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Telegramă adresată C. C. al P. C. R.,

Satu-Mare, la 6 luni după inundații

VA MULȚUMIM DIN INIMA, 
TOII SINISTRAȚII

S-AU MUTAT IN CASE NOI!“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit delegația Ministerului 
Afacerilor Interne al U. R. S. S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a primit la 16 noiembrie 
delegația Ministerului Afacerilor 
Interne al U.R.S.S., condusă de mi
nistrul N. A. Șcelokov, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor inter
ne, Nicolae State, adjunct al minis
trului.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul U.R.S.S. la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspeții într-o atmo
sferă tovărășească.

tre s-au îndreptat 
spre asigurarea celor 
mai bune 
muncă și, 
cîștig.
continuă 
lor grele 
din aceste 
Din cele 
mari ale minei, 4 sînt 
azi complet mecani
zate, iar 7 sînt sus
ținute metalic ; și 
preocupările pe aceas
tă linie 
toi. Ca 
bine, în 
oamenii 
se califice 
bine, complet, 
deschis o școală 
calificare pentru toate 
profesiile (mineri, a- 
jutori de mineri, me
canizatori, 
canici de 
etc.) am 
cicluri de 
și lecții practice des
tinate însușirii teh
nicii noi. a noilor u- 
tilaje. Fiecare miner, 
la ora de față este 
calificat pentru toată 
gama de operații pe 
care le include ciclul 
producției, fiecare șef 
de brigadă și șef 
de schimb stăpînește 
și profesia de mi- 
ner-mecanizator. în

nit și vin oameni.
Au venit vechi mineri, 
au venit și vin ti
neri, mulți tineri, sute 
și sute, din toată 
țara, constituent ai 
noului „strat" uman 
al văii cărbunelui. Ju
mătate din 
brigăzilor de 
sînt tineri, 
aici. în mina tînără. 
Necesarul de cadre ca
lificate e rezolvat aici, 
în mina-școală. O oa
recare fluctuație mai 
există, dar în jo
cul acesta se între
vede de pe acum o 
linie certă, ducînd 
tot mai aproape de 
ordine, de stabilitate, 
de echilibru.

în birou, directoru
lui Dan Surulescu, el 
însuși tînăr, absol
vent de numai cîțiva 
ani al facultății, vi
trinele cu roci strălu
citoare, smulse din 
gheața mileniilor de 
primii geologi și pros
pector! ai Paroșeni- 
lor, pun o suavă sur
dină — de un viu 
efect plastic în încă
perea simplă și au
steră ca o cameră de 
student — la o dis
cuție în care e vorba 
despre tinerețe, des
pre prezent, despre 
viitor.

— Paralel ou acti
vitatea de recrutare, 
toate eforturile noas-

Sînt cîțiva ani de 
atunci. Pe porțile și 
zidurile unor exploa
tări miniere din Va
lea Jiului apăruseră, 
într-un timp, niște a- 
fișe. Cu litere de-o 
șchioapă, ele îi invitau 
pe mineri și pe ne- 
mineri să se angajeze 
la mina din Paroșeni, 
descrisă în culori is
pititoare. Iar aceste 
afișe tentau ochiul la 
Uricani ca și la Lu- 
peni, la Lonea ca și 
la Petrila. Mină tînărâ, 
proaspăt inaugurată, 
cu filoane bogate.

Paroșeni, 
minele 
ție", dar autoare 
însăși 
ani — de tradiție. O 
veritabilă tradiție a 
dinamismului, a rit
murilor de muncă și 
dezvoltare nu o 
spectaculoase. O 
care, în ultimii 
ani. și-a sporit 
ducția de nu 
puțin de cinci 
O mină care, în vii
torii patru ani, va 
trebui să înregistreze, 
fată de clipa prezen
tului. o capacitate de 
producție cel puțin 
dublă. Sporul de pro
ducție în anul viitor 
se va realiza, con
form prevederilor, în 
proporție de peste o 
treime pe seama creș
terii efectivelor de 
mineri.

La Paroșeni au ve

membrii 
mineri 

formați

condiții de 
implicit, de 
Mecanizarea 
a operații- 
a fost unul 

eforturi.
8 frontale-

sînt încă în 
să ciștige 

același timp, 
trebuiau să 

repede, 
Am 

de

sudori, me- 
locomotivă 

Inaugurat 
conferințe

(Continuare 
în pag. a V-a)

una din 
„fără tradi- 

----- „> ea 
în ultimii

f. OLTEANU

dată 
mină 
patru 
pro- 
mai 
ori.

tovarășului Nicolae Ceausescu
> >

de partid 
municipal 

Comitetului

au

Municipal de partidComitetul
Consiliul Popular Municipal Satu-Mare

Comitetul municipal 
și Consiliul popular 
Satu-Mare, raportează 
Central al partidului nostru, Dum
neavoastră personal, stimate tova
rășe Ceaușescu, că la această oră 
toți sinistrații sătmăreni care
locuit în mod provizoriu în corturi, 
vagoane și barăci, s-au mutat in 
apartamente și case noi.

Municipiul Satu-Mare, atît de 
greu lovit de inundațiile din pri
măvara acestui an, a simțit din 
plin grija părintească a partidului 
și statului nostru, ajutorul multila
teral pe care Dumneavoastră per
sonal l-ați acordat în înlăturarea 
efectelor negative ale calamității și 
reconstrucția orașului. Prin supli
mentarea cu 1 660 de apartamente 
a cotei de locuințe prevăzute pen-

tru acest an, prin ajutoarele mate
riale și facilitățile acordate sinis-’ 
traților, s-a asigurat baza refacerii 
căminelor distruse de calamitate, 
în vasta acțiune de reconstrucție, 
alături de constructori, au fost pre- 
zenți la muncile patriotice, organi
zate pe șantiere, mii de cetățeni, 
tineri și vîrstnici, români, maghiari 
și de alte naționalități, pentru a 
contribui la grabnica dare în folo
sință a noilor locuințe destinate si- 
nistraților. Datorită eforturilor sus
ținute ale acestora putem să vă ra
portăm că, pînă în prezent, s-au 
dat în folosință peste 2 000 apar
tamente. în acest fel a fost posi
bilă desființarea completă a locuin
țelor provizorii construite din cor
turi, vagoane și barăci.

în aceste zile, în care acțiunea 
de reconstrucție a intrat în etapa

>
de finalizare, gîndurile tuturor lo
cuitorilor sătmăreni se îndreaptă 
cu adîncă recunoștință spre condu
cerea superioară de partid și de 
stat, spre dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Ceaușescu. mulțu- 
mindu-vă din inimă pentru ajuto
rul multilateral, de neprețuit pe 
care îl acordați neîntrerupt muni
cipiului nostru.

Vă asigurăm pe această cale că 
oamenii muncii sătmăreni, fără 
deosebire de naționalitate, vor de
pune in continuare eforturi sporite 
în vederea înfăptuirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe anul 
în curs, spre a contribui din plin 
alături de întregul popor la reali
zarea mărețului program de dez
voltare multilaterală a patriei 
noastre socialiste stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului nostru.

ROSTUL MAȘINILOR
PRODUCȚIA-nu „concediul

de odihnă" pe șantiere!
O situație statistică întocmită la 

începutul lunii octombrie a.c. arăta 
că pe șantierele noilor obiective și 
capacități industriale se aflau, ne
montate în momentul respectiv, echi
pamente tehnologice în valoare de 
multe milioane de lei. Din acestea, 
unele utilaje și instalații așteptau să 
fie montate de mal mult de trei luni, 
altele chiar de un an sau doi. Bună
oară, stocul de utilaje și mașini în 
valoare de aproape 263 milioane lei, 
existent la începutul lunii trecute la 
obiectivele în construcție ale Minis
terului Industriei Ușoare, întrecea cu 
mult posibilitățile de montaj ale șan
tierelor, fiind — valoric — de nouă 
ori mai mare decît investiția alocată 
pentru dezvoltarea capacității de pro
ducție a turnătoriei întreprinderii de 
utilaje pentru industria ușoară din 
Tg. Mureș, lucrare care se execută 
în prezent. La fel stăteau lucrurile 
și in unele din unitățile în construc
ție ale Ministerului Industriei Ali
mentare, unde stocul de utilaje teh
nologice însuma 117 milioane lei. 
Fondurile astfel „înghețate" în uti
laje tehnologice stocate de luni de 
zile au împiedicat Ministerul Indus
triei Ușoare și Ministerul Industriei 
Alimentare să obțină mai repede e- 
fectele scontate.

E drept o mare parte din utilajele 
tehnologice stocate în unități ale in
dustriei alimentare și ușoare se află 
în această situație datorită lucrărilor 
de construcție rămase în urmă. în 
această ordine de idei. Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc de la 
Pitești (unde sint stocate dr past" 
șase luni utilaie în valoare de circa 
36 milioane). întreprinderea textilă 
din Lugoj (caro dispune de ma
șini nemontate valorînd peste 3.5 mi
lioane lei. achiziționate în urmă cu 
aproape doi ani). Abatorul din Ghlați 
(unde există stocuri de utilaie da- 
tînd chiar și de nouă luni), sau Fa
brica de conserve și mezeluri dm 
București constituie cîteva exemple.

Fără îndoială, beneficiarii de inves
tiții sau constructorii pot aduce o 
mulțime de justificări pentru această 
stare de lucruri. La întreprinderea 
din București ammtită. bunăoa-ă. 
unde imobilizările de utilaje — din 
import și din țară — însumează pes
te 20 milioane lei. directorul. ing. 
Gheorghe Crăciunescu. ne spunea :

„Stadiile fizice de execuție a cons
trucțiilor sînt azi rămase în urmă cu 
trei luni. Cum se poate începe mon
tajul în aceste condiții ? 1“ Adevărul 
este însă că cea mai mare parte a 
utilajelor au fost aduse pe șantierul 
viitoarei fabrici de mezeluri cu 7—10 
luni înainte, stocarea depășind cu 
mult întirzierea consemnată în acti
vitatea antreprenorului. Dar să ve
dem ce spune constructorul :

— Nu contestăm, stadiile fizice sînt 
rămase în urmă la acest obiectiv — 
recunoaște Ion Popescu, inginer-șef

ancheta economică

adjunct la întreprinderea de con
strucții și montaje din Capitală. Va
loric însă, în nouă luni am epuizat 
toate fondurile de finanțare stabilite 
pentriî întreg acest an la Fabrica de 
mezeluri din București.

