie tradiționala 
acțiune anuală de preschimbare a 
carnetelor membrilor Partidului Co
munist Italian.

în legătură cu acest eveniment, 
Luigi Longo, secretarul general al 
partidului, s-a adresat tuturor comu
niștilor italieni printr-o scrisoare, în 
care subliniază necesitatea întăririi 
P.C.I. „ca organizație de masă, mili
tantă și conducătoare a oamenilor 
muncii și a maselor populare în lupta 
pentru înnoirea țării, pentru promo
varea unei politici democratice, pen
tru crearea bazelor înaintării spre so
cialism". Scrisoarea relevă în conti
nuare importanța luptei antiimperia- 
liste. pentru menținerea păcii, pen
tru întărirea unității mișcării mun
citorești internaționale și a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Potrivit relatării ziarului „Unita", 
la 31 octombrie 1970, P.Q.I. număra 
1 492 111 membri.

PREȘEDINTE
I

al Republicii Democratice

KINSHASA 2 (Agerpres). — Po
trivit rezultatelor definitive ale ale
gerilor prezidențiale care s-au des
fășurat la 31 octombrie și 1 noiembrie 
în Republica Democratică Congo (K) 
difuzate de Ministerul de Interne — 
șeful statului. Joseph Deșiră Mobutu, 
a fost reales în funcția de președinte 
pentru o nouă perioadă de șapte ani. 
Oficial, rezultatele vor ti comunicate 
în cursul acestei săptămîni după vali
darea lor de către Curtea Supremă de 
la Kinshasa.

Corpul electoral congolez se va pre
zenta din nou în fața urnelor la 15 
noiembrie cînd în țară se vor desfă
șura alegerile legislative.

dezvoltarea 
de sine stă- 
amestec din

la autodeterminare, deci și 
unui stat național inde-
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rundă a convorbirilor
S. A. L. T.

HELSINKI 2 (Agerpres). — In sala 
de recepții a guvernului finlandez a 
avut loc luni dimineața deschiderea 
oficială a celei de-a treia runde a 
convorbirilor sovieto-americane pri
vind limitarea cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.).

în numele guvernului finlandez, 
ministrul de externe, Vaino Leski- 
nen, a salutat pe participant! și și-a 
exprimat speranța că noua etapă a 
negocierilor S.A.L.T. va permite să se 
înainteze pe calea dezarmării, „ceea 
ce ar constitui, fără nici o îndoială, 
o mare contribuție pentru pacea 
lumii".

Șefii celor două delegații, Vladimir 
Semionov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., și res-

pectiv Gerard Smith, directorul agen
ției S.U.A. pentru dezarmare și con
trolul armamentelor, au rostit apoi 
scurte alocuțiuni. Prima ședință de 
lucru va avea loc marți dimineața la 
Ambasada Uniunii Sovietice din Hel
sinki, tratativele urmînd să se des
fășoare succesiv la sediile ambasade
lor celor două țări.

Dialogul sovieto-american privind 
limitarea cursei înarmărilor strate
gice a debutat în urmă cu un an, la 
Helsinki, prin convorbiri preliminare, 
în timpul cărora au fost abordate 
probleme de procedură. Cea de-a 
doua fază a convorbirilor s-a desfă
șurat la Viena, în perioada aprilie- 
august 1970.

agențiile de presă transmit
Președintele R.S.F. Iugo

slavia IosiP Broz Tit0’ 1-8 Primit 
pe Alain Savary. secretar general al 
Partidului Socialist Francez, șeful 
delegației P.S. Francez, care se află 
într-o vizită oficială în Iugoslavia.

Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, a sosit luni la 
VarȘOVia. $e£ul diplomației vest- 
germane este însoțit de secretarii de 
stat Paul Frank și Georg Ferdinand 
Dukwitz.

Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, ?1 Li Sien-nien. vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, au primit delegația 
guvernamentală și economică a Gui
neei, condusă de Tibou Tounkara, 
secretar de stat pentru economie, 
care se află într-o 
China.

creț privind reducerea prețurilor la 
unele produse de larg consum și 
sporirea salariilor a 150 000 de mun
citori și funcționari din diferite sec
toare ale economiei. Totodată, un 
milion de lire egiptene au fost alo
cate pentru amenajarea a 400 de noi 
unități sanitare rurale.

tați sub învinuirea de a fi implicați 
in această răpire, au fost puși în li
bertate.

vizită oficială în

Malayeziei,
l-a primit la
Blagoie Popov,

încetarea din viață
a ministrului adjunct
al afacerilor externe

Premierul 
Abdul Razak, 
Kuala Lumpur pe _ 
membru al Vecei Executive Federale 
a R. S. F. Iugoslavia, cu care a dis
cutat probleme referitoare la dezvol
tarea colaborării economice și comer
ciale dintre cele două țări. Cu acest 
prilej, relatează agenția Taniug, pre
mierul malayezian a făcut cunoscut 
că țara sa va deschide într-un viitor 
apropiat o misiune diplomatică Ia 
Belgrad. Agenția citată precizează că 
s-a căzut de acord asupra stabilirii 
unor contacte între cele două țări, in 
vederea examinării posibilităților de 
cooperare economică și încheierii 
unor contracte comerciale.

Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, s-a înapo
iat la Dakar după turneul întreprins 
în Franța. Belgia și Luxemburg, în- 
tr-o declarație făcută cu această o- 
cazie, șeful statului senegalez a ară
tat că convorbirile pe care le-a avut 
cu oficialitățile țărilor vizitate vor 
contribui la intensificarea relațiilor 
de cooperare economică dintre Se
negal și cele trei state.

Satisfacerea revendică
rilor lucrătorilor metalur- 
giști din Bavaria. La Miinchen 
s-a anunțat că între sindicatele lu
crătorilor metalurgiști din Bavaria și 
patronat s-a ajuns la un aranjament 
privind ’ " ........ .........
lucrătorilor din această 
ramură 
numele 
lurgiști 
catelor 
renunță . „ .__ „
rale programată pentru această săp
tămînă.

satisfacerea revendicărilor 
importantă 

industrială. Drept urmare, în 
a 650 000 de salariați meta- 
din Bavaria, Centrala sindi- 
„I. G. Metal" a anunțat că 
la declanșarea grevei gene-

al R. P. Polone
CARACI 2 (Agerpres). — După cum 

relatează Agenția P.A.P., în dimineața 
zilei de 1 noiembrie, curînd după so
sirea la Caraci a lui Marian Spy- 
chalski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, in timp ce ii 
era prezentat președintelui polonez 
grupul de persoane care îl întîmpina, 
un camion al liniei aeriene pakista
neze a pătruns în mod neașteptat în 
șirul de oameni, provocînd o tra
gedie.

în catastrofa de pe aeroportul din 
Caraci a murit în mod tragic Zygfryd 
Wolniak, ministru adjunct al afaceri
lor externe al R. P. Polone. Au murit, 
de asemenea, trei cetățeni pakista
nezi. Alte persoane au fost rănite.

Președintele Pakistanului a expri
mat președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Marian Spychalski, 
adînca compasiune în numele său 
personal și în numele guvernului și 
poporului pakistanez. Vizita lui M. 
Spychalski a fost scurtată datorită a- 
cestui caz tragic.

în drum spre patrie, Marian Spy
chalski, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, a făcut o escală 
la Tașkent.

Greva salariaților muni
cipali din Marea Britanie 
la care participă peste 65 000 de lu
crători a intrat luni în cea de-a șa
sea săptămînă. Guvernul englez a 
desemnat o comisie pentru a efectua 
o anchetă asupra acestui conflict de 
muncă.