La Ministerul Industriei Alimenta
re. ing. Marin Chisăr, șef de serviciu 
în direcția dezvoltare, ne asigura că 
zilele acestea fondurile de .finanțare 
a fabricii sus-amintite vor fi supli
mentate, așa că lucrurile se vor 
pune la punct sub aspect for
mal. Din tot acest nod de răspunderi 
și „pase" de responsabilități, un 
lucru reiese clar : atunci cind grafi
cele de eșalonare fizică a lucrărilor 
se stabilesc în neconcordanță cu fon
durile afectate pentru executarea lor, 
cind constructorul își desfășoară in 
mod aproape întimplător activitatea, 
cind beneficiarul de investiții aduce 
utilajele tehnologice pe șantier cu 
luni de zile înainte de montajul lor, 
apariția stocurilor de fonduri fixe 
este de neevitat.

Dar sint situații, destul de frecven
te. în care stocurile de utilaje teh
nologice sînt urmarea excesivei griji 
a beneficiarilor de investiții. Pur și 
simplu aceștia gîndesc așa : „să Ie 
am in curte, să fiu sigur de ele". Și 
achiziționarea lor începe. Utilajele 
pentru viitoarea moară din Bacău, 
de pildă, au fost aduse din import de 
doi și trei ani. Nemontate la timp — 
si unde ar fi putut fi montate, de 
vreme ce construcția morii va în

cepe de-abia anul viitor I ? — ele 
provoacă o pagubă anuală de aproape 
400 000 lei. Atît reprezintă dobinzile 
penalizatoare pentru creditele acor
date beneficiarului de către sucursa
la Băncii de Investiții. La fel, la Fa
brica de porțelan din Alba Iulia și 
la întreprinderea de utilaje pentru 
industria ușoară din Tg. Mureș, uti
laje tehnologice în valoare de 2,5 
milioane lei și, respectiv, 3,4 milioa
ne lei. care — conform graficelor de 

' execuție a lucrărilor — au ca ter
men de montaj luna noiembrie a.c., 
au fost aduse pe cele două șantiere 
încă din vară.

— în cazul I.U.I.U. din Tg. Mu
reș. necorelarea dintre termenele de 
achiziție și cele de montaj, adică sto
carea a apărut pentru că am accep
tat termene de livrare a utilajelor 
mult devansate față de data monta
jului lor ; așa ne-au impus furnizorii

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Hidroxilamină românească
PIATRA NEAMȚ (coresponden

tul „Scînteii", Ion Preda). La 
Uzina de fibre • sintetice din Săvi- 
nești a început să producă o nouă 
instalație industrială, prima de 
acest gen din țară, pentru fabrica
rea hidroxilaminei — unul din pro- 
dușii principali din care se obține 
lactama, necesară fabricării firelor 
de relon. Pină în prezent, hidro- 
xilamina fabricată aici era mai 
scumpă și de o calitate inferioară 
celei obținute la noua instalație a

Săvineștiului Ing. Cornel Rotaru 
ne furnizează cîteva 
despre această noutate : 
tehnologic de obținere a 
minei, precum și noua 
constituie un proiect 
Noua instalație va furniza 
xilamină de calitate 
pentru obiectivele Lactamă I și II 
și in viitor și pentru Lactamă III. 
a cărei construcție a început zilele 
trecute, și va contribui la dublarea 
producției de fire de relon din 
următorii ani din uzina noastră".

amănunte 
„Procesul 
hidroxila- 
instalatie 

românesc, 
hidro- 

superioară

Un control efectuat în 
gestiunea lui Viorel Oșan. 
salariat la întreprinderea 
de morărit și panificație 
Satu-Mare. stabilește lipsa 
a 100 de saci. Cum 
normal, conducerea 
prinderii hotărăște 
tarea contravalorii, 
ajunge pe agenda de lucru 
a comisiei de judecată. La 
ce concluzie ajunge aceasta? 
V. O. este absolvit de plată. 
Desigur. îți spui, pentru a 
se ajunge la o asemenea so
luție. comisia de judecată 
a cerut administrarea unor 
probe suplimentare, temei
nice. îl rugăm pe tovară
șul Alexandru Buteanu. 
președintele comisiei, să 
ni le înfățișeze. Răspunsul 
e stupefiant :

— Adevărul e că nu prea 
am avut timp să cercetăm 
acest caz !

— Atunci pe ce temei 
v-ați pronunțat împotriva 
hotăririi conducerii ?

— Păi. lucrurile stau 
așa : Ia o altă secție a în
treprinderii 
plus de 100 
numai bine 
paguba. Iar
Oșan n-o acoperim nici de 
aici, atunci apelăm la alți 
saci, găsiți surplus Ia ma
gazia cu sticle de apă mi
nerală (1) Ăștia precis ii 
salvează !

(Am reprodus cuvînt cu 
cuvint opinia președinte
lui comisiei de iudecatăl. 
V. O. ar trebui să se feli
cite pentru 
fi dat peste 
vatori" !...

Evident, 
cînd soluția dală de 
misia de iudecată să 
coincidă cu o hotărîre 
conducerii 
sau

era și 
între- 
impu- 
Cauza

s-a găsit un 
de saci. Deci, 
să se acopere 
dacă lipsa lui

norocul de a 
asemenea „sal-
pot fi cazuri 

co
nn 

a
întreprinderii 

instituției respective.

a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură

Domnule președinte,

Aniversarea a 25 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură — prima instituție specializată a O.N.U. 
— îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa dv., reprezentanților statelor 
membre și Conducerii Organizației, un salut cordial din partea Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal.

Lupta popoarelor pentru o viață liberă și independentă, dezvoltarea tot 
mai intensă a legăturilor pe diverse planuri între statele lumii, cuceririle 
științei și tehnicii moderne — sursă inepuizabilă a progresului accelerat 
al națiunilor — creează premise și resurse deosebite pentru creșterea 
bunăstării popoarelor, pentru înflorirea civilizației umane.

Una din problemele cele mai arzătoare care își așteaptă rezolvarea 
în lumea de azi o constituie subdezvoltarea. în secolul celui mai furtu
nos progres material, științific și cultural, zone întregi ale planetei noas
tre sînt rămase în urmă pe planul forțelor de producție, al nivelului de 
civilizație, al consumului, ocrotirii sănătății și instrucției publice ; sute 
de milioane de oameni suferă de subnutriție, sînt lipsiți de mijloacele 
necesare pentru dezvoltarea culturală și științifică. Este necesar, după 
părerea noastră, să se acționeze energic pentru curmarea acestei situații, 
pentru lichidarea subdezvoltării, pentru sprijinirea eforturilor de dezvol
tare și progres ale statelor rămase în urmă — acțiune la care țările avan
sate să-și aducă o contribuție substanțială.

împlinirea a 25 de ani de existență și activitate a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și Agricultură trebuie să constituie nu 
numai un prilej de retrospectivă și bilanț, dar, în același timp, și un vi
guros impuls dat acțiunilor concertate ale statelor membre în sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvoltare în domeniul agriculturii și pro
ducției agricole, colaborării între națiuni libere și independente, pe baza 
egalității în drepturi, în sfera de preocupări a Organizației.

România participă cu viu interes la activitatea Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură, la lărgirea cooperării internațio
nale și intensificarea schimbului de experiență între state, în scopul ri
dicării nivelului de trai al popoarelor. Ea îsi reafirmă si cu acest prilej 
dorința sa de a contribui și în viitor la realizarea importantelor obiective 
înscrise în Actul Constitutiv al Organizației.

Urez succes deplin lucrărilor Sesiunii comemorative a Conferinței Ge
nerale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație si Agricultură, 
activității acestei organizații în interesul colaborării internaționale, 
cauzei păcii și

al
securității în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Și invers. în ambele îm
prejurări însă primează 
respectul legii, definitivă 
rămîne hotărîrea care se 
întemeiază pe adevăr. Fie
care soluție trebuie moti
vată numai în acest spirit, 
cu argumente întemeiate, 
legale, care să întă-

tu-Mare. Calitatea activi
tății comisiilor de judecată 
se reflectă. înainte de 
toate, în hotăririle luate. 
Iar principala insușire a 
unei hotărîri este conferită 
de justețea, de dreptatea 
pe care se întemeiază. Su
biectivismul, arbitrariul.

Din activitatea comisiilor de judecată obștească

1

anchetă socială

rească eficiența și presti
giul judecății obștești. Si. 
după cum am putut con
stata în investigația noas
tră. aceste principii consti
tuie intr-adevăr dominan
ta activității imensei 
iorități a 
decată.

— Este 
ne spune 
lyem. 
Tribunalului județean

ma.
comisiilor de ju-

firesc să fie 
tov. Andrei 

vicepreședinte

așa. 
Se

al 
Sa-

părtinirea reprezintă ne
ajunsuri fundamentale, care 
pot submina 
rol social al 
judecată.

Cum stau 
exemplul 
sus ? 
unde 
după 
nere. 
tot o ilegalitate — în 
să se pronunțe ferm

importantul 
comisiei de

i lucrurile
__  înfățișat __  
In loc să analizeze de 
provin plusurile — 

cum se știe. în ge- 
acestea au la origine 

loc 
îm-

în 
mai

consta- 
comisia 

dezbate
re.........balanța generală",
hotărînd compensarea mi
nusurilor prin plusuri, adi
că să compenseze o ilega
litate prin... alta. în fapt, 
membrii acestei 
țe. pitind ce 
tă mandatul lor, 
decât plîngerea 
nu de pe poziția 
intransigentă a 
mai degrabă, de 
îngăduitoare a unora 
„se ajută" la nevoie.

— N-am Dutut accepta 
această hotărîre. ne snune 
perfect îndreptățit direc
torul întreprinderii. ing. 
Ion Oșan. în virtutea le
gii, ne-am adresat judecă
toriei. care a menținut de
cizia noastră de recuperare 
a pagubei produse. Gîndi- 
ți-vă. de altfel, că subiec
tivismul intr-un astfel de 
caz. necombătut. poate 
deschide porțile sure alte 
infracțiuni, sore alte jude
căți părtinitoare.

în ancheta noastră am 
întîlnit. și alte aspecte ciu
date. în mintea unora, co
misia de judecată ar avea 
menirea să-1 „descurce" 
pe vinovat, și nu să anlice 
legea, să aDere adevărul. 
Potrivit unei astfel de on
tici, această instanță 
ștească ar semăna ma! de
grabă cu un birou de... a- 
vocatură decît cu un for dc 
judecată în fata căruia cau
za trebuie să-si găsească re
zolvarea în sniritul ferm și 
drnnt al legii.

Iată o ilustrare pe „viu".

potriva lipsurilor 
tate în gestiune, 
de judecată ia în

„balanța i

instan- 
reprezin- 

au jn- 
lui V. O. 
dreantă si 
legii ci. 
pe poziția 

care

ob-

Hie TANASACHE 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a Ii-a)

Arase noi pe harta

Bulgariei socialiste
NOTE DE CĂLĂTORIE DIN R. P. BULGARIA

Am revăzut Sofia la capătul unei 
interesante călătorii prin țara vecină, 
călătorie care ne-a purtat prin zeci de 
sate și orașe situate în diferite 
zone — de la culmile acoperite de 
nori ale munților Rila la țărmurile în
sorite ale Mării Negre și de la mă
noasa Cîmpie a Traciei pînă pe me
leagurile Plevnei și Griviței, und’ 
fiecare loc evocă o pagină din istoria 
luptelor comune duse de popoarele 
noastre pentru independență și o viață 
mai bună.

învăluită în razele soarelui de în
ceput de toamnă, capitala bulgară își 
etala întreaga frumusețe a chipului 
mereu întinerit — cu siluetele zvelte 
ale noilor cartiere de locuințe, cu li
niile drepte ale marilor bulevarde, cu 
brațele puternice ale macaralelor con- 

‘turînd șantierele de construcție. Pa
norama largă oferă imaginea unui o- 
raș în plină dezvoltare, care, in anii 
socialismului, si-a dublat numărul 
populației și și-a extins considerabil 
perimetrul.

Reîntîlnirea cu Sofia a constituit 
însă mai mult decît o simplă reîm
prospătare a unei impresii anterioare 
De fapt, caracteristicile dinamice ale 
marelui oraș se potrivesc și numeroa
selor alte așezări care, in anii constnr- 
ției socialiste, au cunoscut la rîndui 
lor o dezvoltare vertiginoasă. Indus
trializarea a trezit la viață regiuni în
tregi. Ea a făcut să apară localități 
moderne acolo unde altădată detaliile 
cartografice nu consemnau nici un ele
ment deosebit și a dat un nou avînt 
vechilor centre urbane. Varna și Ruse, 
finind pasul cu Sofia, au înregistrat..

In anii de după eliberare, o creștere 
a numărului locuitorilor de 2,7 ori, 
iar Plovdivul, un spor de 87 ltr. sută, 
în R. P. Bulgaria există în prezent 
5 633 localități, dintre care 170‘de o- 
rașe, 19 localități de tip urban și 5 494 
sate. Creșterea numărului orașelor, 
ne-au subliniat gazdele, constituie o 
urmare firească a politicii Partidului 
Comunist Bulgar de dezvoltare a tu
turor regiunilor țării, de ridicare a 
acestora pe trepte tot mai înalte ale 
civilizației și culturii. Ea a adus 
transformări radicale nu. numai în în
fățișarea respectivelor regiuni, ci și 
în viața locuitorilor înșiși.

în timpul călătoriei prin R. P. Bul
garia am avut prilejul să viz’tăm cî
teva dintre cele 33 de localități care, 
ca urmare a dezvoltării înregistrate, 
au fost declarate orașe. Una dintre 
acestea este Strajfța. Situată In apro
ximativ 40 km de străvechiul oraș 
Tîrnovo și la nordul șoselei ce duce 
spre Varna, Strajița a fost pînă la eli
berarea țării un sat sărac și izolat, al 
cănii locuitori erau adeseori nevoiți 
să-și ciștige existența peregrinînd prin 
alte locuri. Astăzi, așezarea este de 
n^recunoscut. Numărul locuitorilor 
’ăi a crescut la peste 6 009. Străzile 
sale, asfaltate, sint mărginite de nu
meroase clădiri cu unul sau două 
etaje, iar pe șantierele noilor obiec
tive economice și culturale pulsează 
o Intensă activitate. La fabrica de ra
diatoare. cel mai important obiectiv

Nicolae N. LUPU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea
PHENIAN

Cu prilejul realegerii dumneavoastră îți funcția de secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Muncii'din Coreea, primiți felici
tările mele cordiale, împreună cu urări de succes deplin în activitatea 
de răspundere pe care o desfășurați pentru dezvoltarea continuă a Re
publicii Populare Democrate Coreene pe calea socialismului, pentru în
făptuirea aspirațiilor de unificare pașnică a patriei.

Sînt profund convins că bunele relații d,e prietenie și colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată 
Coreeană, bazate pe. respectarea principiilor marxism-leninîsmului și 
internaționalismului socialist, vor cunoaște o dezvoltare fructuoasă și în 
viitor, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socia
liste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, tuturor forțelor 
care luptă împotriva imperialismului, pentru progres social și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Domnului ANWAR EL SADAT
Președintele Uniunii Socialiste Arabe

CAIRO
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Uniunii Socialiste Arabe, am plăcerea să vă adresez, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al întregului nostru partid, 
calde felicitări, împreună cu sincerele noastre urări de succes în îndepli
nirea înaltelor responsabilități ce v-au fost încredințate.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea noastră că rela
țiile de colaborare prietenească dintre Partidul Comunist Român și U- 
niunea Socialistă Arabă se vor dezvolta, spre binele celor două țări și 
popoare, în folosul cauzei întăririi unității și forței frontului mondial 
antiimperialist.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român
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FAPTUL GARANȚIA Concurs public

DIVERS
cine o garantează? pentru proiectarea

Magne
tismul și... 
arheologia

La prima vedere, cele două 
discipline se situează la... poli 
opuși. Și totuși, sau poate toc
mai de aoeea, ele se atrag re
ciproc. La Piatra Frecăței-Be- 
roe, în apropiere de Histria, ur
mau să se facă săpături arheo
logice. Dar care dintre tumulii 
din această zonă prezentau in
teres arheologic și care nu 7 
Pentru ca săpăturile să meargă 
„la sigur", au intervenit geo
fizicienii. Efectuînd o cartare 
magnetică și electrică a zonei, 
ei au identificat toate punctele 
care reprezentau urmele unor 
vestigii istorice. Intr-adevăr, în 
locurile indicate, la numai ju
mătate de metru sub pămînt, 
s-au descoperit urmele unor a- 
șezări din feudalismul timpuriu. 
O metodă nouă care, pe viitor, 
va simplifica mult munca ar
heologilor.

Mobilul
unor imobile

Nu de mult, in fața comisiei 
pentru controlul bunurilor pro
venite în mod ilicit, a fost adus 
cazul lui Grigore Florescu, din 
București (strada Cărei 102). Po
sesor al unei locuințe in Ro
șiori de Vede, el a vindut-o cu 
32 000 lei și a cumpărat un alt 
imobil in strada Ciocirliei nr. 8 
din Capitală. Nici n-a intrat 
insă bine in posesia lui și i-a 
și găsit un mușteriu care i-a 
oferit pe ea 40 000 lei. Cu aceas
tă sumă a cumpărat o altă casă 
in strada Ienăchiță Văcărescu 
nr. 55. Nici această casă nu-i 
era insă pe plac. Nu peste mult 
timp a vindut-o, dar de astă dată 
cu... 105 000 lei. In sfirșit, cu 
65 000 lei (diferența intre 105 000 
și 40 000) a reușit apoi să cumpe
re actualul imobil din strada Că
rei 102. Deci, o casă doar din ci- 
teva mișcări ! Socotind că mobi
lul schimbării atitor imobile este 
procurarea unor venituri ilicite, 
comisia a dispus trimiterea do
sarului in fața instanței de ju
decată.

La capătul
cursei

Aflindu-se intr-una din zilele 
trecute in orașul Botoșani, Mi
hai Rotaru, din comuna Avră- 
meni, ghid turistic la unul din 
monumentele istorice din jude
țul Suceava, avea chef să tragă 
o fugă pină in comuna Bucecea. 
S-a urcat într-un taximetru Și 
a pornit la drum. Seara, cind 
s-a întors in oraș, dumnealui 
voia „să se descurce" și fără 
indicația expresă a aparatului de 
taxare. Văzind că nu e chip să 
o scoată la capăt cu el, șoferul 
a prelungit cursa pină la mili
ție. Aici insă ghidul nostru a 
încurcat-o și mai rău : a pus 
mina pe un scaun metalic și, 
aruncindu-l asupra celor de 
față, a spart o ușă de la sala 
de așteptare. In această situație, 
< s-au întocmit imediat acte 
pentru a fi „călăuzit" acolo un
de se cuvine.

Automat
cu mina

Cu 7 luni în urmă, la redacție a 
sosit un răspuns din partea uzinei 
„Electronica", cu privire la critici- 
le ce-i fuseseră aduse într-un arti
col publicat de ziarul nostru. Din 
răspuns reieșea că vinovați de sla
ba aprovizionare a unităților de re
parații cu piese de schimb ar fi, 
chipurile, numai și numai alții, res
pectiv comerțul și cooperația meș
teșugărească. Cu toate acestea, în 
finalul scrisorii ni se oomunica că 
— în ceea ce o privește — uzina va 
depune pe viitor toate eforturile, 
astfel Incit să asigure livrarea la 
termen a pieselor. Deși angajamen
tul părea la prima vedere inutil, din 
moment ce nu se recunoștea vreo 
responsabilitate a întreprinderii 
față de situația criticată, l-am 
transmis, la data respectivă, facto
rilor interesați.

După cum ne-au informat parte
nerii de contract ai uzinei, imediat 
după primirea răspunsului s-a ob
servat, din partea „Electronicii", o 
mai mare preocupare pentru solu
ționarea problemelor privind între
ținerea bunurilor produse. In conti
nuare, însă, spre regretul tuturor, 
preocuparea a diminuat de la o zi 
la alta.

— La termenul de scadență a con
tractelor pe primele trei trimestre 
ale anului in curs, uzina avea res
tanțe ce depășeau, la unele repere, 
50 la sută din cantitatea contracta
tă — ne-a declarat Victor Laic, di
rector-adjunct în U.C.E.C.O.M. Res
tanțele privesc atît contractele pen
tru garanție, cît și pe cele pentru 
post-garanție. Ca atare, în rețeaua 
unităților de reparații se resimte 
în prezent o acută lipsă de piese, 
lucrările cetățenilor fiind aminate 
săptămâni și luni de-a rindul.