Cu ocazia celei de-a 
40-a aniversări a încoronă
rii sale, împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie I, 8 evidentiat 
intr-un discurs dorința țării sale de 
a-și dezvolta relațiile de colaborare 
cu celelalte state de pe continentul 
african. Pe de altă parte, șeful sta
tului etiopian a condamnat politica 
de apartheid practicată de regimu
rile din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia și colonialismul portughez, 
exprimîndu-și sprijinul față de miș
carea de eliberare națională a po
poarelor africane aflate încă sub do
minația rasistă sau colonială.

Guvernul egiptean, lntru- 
nit sub președinția șefului statului, 
Anwar El Sadat, a adoptat un de-

întrevederile Iui J. Mar
ko la Havana.Jan Mark0 mi- 
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, aflat într-o vizită ofi
cială în Cuba, a avut întrevederi cu 
omologul său cubanez, Râul Roa 
Garcia. De asemenea, ministrul ceho
slovac a avut o convorbire cu Carlos 
Rafael Rodriguez, secreta? al C.C. al 
P.C. din Cuba.

0 adunare de protest îm
potriva procesului a 16 mi- 
litanți progresiști bascicare 
urmează să înceapă la Burgos a avut 
loc în centrul orașului Geneva, din 
inițiativa „Comitetului basc de luptă 
împotriva represiunilor", creat recent 
în acest oraș.

Cea de-a 9-a sesiune a 
Comisiei pentru colabora
rea economică și tehnico- 
științifică dintre Ungaria și 
R. D. Germană s a ,ncheiat 
la Budapesta. Cele două dele
gații, se relevă în documentul semnat 
cu această ocazie la Budapesta, au 
constatat dezvoltarea continuă a re
lațiilor economice bilaterale și au 
adoptat unele hotărîri referitoare la 
lărgirea acestei colaborări pe peri
oada 1971—1975.

Generalul Rdhn San
doval comandantul forțelor aerie
ne ecuadoriene, răpit săptămînă tre
cută, a reușit să evadeze din casa în 
care fusese ascuns de răpitori și să ia 
contact cu autoritățile la baza aeria
nă din apropiere de Cotocollao, anun
ță un comunicat oficial difuzat la 
Quito. Imediat, el a fost dus într-un 
spital din apropiere de capitală, unde 
a fost supus unui examen medical. Se 
anunță, din Quito, că mai mulți li
deri ai opoziției, care fuseseră ares-

a avut

0 puternică demonstrație 
de protest împotriva creării 
mișcării neo-fasciste „Ac
țiunea de rezistență"
loc în localitatea vest-germană Wiirz- 
burg. Participanții la demonstrație au 
adoptat o rezoluție în care condamnă 
întrunirea acestei organizații fasciste.

Un avion „Boeing-727" 
al companiei americane „United Air
lines" a fost deturnat duminică în 
Cuba, avînd la bord 67 de pasageri 
și un echipaj de șase persoane. Un 
purtător de cuvînt al companiei 
amintite a anunțat că avionul s-a 
reîntors luni la Miami.

Un uragan însoțit de ploi 
torențiale,care s_a a'3^tut asuPra 
orașului brazilian Medeiros Neto 
(statul Bahia), a lăsat mii de oameni 
fără adăpost și a izolat localitatea de 
restul tării, distrugînd principalele 
drumuri și poduri și scoțînd din 
funcțiune aerodromul și sistemul de 
telecomunicații.

PEKIN 2 (Agerpres). — O delega
ție a Partidului Socialist din Japo
nia, condusă de Tomomi Narita, 
președintele Comitetului Executiv 
Central al P.S.J., și avînd ca adjunct 
pe Masashi Ishibashi, membru al 
Comitetului Executiv Central, a fă
cut o vizită în R. P. Chineză între 
22 octombrie și 3 noiembrie, trans
mite agenția China Nouă.