Se cuvine să facem o precizare : 
deficitul actual de piese de schimb 
nu este datorat vreunui neajuns în 
privința calității televizoarelor sau 
a aparatelor de radio produse de 
„Electronica". Restanțele privesc 
baremul minim de întreținere, obli
gatoriu pentru asigurarea funcțio
nării continue, în condiții normale, 
a aparatelor vîndute populației. Cît 
privește nivelul calitativ al produ
selor sub aspectul concepției tehni
ce de realizare, acesta este pe me
rit apreciat de specialiști. Nume
roase tranzacții perfectate pe piețe 
externe, dintre cele mai exigente, 
demonstrează competitivitatea ridi
cată a produselor „Electronicii". De 
asemenea, trebuie reținut că, pentru 
întîrzierea unor lucrări de reparații
— așa după cum am arătat și cu 
alte prilejuri — o parte importantă 
de vină o are și modul încă defec
tuos de aprovizionare a unităților 
cooperației meșteșugărești, și în 
mare măsură neglijențele în muncă 
ale unor meseriași. Dar nu 
aspecte constituie obiectul 
lului de față.

Pentru a lămuri lucrurile, 
adresat conducerii uzinelor 
tronica".

— Care este situația contractelor 
pentru livrarea pieselor de schimb 7
— întrebăm pe directorul comercial 
Vintilă Popescu.

— Avem unele greutăți de apro
vizionare — schițează interlocuto
rul nostru un răspuns.

— Bine, dar piesele la 
restanțe se regăsesc în 
finite realizate de uzină 
perioadă !

— Da, aveți dreptate, 
avem plan fizic tocmai la 
zoare și aparate de radio, 
produse finite, și nu la piese. Și a- 
poi însăși salarizarea se face în 
funcție nu de îndeplinirea contrac
telor pentru piese de schimb, ci de 
realizarea planului de producție.

Ne-au fost aduse șl alte argumen
te ce confirmau, în esență, același 
lucru : important pentru uzină este 
să se realizeze planul de produse 
finite, iar dacă acestea au sau nu 
asigurate piese de rezervă, nu mai 
interesează. Cu alte cuvinte, între
prinderea își permite să producă 
mii și mii de aparate, fără a garan
ta cumpărătorilor — nu teoretic, 
printr-un petic de hîrtie (recte cer
tificatul de garanție), ci practic, 
prin asigurarea pieselor necesare 
înlăturării eventualelor defecțiuni — 
funcționarea lor ! Insistăm cu atît 
mai mult asupra respectării con
tractelor la piese de schimb cu cît 
disciplina contractuală se repprcu-

tează în cazul de față, în mod ne
mijlocit, chiar și asupra intereselor 
uzinei. A lăsa atelierele de repara
ții fără piesele necesare înseamnă 
de fapt nu numai a prejudicia in
teresele posesorilor de bunuri, ci și 
a contribui la deprecierea unei re
putații cu greu cîștigate de produ
sele uzinei in rindul cumpărători
lor. Ceea ce, în final, influențează 
negativ însăși desfacerea aparate
lor de radio și televiziune.

Revenind la argumentele invoca
te de către directorul comercial al 
uzinei, se cuvine să notăm că prin 
ele se încerca, în bună măsură, es
camotarea adevărului și, în același 
timp, argumentele dovedesc cit de

I

aceste 
artico-
ne-am 
„Elec-

care aveți 
produsele 
în aceeași

însă noi 
televl- 

adică

0 întrebare la care 
cumpărătorii de aparate 
electronice aveau de 
mult dreptul să pri
mească un răspuns clar

apărut de ieri, de azi. El a fost a- 
nalizat în repetate rinduri, chiar și 
in coloanele ziarului nostru. Intru- 
cît angajamentele luate de uzină 
pină acum, angajamente de genul 
celui reprodus la începutul artico
lului, s-au dovedit a fi pur formale, 
solicităm din partea respectivei cen
trale industriale, a ministerului de 
resort, o intervenție energică, înso
țită de măsuri severe. Este nece
sar să i se facă înțeles conducerii 
uzinei un lucru esențial : nu Sis
temul de planificare este acela care 
generează restanțele sale în livra
rea pieselor de schimb, ci concep
ția eronată privind responsabilită
țile producătorilor față de produse
le lor.

In același timp, în înlăturarea 
lipsurilor semnalate un rol însem
nat revine și Ministerului Comer
țului Interior. In Hotărârea Consi
liului de Miniștri nr. 753/1965, cu 
instrucțiunile 800 A de aplicare, se 
prevede expres dreptul M.C.I. 
de a suspenda vînzarea șl preluarea 
bunurilor la care producătorul nu 
asigură piesele respective. Conside
răm că, atita timp cit uzina „Elec
tronica" nu înțelege să-și respecte 
obligațiile contractuale, e necesar 
să se acționeze cu instrumentele 
pe care legea le pune la dispoziția 
comerțului.

unor noi tipuri
de case țărănești

Consiliul popular al județu
lui Vîlcea — direcția de in
dustrie locală — organizează 
un concurs cu premii pe 
tema: „Case țărănești din e- 
lemente prefabricate din beton, 
cu posibilități de producție și 
montaj în sistem industrial", 
adaptate la specificul local al 
județului Vîlcea. Tema de pro
iectare, cît și alte date supli
mentare pot fi obținute de la 
Direcția de industrie 
cală a Consiliului 
județului Vîlcea 
1628 și 2013).

Concursul, care 
cu premii în bani 
pe data de 10 ianuarie 1971 la 
sediul Consiliului popular al 
județului Vîlcea, unde fiecare 
concurent își va prezenta lu
crarea.

lo- 
popular ai 
(telefoane :

va fi dotat 
va avea loc

Mihai IONESCU

Ac pentru 
cojocul lucrului 

de mintuială
• IN FABRICILE DE ÎNCĂLȚĂMINTE S-A CONTURAT 0 

METODOLOGIE EFICIENTĂ DE CONTROL ASUPRA CALI
TĂȚII ; GENERALIZAREA ACESTEIA SE FACE INSA CU 

REZERVE • ESTE NECESARA 0 INTERVENȚIE MAI HO- 
TARÎTA DIN PARTEA MINISTERULUI.

Un ordin trimis recent de Mi
nisterul Comerțului Interior u- 
nităților comerciale din țară 
dispune introduoerea pe scară 
largă a caselor automate de 
marcaj. îndeosebi, în restauran
tele și magazinele cu autoservi
re. In unitățile comerciale din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au fost aduse 32 case de mar
caj. Dar... nici una dintre ele 
nu funcționează. Din cauza lip
sei pieselor de schimb, unele 
dintre acestea zac, de luni de 
zile, la I.R.U.C. Bacău. Nu de 
puține ori, chiar și acolo unde 
mai există asemenea case, lu
crătorii sînt nevoiți să recurgă 
la eliberarea manuală a bonu
rilor. Aceeași situație poate fi 
semnalată și în alte orașe. Să 
fie oare nevoie de 
pentru aplicarea... 
mintit 7

(Urinare din pag. I)

un alt ordin 
ordinului a-

Tot în
familie

comuna Ro- 
___  ,____ r,, putea să fie 
angajat gestionar la chioșcul de 
legume și fructe din localitate. 
Din cauza... antecedentelor du- 

situație, 
fructe

Ion Poenaru, din 
mâni (Neamț), nu

misale In această 
centrul de legume și
Piatra Neamț a găsit de cu
viință să-i acorde o asemenea 
încredere soției lui, Aurica Poe
naru. Ce a urmat nu era prea 
greu de prevăzut. Soția a lăsat 
toate operațiunile gestiunii în 
seama soțului. Rezultatul : o 
fraudă de 85-i00 de lei. Au să- 
virșit-o „in familie" și tot așa 
vor răspunde pentru ea. Sperăm 
insă că nici cei ce nu au con
trolat activitatea chioșcului nu 
vor fi absolviți de partea lor de 
vini.

Rubricd redactata de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Un control efectuat la 
O.C.L. Produse industriale 
Satu-Mare constată lipsuri 
la unele obiecte — respec
tiv confecții : garnituri 
pentru nou nâscuți, blu
ze, cămăși, rochii, man
touri. Cum era de așteptat, 
conducerea organizației 
respective emite acte de 
imputații pentru recupe
rarea pagubei. Dar. și aici, 
soluția comisiei de judecată 
este total diferită : se pro
nunță pentru anularea im- 
putațiilor. Ne adresăm to
varășei Iolanda Glodeanu, 
președinta comisiei de jude
cată, ca să ne explice acest 
paradox.

— Să știți : am hotărit 
așa pentru că, oricum, sta
tul n-a fost păgubit. Am 
avut în vedere faptul că 
lipsa poate fi acoperită de 
la plusurile înregistrate...

Iarăși „plusurile" ! Inex
plicabil, cu toate eforturile 
făcute, rămîne următorul 
mister : cum (și de ce !) 
să fie „acoperită" lipsa 
scutecelor, a cămășilor și a 
rochiilor, prin plusul de la 
pardesie, salopete, halate 7 
Normele elaborate în a- 
ceastă direcție de Ministe
rul Finanțelor sînt fără e- 
chivoc și nu. îngăduie ast
fel de... compensări bizare. 
Atunci, ce criterii au stat 
la baza unei astfel de so
luții, în flagrantă contra
dicție cu legea, cu intere
sele întreprinderii ?

încercarea de a-1 scoate 
pe vinovat basma curată, 
în numele unei greșit înțe
lese „omenii" (iar o cer
cetare mai atentă ar da 
poate la iveală și altceva 
decît „omenie"...) nu este, 
din păcate, singura sursă 
a subiectivismului așezat, 
cîteodată, în balanța judecă
ții obștești. Intervin și u- 
nele ingerințe. In astfel de 
cazuri avem de-a face fie 
cu unele încercări de abuz.

greșit sînt înțelese aici funcțiile 
sistemului de planificare. Pentru 
că, așa după cum a precizat condu
cerea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, restanțele 
înregistrate în cazul anumitor re
pere de piese se datorește numai 
și numai Incapacității de a organiza 
și programa producția, astfel incit 
în paralel cu realizarea produselor 
finite, să se asigure și piesele de 
schimb corespunzătoare. Nu trebuie 
să-i planifice nimeni „Electronicii" 
cîte piese și cîte produse finite șă 
facă. Nu planul trebuie să consti
tuie elementul care să opereze în 
programarea producției, nu el tre
buie să fie acela care să determine 
proporția de piese de schimb care 
să se fabrice, ci obligația morală a 
uzinei față de posesorii produselor 
sale, respectul față de ei și mai ales 
față de marca 'fabricii. Viabilitatea 
acestor principii a fost și este veri
ficată de practică. Exemplul marii 
majorități a producătorilor de bu
nuri de folosință îndelungată, care 
se achită conștiincios de îndatoriri
le ce le revin privind livrarea pie
selor de schimb aferente produselor 
finite, este, credem, cea mai 
mărturie în acest sens.