în cursul șederii delegației P.S.J. 
în China, Clu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și Go Mo-jo, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, s-au întîlnit cu toți 
membrii delegației și au avut o con

vorbire prietenească. într-o atmo
sferă cordială

în declarația publicată la încheie
rea vizitei se arată că delegația 
P.S.J. a avut convorbiri cu delegația 
Asociației de Prietenie China-Japo- 
nia. Ambele părți au explicat punc
tele lor de vedere și pozițiile lor 
respective și au avut un schimb de 
păreri în spiritul căutării unui teren 
comun larg.

Cele două părți au făcut un schimb 
de păreri asupra situației interna
ționale. îndeosebi asupra situației 
din Asia și asupra sarcinilor de 
luptă corespunzătoare ale popoarelor 
țărilor asiatice, ca și asupra relații
lor de prietenie între popoarele chi
nez și japonez.

Remaniere guvernamentală 
în Tunisia

TUNIS 2 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a 
numit luni prim-ministru pe Hedi 
Nouira, care deținea pînă acum func
ția de ministru de stat însărcinat cu 
problemele economiei naționale. 
Nouira il înlocuiește în funcția de șef 
al guvernului pe Bahi Ladgham, care 
prezidează actualmente Comitetul Su
perior Arab însărcinat cu soluționarea 
situației în Iordania.

Anunțind această importantă re
maniere, președintele Bourguiba a 
precizat că Bahi Ladgham i-a cerut 
anterior să fie eliberat din funcția 
de premier. El a menționat că inten
ționează să îl numească pe Ladgham 
reprezentantul său special imediat ce 
acesta își va termina misiunea ce i-a 
fost încredințată ca președinte al 
Comitetului Superior Arab amintit.

Astăzi, alegeri 

parțiale în S.U.A.
Marți, 3 noiembrie, corpul electo

ral american este chemat în fața 
urnelor pentru a alege o parte a 
membrilor Senatului — 35 la sută 
din numărul senatorilor — pe 
membrii Camerei reprezentanților, 
30 de guvernatori, pe membrii a- 
dunărilor legislative din cele 50 de 
state federale și a desemna alte 
persoane — judecători, șerifi etc. 
— ale căror funcții sint eligibile.

în timp ce barometrul meteoro
logic anunța lapoviță și ninsoare, 
în ultimele zile mercurul „termo- 
metrului vieții politice" americane 
a urcat vertiginos, pe măsură ce s<J 
apropia sfîrșitul campaniei electo
rale. Ambele partide, republican și 
democrat, și-au aruncat în luptă 
întregul potențial propagandistic în 
încercarea obținerii controlului a- 
supra celor două camere ale Con
gresului — Senatul și Camera re
prezentanților. S-au succedat, în- 
tr-un ritm rapid, mitinguri, parăzi 
cu tineri și tinere în diferite cos
tumații, purtînd înscrise numele 
candidaților, posturile de televiziu
ne i-au asaltat pe telespectatori cu 
sloganuri din partea acelor candi
dați care și-au rezervat, contra 
plată, timp la televiziune și, astfel, 
dreptul de a pătrunde, prin inter
mediul micului ecran, in casele a 
milioane de alegători pentru a le 
solicita votul.

Republicanii consideră actualele 
alegeri, în special, drept un refe
rendum asupra politicii administra
ției, iar democrații, drept un test 
al influenței politice a partidului 
lor după greaua încercare pe care 
a constituit-o înfrîngerea electo
rală în alegerile prezidențiale din 
toamna anului 1968. După cum sa 
știe, actualul raport de forțe din 
forul suprem legislativ al țării este 
defavorabil partidului de guvernă- 
mînt : Senatul numără 43 de re
publicani, față de 57 democrați, iar 
Camera reprezentanților 192, față 
de 243. Democrații se prezintă in 
alegeri cu un oarecare handicap 
față de republicani, trebuind să 
apere 25 de locuri de senator — al 
căror mandat expiră — în timp ce 
adversarii lor au de apărat doar 
10. Printre figurile politice proemi
nente ale partidului democrat a- 
flate în această situație se numără 
senatorii Edward Kennedy, Mike 
Mansfield, Edmund Muskie, Hubert 
Humphrey, Albert Gore — care 
sint totodată și exponenți ai taberei 
liberale.

Republicanilor, care încă de la 
mijlocul anului trecut au Înscris 
problema controlului asupra Sena

tului tn fruntea listei obiectivelor 
lor politice prioritare, actualele s- 
legeri le oferă eventuala șansă de 
a răsturna raportul de forțe din 
Senat și a prelua astfel conducerea 
comitetelor acestei importante ca
mere a forului legislativ. Tocmai 
de aceea, în sprijinul propagandei 
lor, ei au alocat în scopuri electo
rale o sumă dublă față de opo- 
nenții lor democrați, aflați într-o 
severă criză de fonduri. (Se con
sideră că totalul cheltuielilor elec
torale ale ambelor partide atinge 
aproape 50 de milioane dolari, 
sumă exorbitantă dacă se are în 
vedere că ultima campanie prezi
dențială din toamna anului 1968 a 
costat 70 de milioane dolari). în 
ciuda mijloacelor financiare sub
stanțiale aruncate în joc, republi
canii manifestă un optimism pre
caut în legătură cu rezultatul ale
gerilor. Motivele sint multiple. Te
mele majore ale actualei campanii 
electorale se referă la războiul din 
Vietnam, fenomenele inflaționiste, 
sporirea costului vieții, criminali
tatea, încetinirea ritmului inte
grării rasiale — probleme speculate 
la maximum de opoziție, care trece 
sub tăcere faptul că multe din a- 
ceste probleme au rămas moștenire 
de la fosta administrație democrată. 
Republicanii par nelinișt’ți și în 
virtutea tradiției potrivit căreia 
partidul aflat la putere înregis
trează de regulă pierderi în alege, 
rile parțiale.

Potrivit unui recent sondaj 
Gallup, democrații ar avea un mic 
avantaj față de republicani. 50 la 
sută din cei chestionați au decla
rat că își vor da votul democrați
lor, iar 44 la sută republicanilor. 8 
la sută fiind încă nedeciși. în ge
neral observatorii politici și coti
dienele influente nu se așteaptă la 
răsturnări de mari proporții în ac
tualul raport de forțe din Congres. 
Senatorul democrat Gaylord Nel
son a caracterizat situația drept 
„fluidă", exprimîndu-și părerea că 
partidele vor realiza riștiguri sau 
pierderi care nu vor depăși 2—3 
locuri. Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Ronald Ziegler, a decla
rat Ia rîndul său că „o schimbare 
de un loc sau două în Senat și o 
modificare relativ minoră a nu
mărului de deputați din Camera 
reprezentanților ar constitui un 
semnificativ succes pentru admi
nistrație".

Washington.
C. ALEXANDROAIE

COLABORARE IN DOMENIUL 

STUDIILOR COSMICE
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

La Erevan a avut loc o con
sfătuire a specialiștilor sovie
tici și francezi în domeniul ex
plorării spațiului cosmic. In co
municatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor consfătui
rii se relevă că in anul care a 
trecut au fost realizate expe
riențe comune cu ajutorul aero- 
itatelor în magnetosferă la altitu
dini de 40 km. A fost creată, de a- 
semenea, o stație comună pentru 
observarea optică a sateliților. La 
Nancy s-au efectuat observații 
ale unor surse cosmice de ra
diații cu ajutorul unui radio-

telescop și unor aparate sovie
tice. S-a realizat fotografierea 
simultană de pe sateliții meteo
rologici sovietici și de pe ba- 
loane-sonde franceze de tip 
„Colomb" a unor formațiuni de 
nori. Au fost efectuate expe
riențe de radiotelecomunicații 
cosmice, printre care reportaje 
T.V. in culori prin satelitul de 
telecomunicații sovietic „Mol- 
nia-l“. Consemnindu-se succe
sul colaborării, consfătuirea a 
analizat noi propuneri de efec
tuare a unor lucrări științifice 
in comun.
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