Cazul „Electronica" (avem 
face, într-adevăr, cu un caz)

bună

P. S. In perioada în care am des
fășurat investigațiile privind arti
colul de față, au avut loc — din ini
țiativa M.C.I. — mai multe întâlniri 
între reprezentanții producției, ai 
comerțului și ai cooperației mește
șugărești, inclusiv la nivelul con
ducerii ministerelor respective. 
După cum am fost informați s-a 
stabilit că toate restanțele pe care 
le are î.n prezent uzina „Electroni
ca" să fie recuperate în cel mai 
scurt timp, pentru unele piese — 
pentru care nu sînt greutăți privind 
materia primă — în citeva zile, iar 
pentru celelalte — pină la sfîrșitul 
lunii noiembrie. De asemenea, ni 
s-a făcut precizarea că — dacă u- 
zina nu va înțelege, pe viitor, să se 
încadreze într-o disciplină riguroa
să privind livrările de piese de 
schimb — comerțul va apela la 
prevederile H.C.M. 753/1965. Apre
ciind ca bine venită inițiativa M.C.I. 
ca și precizarea făcută în legătură 
cu intransigența pe care comerțul 
este hotărit să o manifeste în rela
țiile sale cu uzina, ne exprimăm 
speranța că, acționîndu-se ferm, 
cel puțin de acum înainte posesorii 
de aparate electronice nu vor mai 
avea greutăți în depanarea bunu
rilor.

NOI SORTIMENTE
DE GRISINE

de-a 
nu a

Noile sortimente de grisine 
— cu brînză și chimen, pre
cum și cu susan — puse în 
vînzare de curînd în centrele 
de pîine și magazinele ali
mentare și-au cîștigat o bună 
apreciere din partea consu
matorilor. Sînt gustoase, au 
o valoare nutritivă ridicată, în 
compoziția lor intrând un bo
gat conținut de grăsimi vege
tale, zahăr, brînză superioară. 
Noile sortimente de grisine, 
produse la Combinatul indus
trial de morărit și panificație 
din București, pot fi consu
mate atît ca aperitiv cît și ca 
desert. Noua rețetă de fabri
cație le asigură însușirile gus
tative un timp mai îndelun-

>:

Hotelul turistic „Gutinul" din Baia Mare Foto : M. Andreescu

■ ■
fie cu o subestimare ne
justificată a rolului pe care 
această instanță îl are in 
soluționarea diverselor liti
gii, în instaurarea unui 
climat de legalitate.

„La T.A.P.L. Satu-Mare, 
Francisc Molnar (pină de 
curînd director — n.n.)
pune rezoluții pe contesta
țiile adresate comisiei de 
judecată..." care, la rindul 
ei. „nu are curajul să ho-

misia se întrunea și înce
pea să „judece" după... re
zoluția directorului. Nu în 
spiritul legii, ci in spiri
tul apostilei ! Cam aduce 
a „judecata leului" din fa
bulă.

— Cum ați acceptat a- 
ceastă practică ilegală 7 li 
întrebăm pe tovarășii din 
comisia de judecată.

Tăcere semnificativă.
Ne-am adresat atunci dl-

jutorul acordat pentru în
sușirea problemelor de pro
cedură, îmbogățirea cunoș
tințelor din domeniul le
gislației muncii au devenit, 
în genere, o practică obiș
nuită. Una este insă spri
jinul și alta „sugerarea", 
„dictarea" unei soluții, con
trolul instituit asupra fie
cărei reclamații. Cine i-a 
dat dreptul directorului să 
se suprapună comisiei de

Am citit, nu de mult, o scrisoare 
sosită pe adresa unei fabrici de în
călțăminte. Autorul ei, pe nume Ale
xandru Georgescu din București, 
scria : „Pantofii pe care-i vedeți 
(n.n. : omul trimisese pantofii, în
tr-un mic colet, pe adresa directoru
lui) nu i-am purtat decît două ore și 
mi-au făcut neplăcuta surpriză să ră- 
mînă fără... tălpi. Dv. nu aveți con
trol tehnic de calitate în fabrică 7 
Cum e posibil ca produse cu aseme
nea defecte să iasă pe poarta între
prinderii și să ajungă în mina cum
părătorului 7“

Am relatat această întâmplare fi
indcă ea aruncă lumină asupra unei 
situații de fapt : datorită slabei exi
gențe și competențe a personalului 
caire lucrează în compartimentul con
trolului tehnic de calitate, pe poarta 
unor fabrici de încălțăminte continuă 
să iasă produse de proastă calitate. 
Nu vrem, firește, să generalizăm: e- 
xistă în fabricile de încălțăminte și 
mulți controlori tehnici care-și fac 
conștiincios datoria, care barează 
drumul produselor proaste spre cum
părător. Dar nici nu putem trece cu 
vederea fapte ca cele descrise 
în scrisoarea de mai sus, fiindcă ele 
nu sint — cum s-ar putea crede — 
simple... accidente. Numai în primele 
nouă luni din acest an, de pildă, fa
bricilor de încălțăminte le-au fost 
refuzate de către organele comerțu
lui produse în valoare de peste 12,5 
milioane lei. Sint fabrici — „Clu- 
jeana“-Cluj, „Progresul**-București, 
,.Modern“-Timișoara, „Solidaritatea"- 
Oradea, „Libertatea“-Arad și al
tele — care au ajuns în si
tuația ca o bună parte din pro
ducția curentă să le fie respinsă de 
recepția comerțului. Avem de-a face, 
deci, cu un fenomen stabil, ale cărui 
cauze trebuie atent cercetate.

Dacă prin „sita" C.T.C.-ulul din 
multe fabrici reușesc să treacă neob
servate zeci, sute și mii de perechi 
de încălțăminte cu defecte vizibile 
(despre cele ascunse — atît de frec
vente — nu mai discutăm), nu pu
tem să nu ne întrebăm : este sau nu 
eficient actualul sistem de control al 
calității din fabricile de încălțăminte ?

Pentru a obține un răspuns clar la 
această întrebare, ne-am adresat sur
sei celei mai autorizate : Inspecto
ratului general de stat pentru contro
lul calității produselor. Am avut aici 
o convorbire cu ing. Valeriu Popa, 
inspector-șef pentru ramura industrie 
ușoară.

— Șîntem în măsură — ne spune 
domnia sa — să dăm un răspuns ve
rificat întrebării dv : actualul sistem 
de control din fabricile de încălță
minte nu este eficient. Fenomenul 
slabei calități a produselor realizate 
în acest sector ne-a atras șl nouă 
atenția și, in consecință, am procedat 
la o verificare amănunțită a siste
mului de control într-una din fabri
cile cu „probleme" în materie de ca
litate — „Flacăra roșie" din Bucu
rești. Analiza pe care am făcut-o 
aici — și care a durat o lună și ju
mătate — ne-a furnizat suficiente 
elemente pentru a putea stabili ca
rențele existente în întregul sistem 
de control din fabricile de încălță
minte, care, în general, este organi
zat pe aceleași principii.

— Care sînt, în esență, aceste ca
rențe 7

s-au scurs luni de zile și 
hotărîrea a rămas o simplă 
hîrtie încopciată într-un 
dosar.

— Să nu credeți că n-am 
intervenit pentru rezolva
rea pină la capăt a acestui 
caz. ne spune tov. Ana Bă. 
lăcescu, președinta comi
siei de judecată. In mai 
multe rinduri am mers la 
primărie. Aici însă mi s-a 
spus că Iuliu Feher, casie-

SUBIECTIVISMUL
tărască altfel. In felul a- 
cesta, comisia de judecată 
devine un organ executiv 
al conducerii administra
tive". (Am citat un frag
ment din concluziile unor 
juriști de la Direcția jude
țeană pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, 
solicitați să acorde asistență 
tehnică unor comisii de ju
decată). Reconstituim, la 
fata locului, faptele.

— Directorul ne-a inter
zis categoric să primim 
direct reclamațule — ne 
spune fosta secretară a co
misiei de judecată. Va
leria Haiduc.

— Atunci cum proceda 
cineva care avea de rezol
vat un litigiu 7

— își făcea omul plin- 
gerea. Aceasta ajungea mai 
întîl Ia tovarășul director, 
care o citea și punea în
tr-un colț apostila cum să 
fie rezolvată (!). Abia a- 
poi reclamatia ajungea la 
comisia de judecată.

Mai departe, nu-i greu 
de imaginat circuitul. Co

rect către „superjudecăto- 
rul" respectiv, tov. Fran
cisc Molnar — în pre
zent director comercial 
la O.C.L. Produse indus
triale Satu-Mare :

— Ce rol atribuiți comi
siilor de judecată 7

— Legea nu permite in
gerințe în activitatea ei — 
ne răspunde „ca la carte", 
bănuind sensul întrebării 
noastre, tov. Molnar. De a- 
ceea, cît timp am fost direc
tor la T.A.P.L., n-am parti
cipat la nici o ședință a co
misiei. Am trimis doar un 
reprezentant.

— Spuneți că n-ați parti
cipat. In schimb, ați pus 
rezoluții pe contestații. De 
ce 7

— Ca să se ia hotăriri 
bune !

După cum se știe, orga
nele puterii de stat, condu
cerile întreprinderilor, îm
preună cu sindicatele și a- 
sociațiile juriștilor au obli
gația — stabilită prin lege 
— de a sprijini activitatea 
comisiilor de judecată. A-

judecată 7 Este limpede că 
ne aflăm aici în fața unui 
abuz, a unui amestec de 
neconceput în munca co
misiilor de judecată.

Subiectivismul are însă 
și alte înfățișări. Uneori la 
fel de dăunător este „ne
amestecul", lipsa de fermi
tate din partea celor che
mați să aplice deciziile, ceea 
ce face ca unele hotăriri să 
rămină literă „moartă".

Iată un caz : Bătăuș și 
scandalagiu notoriu. loan 
Mendrea, din comuna Vi
ile. este condamnat de co
misia de judecată la o a- 
mendă de 500 de lei pen
tru acte huliganice, plus 
750 lei despăgubiri civile 
unor cetățeni vătămați. Fi
resc era — atît pentru as- 
tîmpărarea lui I. M„ cît și 
pentru a tăia pofta unor 
alți eventuali amatori de 
acte antisociale — ca ho- 
tărîrea comisiei de jude
cată să fie adusă la înde
plinire in timpul cel mai 
scurt. Din păcate, însă.

rul comunal, „nu are timp 
de așa ceva".

De ce „nu are timp" ca
sierul 7 Precizăm că intră 
în obligațiile sale de ser
viciu să opereze această 
amendă. Cunoaște preșe
dintele consiliului popular 
comunal cum își face casie
rul datoria 7 Așadar, jude
cată, soluție educativă, pu
blicitate, și, deodată, stop I 
casierul „nu are timp" să 
finalizeze o hotărîre a in
stanței. Rezultatul 7 Huliga
nul își face mai departe, 
nestingherit de cap. Lipsa 
de finalitate în aplicarea 
hotărîrii comisiei de judeca
tă Ie creează unora impresia 
falsă că nu e „o judecată 
adevărată**, că „nu se mal 
pedepsește**. Pe seama a- 
cestei „impresii" trebuie 
puse mai multe fapte de 
înciJcare a legii petrecute 
în ultima vreme la Viile — 
între care, neîndoios, și u- 
nele care știrbesc integri
tatea averii obștești. Mai 
trebuie oare demonstrat — 
in aceste condiții — că

lipsa de finalitate alterează 
însuși conținutul activită
ții de judecată ?

Pentru respectarea ade
vărului trebuie spus că. în 
cuprinsul investigației 
noastre, am întîlnit în ma
joritatea cazurilor comisii 
de judecată ce desfășoară 
o activitate fructuoasă, lău
dabilă : cauzele sînt jude
cate operativ, iar hotăririle 
se remarcă prin calitatea 
lor principală — respecta
rea legii. E firească deci 
constatarea că activitatea 
comisiilor de judecată e- 
xercită o influentă pozitivă 
în colectivele largi, contri
buind substantial la dez
voltarea conștiinței juridice 
a maselor, la respectarea și 
întărirea legalității socia
liste.

Cazurile înfățișate aici 
reprezintă. desigur, ano
malii în activitatea unor 
comisii de judecată. Toc
mai de aceea se cere o 
deosebită grijă — în lumi
na concluziilor ce se des
prind din astfel de fapte 
— pentru a preveni orice 
ingerință a subiectivis
mului in mecanismul fin al 
actului de judecată ob
ștească. Se înțelege că o ho- 
tărire eronată nu este no
civă numai in cazul in 
speță, ci poate știrbi în
suși prestigiul comisiei de 
judecată respective, poate 
afecta sensul educați” al 
judecății obștești. Prlntr-o 
alegere responsabilă a ce
lor investiți cu acest man
dat de mare încredere — 
oameni de o ireproșabilă 
cinste, competenți — prin
tr-un sprijin efectiv și o 
atentă îndrumare juridică 
din partea forurilor de 
specialitate. comisiile de 
judecată sint chemate să-și 
perfecționeze necontenit 
activitatea in spiritul im
portantei atribuții încredin
țate în viața noastră so
cială, in ansamblul demo
crației socialista.

— Am să încerc o sistematizare a 
lor în ordinea importanței :

1) Munca de control este efectuată 
de un personal neatestat, cu o slabă 
calificare profesională. (Interlocuto
rul nostru ne-a furnizat următorul 
amănunt, extrem de interesant : în 
cazul fabricii „Flacăra roșie", din cei 
13 controlori supuși unei minime 
testări, abia doi au întrunit condiții
le pentru a practica această muncă);

2) C.T.C. nu are la dispoziție docu
mentația tehnico-comercială și mos
tra omologată pentru a confrunta 
permanent produsul „nou născut" cu 
parametrii presoriși, cu copia fidelă 
a modelului aprobat de comerț ;

3) Nu există un sistem de eviden
țiere a produselor oare intră în fa
bricație pentru a se putea urmări e- 
voluția fiecăruia în parte și pentru a 
se concentra atenția controlului asu
pra principalelor sale caracteristici ;

4) C.T.C. nu are o evidență clară a- 
supra muncitorilor de pe banda de 
lucru care produc anumite defecte și, 
deci, nici posibilitatea de a preîn- 
timpina apariția lor, de a sancționa 
pe cei vinovați ;

5) Sistemul de urmărire a produ
selor controlate este limitat (la capă
tul benzii) și nu oferă garanția că un 
pantof, o dată respins pentru corec
tarea anumitor defecte, urmează dru
mul remedierii ;

6) C.T.C. nu are un sistem infor
mațional operativ și precis, pe baza 
căruia să poată evalua situația de an
samblu a calității și să poată furniza 
elemente de analiză și decizie pentru 
conducerea întreprinderii.

Nu trebuie să fii mare specialist 
pentru a-ți da seama că fiecare în 
parte dintre aceste carențe, și toate 
la un loc, sint adevărate breșe în 
sistemul de control și care îl fac pe- 
netrabil pentru produsele de proastă 
calitate. întrebarea este : Ce măsuri 
au luat forurile în drept — cărora li 
s-au furnizat asemenea constatări — 
pentru a pune ordine în propriul sis
tem de control, pentru a-î transforma 
într-un instrument eficient de lucru 7 
I.G.S. — așa cum îi stă bine unui 
arbitru suprem al calității — nu 
s-a mulțumit numai să „fotografie
ze" situația și să se retragă din 
fața... greutăților. Nu. Specialiști al 
acestuia, în colaborare cu cadrele 
tehnice din conducerea fabricii „Fla
căra roșie", au elaborat o nouă me
todologie de control care, aplicată 
cu strictețe, poate înlătura, in cea 
mai mare parte, posibilitățile de vi
ciere a calității produselor. Nu ne 
propunem noi. firește, să o expli
căm aici, pe larg. O vor face (au și 
început) organele de resort ale Mi
nisterului Industriei Ușoare. Noi ne 
vom rezuma doar a spune că, în esen
ță, noua metodologie constă în atesta
rea de către organele tehnico-econo- 
mice ale fabricii mai întii a fiecă
rui model nou creat (atestare caro 
va fi avizată și de către I.G.S.), apoi 
— în continuare — a fiecărui mun
citor de Ia principalele faze ale pro
cesului tehnologic (de către maiștri 
și colegii de muncă), și, în final, a 
fiecărui controlor tehnic de calitate 
(comisia de atestare a C.T.C. va fi 
alcătuită din directorul tehnic, ingi- 
nerul-șef și maistrul secției respecti
ve). Acest șir de atestări, completat 
cu o serie de măsuri privind îmbu
nătățirea evidenței, nu urmărește 
altceva decît să asigure controlului 
atributele sale indispensabile : com
petența în depistarea cauzelor ori
căror defecte, posibilitatea de a ști 
unde șl cine le-a produs, de a pre
veni pe loc continuarea lor, de a a- 
piica sancțiuni materiale — in con
formitate cu prevederile legii calită
ții — atunci cind situația o cere, 
într-un cuvînit, de a spori pe toată 
linia răspunderea față de calitate.

Am asistat cu citva timp în urmă 
la vizita făcută în fabrica experi
mentatoare de către reprezentanții 
combinatelor și întreprinderilor din 
județele Arad, Sibiu și Timiș (pe 
aici au trecut reprezentanți ai tu
turor fabricilor de încălțăminte din 
țară). Nimeni din cei prezenți — di
rectori, ingineri-șefi, responsabili al 
C.T.C. — n-a contestat necesitatea 
noii metodologii, dar aproape fiecare 
a exprimat, direct sau indirect, cîte 
o rezervă. „Ce ne facem — s-a spus 
aici — dacă furnizorii nu ne trimit 
materia primă de bună calitate 7“ 
„Cum mai pot fi pregătite toate a- 
ceste atestări — a întrebat un alt 
director — dacă producția fabricii 
pe care o conduc se schimbă de la o 
lună la alta 7“ Multe asemenea în
trebări au fost formulate. Dar răs
punsurile date, chiar dacă i-au sa
tisfăcut în majoritatea cazurilor pe 
cel prezenți aici, nu au fost recep
tate întotdeauna cu suficientă con
vingere. Inițial, s-a stabilit ca in
structajul de „lansare" a noii me
tode să fie făcut de unul din con
silierii ministrului, apoi de un di
rector general, și pină la urmă to
tul a fost lăsat pe seama unui șef 
de serviciu. Ce se va întâmpla — ne 
întrebăm — dacă și mai departe, în 
aplicarea noului sistem, se va urma 
același „model" 7

Noua metodologie este, --repetăm, 
bună. Dar ea nu poate fi, numai 
prin simplă enunțare, un mandat în 
alb pe frontul calității. Aplicarea ei 
necesită eforturi complexe, care tre
buie să pornească de la conducerea 
ministerului, să fie continuată cu a- 
ceeași intensitate de conducerea fie
cărei fabrici și să meargă pină la 
ultimul muncitor. Altfel, rămine o 
simplă intenție, (Bună, ca toate... in
tențiile !). Socotim însă că pe în
treagă această filieră se va înțelege, 
în sfirșit. că pentru calitate nici un 
efort nu e prea mare !

Constantin PRIE5CU
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In județul Argeș, deși in unele

sectoare exista restanțe

TOA TE OBIECTIVELE
PLANULUI VOR FI

INTEGRAL
REALIZA TE!

Ing. Cornel PINZĂRU
secretar al Comitetului ’județean Argeș al P C.R.

Privită tn ansamblu, activitatea 
desfășurată în fabricile și uzinele 
argeșene este mulțumitoare : planul 
la producția globală a fost îndeplinit, 
pe ansamblul județului, în proporție 
de 102,5 la sută, la producția marfă 
— de 102,7 la sută, iar la productivi
tatea muncii — de 100 la sută. Majo
ritatea întreprinderilor și-au realizat 
indicatorii de plan, livrînd suplimen
tar cantități însemnate de țiței, gaze 
de sondă, motoare auto, autoturisme 
de oraș și de teren, negru de fum, 
polietilenă, benzină, motorină, mo
bilă, fire din lînă și altele. In această 
perioadă au fost puse în funcțiune 
12 noi capacități și obiective indus
triale în chimie, industria textilă și 
a articolelor 
altele.

Comparînd 
ne revin din ____ ,
an, se desprinde concluzia că, în ulti
mele două luni, mai trebuie realizat 
18 la sută din planul anual la pro
ducția globală și producția marfă, 27 
la sută din sarcinile anuale la ex
port, iar la investiții — 19 la sută. 
Faptul că la o serie de sortimente și, 
mai ales, la export mai avem de rea
lizat mai mult de un sfert din pla
nul anual se explică prin planifica
rea intrării în producție a unor 
obieotive noi în trimestrele III și IV, 
dar și prin întîrzierea punerii în 
funcțiune a unor capacități în timpul 
anului. De asemenea, avariile de la 
unele instalații la combinatul petro
chimic, lipsurile în asimilarea unor 
produse noi la Fabrica de motoare 
electrice din Pitești, ca și fundamen
tarea nerealistă a planului de pro
ducție la combinatul industriei ali
mentare pentru sectorul de indus
trializare a cărnii au dus la unele 
rămîneri în urmă pe cele zece luni.

Fără a subestima munca ineficace 
a unor comitete de direcție din între
prinderi, trebuie spus că în anumite 
cazuri rezultatele au fost nesatisfă
cătoare și datorită faptului că, deși 
conducerile unor ministere și cen
trale industriale s-au angajat, în re
petate rînduri, să sprijine unitățile 
în rezolvarea problemelor producției, 
nu întotdeauna au făcut acest lucru 
la timp și corespunzător. Astfel, la 
Fabrica de motoare electrice din Pi
tești nu s-au contractat la timp ma- 
șinile-unelte din import și nu s-au 
asigurat colaborările pentru execuția 
sculelor și dispozitivelor necesare 
asimilării unor noi tipuri de motoare 
electrice. Această situație, la care se 
adaugă slaba preocupare din partea 
conducerii fabricii pentru organizarea 
producției și îmbunătățirea calității 
produselor, a făcut ca, pe zece luni, 
să se înregistreze nerealizări de peste 
8,5 milioane de lei la producția glo
bală, aproape 6 milioane de lei la 
producția marfă și un minus față de 
sarcinile contractuale de livrare la 
export de peste 1.3 milioane de lei 
valută.

La Combinatul petrochimic Pitești, 
unitate cu pondere mare in produc
ția industrială a județului, cu toate 
că factori de răspundere din Minis
terul Industriei Chimice au fostpre- 
zenți de multe ori aici, din păcate 
problemele apărute nu s-au rezolvat 
întotdeauna cu efecte pozitive și ime
diate. Și în prezent sint greutăți în 
aprovizionarea cu piese de schimb și 
unele materiale din import, care pot 
oricind provoca oprirea instalațiilor. 
Faptul că în primele trei trimestre 
s-au produs o serie de defecțiuni în 
alimentarea cu abur, s-au făcut unele 
manevre greșite s-au înregistrat în
treruperi la instalații face ca, pe ulti
mul trimestru, combinatul să mai aibă 
de realizat o producție de aproape 30 
la sută din planul anual și de circa 37 
la sută din sarcina de export. Intîr- 
zierile înregistrate în punerea in 
funcțiune a instalațiilor de clorură de 
cianurii și izotriazodon, precum și 
prelungirea nejustificată a duratei 
planificate pentru revizia anuală a 
combinatului impun măsuri deosebite 
pentru recuperarea nerealizărilor atît 
din partea centralei industriale, cit 
și a Ministerului Industriei Chimice.

Cu prilejul adunărilor generale ale 
salariaților privind dezbaterea cifre
lor de plan pe 1971 și pe cincinalul 
următor, au fost aspru criticate lipsu
rile de felul celor de mai sus, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe întă
rirea disciplinei în muncă, pe crește
rea răspunderii personale și colective. 
Ținind seama de nivelul realizărilor 
și de sarcinile care au mai rămas 
pînă la finele acestui an, comitetul 
județean, împreună cu organele și 
organizațiile de partid, a inițiat, încă 
din luna octombrie, analize la toate 
întreprinderile industriale și de con
strucții, pentru găsirea de soluții în 
vederea recuperării restanțelor și de
pășirii sarcinilor de plan.

De fapt, pentru recuperarea rămi- 
nerilor în urmă, pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor pe anul 1970, contăm 
în mod deosebit pe complexul de mă
suri politice și tehnico-economice 
stabilit de organizațiile de partid, con
siliile de administrație și comitetele 
de direcție. în vederea mobilizării cit 
mai intense a rezervelor interne. Un 
loc important ocupă în această pri
vință mai buna utilizare a capacită
ților de producție si a forței de mun
că. întărirea asistenței tehnice pe 
schimburi, la care se adaugă repar
tizarea cadrelor de conducere pentru 
control și îndrumare și în schimburile 
II și III. Asemenea măsuri au și fost 
luate la Uzina de autoturisme. Com

tehnice din cauciuc și

cu indicatorii care 
planul de stat pe acest

binatul textil, fabrica „Argeșana" și 
Combinatul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului, toate din Pi
tești, la întreprinderea minieră din 
Cimpulung și sînt in curs de aplicare 
și la restul unităților. De asemenea, 
insistăm pentru o activitate mai 
energică din partea consiliilor de ad
ministrație și a comitetelor de direc
ție pentru respectarea întocmai a 
obligațiilor contractuale, atît ca furni
zori, cit și ca beneficiari.

Acordăm o atenție deosebită întă
ririi legăturilor directe ale comi
tetului nostru județean cu celelalte co
mitete județene de partid și cu mi
nisterele, pentru soluționarea opera
tivă a problemelor referitoare la asi
gurarea cu materii prime, materiale, 
utilaje, forță de muncă calificată, de
vansarea unor livrări etc. Spre exem
plu. am stabilit relații bune de lucru 
cu comitetele județene de partid 
Hunedoara. Mehedinți, Prahova, Dîm
bovița. Vîlcea. care au impulsionat 
livrarea masei lemnoase din aceste 
județe către Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnului din 
Pitești. Ministerul Industriei Ușoare 
a acordat un substanțial sprijin uni
tăților noi puse în funcțiune în acest 
an la Fabrica de stofe și Combinatul 
textil, prin trimiterea unor specia
liști din sector care, o perioadă 
mai îndelungată, acordă asistență 
tehnică, instruiesc personalul tînăr ăl 
acestei unități, asigură funcționarea 
corespunzătoare a utilajelor.

In perioada următoare vom urmări 
In mod deosebit urgentarea livrărilor 
la export. Prin măsurile care s-au 
luat pentru contractarea integrală a 
mărfurilor prevăzute la export, pre
cum și prin asigurarea unei ritmici
tăți corespunzătoare a livrărilor și 
devansarea celor din decembrie, 
ne-am propus ca pînă la 15 decem
brie a.c. să îndeplinim planul anual 
de export pe județ. De altfel, reali
zarea planului la anumite sortimente 
și la export a constituit obiectul unor 
analize în secretariatul Comitetului 
județean de partid, la care conducă
torii unităților și secretarii organiza
țiilor de partid din întreprinderile 
care au restanțe au prezentat măsu
rile care se impun în vederea recu
perării integrale a rămînerilor în 
urmă.

Deși în primele trei trimestre din 
acest an am realizat economii peste 
plan la cheltuielile de producție in 
valoare de 142.6 milioane de lei — 
dintre care 93,3 milioane de lei pe 
seama reducerii cheltuielilor mate
riale — și beneficii suplimentare în 
sumă de 134,6 milioane de lei, acțio
năm în continuare pentru mobiliza
rea de noi rezerve la toate întreprin
derile, dar mai ales la Rafinăria, 
Combinatul industriei alimentare și 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc din Pitești, care, pe nouă luni, 
prezentau nerealizări însemnate la 
acești importanți indicatori. In acest 
scop, cu ocazia deplasărilor în între
prinderi, membrii comisiei economi
ce a comitetului județean de 
acordă sprijin efectiv pentru 
nirea și lichidarea stocurilor 
normative, mai ales la acele 
la care se menține un volum 
tant de imobilizări.

Sîntem’ conștient! că avem 
zolvat încă multe probleme 
încheia cu succes anul 1970 și cinci
nalul actual și a pregăti corespunză
tor producția viitoare, pentru care se 
cer eforturi mari din partea orga
nizațiilor de partid, a tuturor colec
tivelor de muncă din județul nostru.

Ca urmare a măsurilor 
cuprinse in hotărirea ple
narei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție 
din decembrie 1969, în a- 
cest an a luat o mare ex
tindere acțiunea de aso
ciere a unităților în ve
derea realizării prin coope
rare a diferitelor obiective 
economice. Cooperarea 
constituie cea mai bună 
formă de atragere a mij
loacelor materiale și bă
nești ale cooperativelor a- 
gricole în vederea realiză
rii de crescătorii de ani
male și păsări de tip in
dustrial, care permit să 
se obțină rezultate de pro
ducție și financiare deose
bit de eficiente. Ele aduc 
importante venituri uni
tăților asociate și contri
buie la o mai bună apro
vizionare a populației cu 
lapte, carne și ouă. Intru- 
cît ne apropiem de sfîrși- 
tul anului, să vedem care 
este stadiul de execuție la 
obiectivele propuse a se 
realiza prin acțiuni Inter- 
cooperatiste. Am urmărit 
această problemă în ju
dețele Ilfov și Iași, unde 
cooperativele agricole și-au 
propus să realizeze, în a- 
cest an, numeroase crescă
torii și îngrășătorii de 
porcine, taurine și ovine, 
precum și complexe pen
tru creșterea păsărilor.

în județul Ilfov, de e- 
xemplu, numeroase coope
rative agricole s-au aso
ciat pentru a realiza, încă 
în acest an, 8 complexe de 
porci, trei complexe de 
păsări ouătoare și alte 3 de 
pui pentru carne. Pentru 
ca aceste obiective zooteh
nice să aibă o eficiență e- 
conomică bună, organele 
județene de partid și de 
stat au stabilit ca o parte 
din hale să fie terminate 
și populate cu animale și 
păsări încă din lunile sep
tembrie și octombrie. în 
cele mai multe locuri, lu
crările sînt avansate, îneît 
numeroase adăposturi au 
putut fi populate.

Și în județul Iași, acțiu
nile intercooperatiste se 
concretizează în crearea 
unor complexe zootehnice 
de mari proporții. Astfel, 
60 cooperative agricole 
s-au asociat pentru con
struirea unui complex de 
porci cu o capacitate de 
60 000 capete ; alte 43 fac 
un complex de păsări unde 
se vor crește anual 72 000 
găini ouătoare și 48 000 pui 
pentru schimbarea efecti
vului mat.că. iar două 
cooperative au realizat un 
complex de creștere și în- 
grăsare a mieilor cu o ca
pacitate de 30 000 capete. 
Au>’Si fost obținute 
rezultate bune, 
plexul de creștere și 
grășare a mieilor, din cele 
12 tronsoane de adăpostire 
proiectate. 9 au fost date 
în folosință. Datorită avan
sării lucrărilor s-a i 
posibilitatea ca 6 hale 
Ia Complexul de 
de la Uricani să fie 
late. încă în această 
nă. cu 51 000 capete.

Deși timpul este avansat.

pe șantierele multor com
plexe zootehnice lucrările 
sint intirziate, ceea ce, evi
dent, creează greutăți in 
popularea lor. la termenele 
stabilite, cu animale și 
păsări.

Recent, Comitetul jude
țean de partid Ilfov a fă
cut o analiză privind situa
ția lucrărilor pe șantierele 
complexelor intercoopera- 
tiste A rezultat că unele 
obiective nu au fost gata la 
termen. Din această cauză 
nu au putut fi populate 
adăposturile cu 5 000 de 
scrofițe și vieri pentru 
prăsilă și cu 180 000 pui de 
o zi pentru carne. Există și 
cauze obiective care au de
terminat această situație, 
cum ar fi lipsa unor mate
riale de construcții și uti
laje. O seamă de greutăți

locală Băilești, județul 
Dolj, a livrat benzile de la 
transportoarele de furaje 
prinse cu puncte de su
dură în loc de nituri, din 
care cauză se degradează 
încă în timpul probelor 
tehnologice. Aceste proble
me trebuiau 
fie rezolvate 
răspundere 
M.A.S.

Rămînerea 
crărilor se 
direcției agricole județene, 
cît și trustului de 
strucții al județului Ilfov. 
Timp îndelungat nu a e- 
xistat un punct de vedere 
comun în rezolvarea dife
ritelor probleme privind 
întocmirea documentației, 
îmbunătățirea tehnologiei, 
schimbarea de soluții, pro
curarea materialelor șl a

și trebuie să 
cu mai multă 
de organele
în urmă a lu- 
datorește atît

con-

Complexele
inter

cooperatiste
in preajma

iernii
ANCHETĂ

IN JUDEȚELE ILFOV Șl IAȘI

(Urmare din pag. I)

unele 
La com- 

în-

creat
i de 

păsări 
PODU- 
toam-

au fost generate chiar de 
organe ale M.A.S. Deși era 
cunoscut că unele o- 
biective urmează să intre 
în funcție în lunile sep
tembrie și octombrie, s-au 
dat repartiții abia pentru 
50 la sută din materialele 
de construcție, iar mate
rialele și utilajele de insta
lații au fost repartizate 
abia în luna octombrie, cînd 
o parte din hale trebuiau 
să fie populate cu păsări și 
animale. Ba, mai 
număr de 31 de 
matoare de la 
putere" Craiova 
să fie primite abia in de
cembrie. De asemenea. 
2 000 de eleveuze, deși sînt 
repartizate, nu se pot asi
gura în termenul stabilit. O 
parte dfn utilaje sînt ne
corespunzătoare. Industria

mult, un 
transfor- 
„Electro- 
urmează

utilajelor etc. Ba, mai mult, 
problemele care trebuie 
rezolvate se pasează de la 
un om la altul, de la un 
organ la altul. Recent, 
serviciul de aprovizionare 
al trustului de construcții a 
înaintat conducerii acestui 
trust o notă cu unele ma
teriale necesare șantiere
lor. Conducerea trustului, 
respectiv tov. Iova, fără a 
întreprinde nimic concret 
pentru procurarea acestor 
materiale, a înaintat aceas
tă listă tov. Cotae Ni
colae, vicepreședinte al co
mitetului executiv jude
țean, care se ocupă cu lu
crările de investiții. Vice
președintele. la rîndul său. 
a trimis nota în atenția 
tov. Rechitan, secretar al 
comitetului județean de 
partid cu probleme eco-

nomice. Cînd s-au făcut 
demersuri pentru rezolva
rea problemelor semnalate 
s-a constatat că nu era 
ceva imposibil de rezolvat. 
Lipsa de răspundere și tă
răgănarea în rezolvarea 
unor greutăți ce se ivesc 
pe parcurs sînt cauze
le principale care au dus 
la nerespectarea termene
lor de dare în folosință a 
obiectivelor stabilite.

O situație asemănătoare 
se constată și la unele 
complexe intercooperatis- 
te din județul Iași. Am a- 
mintit mai sus că la Com
plexul de creștere a păsări
lor de la Uricani au fost 
populate 6 hale cu 
„S-ar putea obține 
tate mai bune dacă 
cele 12 hale pentru 
ouătoare s-ar da în 
sință încă în acest an — ne 
spunea medicul veterinar 
Ion Nicuță, directorul com
plexului. Constructorul este 
in avans cu lucrările, iar 
noi sîntem pregătiți să
creștem întregul efectiv de 
păsări. Ne ține însă în loc 
faptul că unele repartiții 
de utilaje nu sînt avansate. 
Este vorba de transportoa
rele cu lanțuri pentru hră- 
nirea automată și 64 ele- 
veuze". O dorință asemănă
toare a fost exprimată și 
de ing. Octavian Broască, 
directorul Complexului de 
porci de la Tomești. „Am 
avea posibilitatea să creștem 
și să îngrășăm porci cu 
mult înainte de termenul 
planificat dacă constructo
rul ar grăbi lucrările de 
învelire și închidere a tu
turor halelor, pentru a se 
putea lucra intens și în 
anotimpul friguros, precum 
și lucrările de construcție 
a termocentralei și a pos
turilor trafo, a trotuarelor 
în jurul halelor etc.“.

Aflăm însă că, deși a a- 
vansat cu unele lucrări, 
constructorul este ținut în 
loc pentru că lipsesc plă
cile de azbociment pe care 
nu le livrează Fabrica de 
ceramică din Bîrsești — 
Tg, Jiu. dar și lipsa pane- 
lor de la acoperiș pe care 
nu le produce 
baza proprie de 
a I.C.M. 4.

Realizarea la 
stabilite a 
zootehnice prevăzute a se 
construi prin cooperare de 
către mai multe cooperati
ve agricole prezintă o 
mare importanță econo- 

să 
îm- 

de carne și ouă 
bunei aprovizio- 

populației, dar și 
pentru . cooperati-

fost 
păsări, 
rezul- 
toate 
găini 
folo-

operativ 
producție

termenele 
complexelor

partid 
preve- 
supra- 
unități 
Impor-

de re- 
spre a

noștri — se justifica ing. Gheorghe 
Muscalu, director tehnic in ~ ’
industrială pentru articole 
casnic, utilaje și piese de
(CIACUPS).

Argumente asemănătoare 
aduse în discuție și de alți specia
liști. De exemplu, ing. Anghel Iones- 
cu, director adjunct in Ministerul In
dustriei Ușoare, ne spunea : „Nu pu
tem obliga uzinele constructoare de 
mașini să producă, bunăoară, numai 
în trimestrul IV pentru că atunci e 
prevăzut montajul utilajelor la un a- 
numit obiectiv al industriei ușoare. 
Furnizorii noștri produc în tot cursul 
anului. Așa că la ei sau la noi, sto
cul de utilaje trebuie să fie undeva.

Acestor păreri li se pot opune mai 
multe obiecții. Mai întîi, că pentru 
produse realizate în devans. uzinele 
constructoare de mașini pot primi 
credite bancare, deci, din punct de 
vedere financiar nu sînt lezate chiar 
dacă își formează, temporar, stocuri 
de produse finite. Apoi, o anumită 
uzină nu furnizează utilaje doar u- 
nui singur beneficiar. Or — și aici e 
„cheia" întregii probleme — termene
le de montaj stabilite sînt eșalonate 
de-a lungul întregului an calenda
ristic. Sau cel puțin astfel ar trebui 
eșalonate. Spunem „ar trebui" pen
tru că experiența arată că această 
problemă e departe de a fi soluțio
nată. tn industria ușoară, din cele 
67 noi capacități ce vor fi puse în 
funcțiune în acest an, 25 — adică 
mai mult de o treime — sînt planifi
cate în trimestrul IV. (De fapt 26, 
pentru că una este restantă din tri
mestrul III). în aceste condiții, e 
limpede, cuvintele „la beneficiar sau

Centrala 
de uz 
schimb

au fost

CONTRASTE
• O întrebare

cu... șurub
Geaba așteaptă be

neficiarii Fabricii de 
șuruburi din Bacău 
produsele contractate 
pentru ultimul trimes
tru al anului. Colec
tivul de aici nu le va 
putea livra la vreme. 
Și aceasta pentru că, 
deși ne aflăm la mij
locul lunii noiembrie, 
conducerea fabricii nu 
cunoaște încă furni
zorii a sute de tone 
metal necesare pen
tru realizarea pro
ducției planificate. Și 
cum șuruburile au o 
utilizare extrem de va
riată, întreprinderea 
băcăoană va încurca 
treburile multor- uni
tăți din țară. Nici pen
tru anul care vine lu
crurile nu se prezintă 
mai bine. Fabrica nu 
este în măsură să con
tracteze integral cele 
aproape 2 milioane de 
șuruburi cu Grupul in
dustrial de petrol-chi- 
mie din Borzești, 2,3 
milioane șuruburi cu 
Uzina metalurgică din

localitate, precum șl cu 
celelalte unități din 
țară din aceleași mo
tive : nu cunoaște nici 
pînă la această dată 
cantitatea de metal de 
care va dispune. La 
toate intervențiile fă
cute, a constatat co
respondentul nostru 
județean Gheorghe 
Baltă, Centrala Indus
trială de mașini, insta
lații și echipamente 
metalice din Capitală 
tace ca peștele. Singu
rele materiale necesa
re pentru producția a- 
nului viitor, contracta
te de fabrica de șuru
buri plnă mai zilele 
trecute erau 2 tone de 
grafit, 150 kg curelușe 
de cusut, cărămizile 
refractare pentru re
pararea cuptoarelor și 
săpunul de spălat pe 
mîini. In rest — nimic. 
Punem întrebarea : se 
pot face șuruburi fără 
metal ? Forul de 
sort din centrala 
dustrială urmează 
dea răspunsul.

• Inovatorii
și pompierii

re- 
in- 
să

mică. De aici urmează 
se realizeze cantități 
portante 
necesare 
nări a 
venituri . _ .
vele asociate. Intrucît tim
pul se menține favorabil, 
trebuie luate măsuri- în< ve» . j 

derea organizării temeini
ce a muncii pe șantiere, 
rezolvării problemelor le
gate de aprovizionarea cu 
utilaje și materiale, astfel 
ca termenul de dare în 
funcțiune a obiectivelor să 
fie respectat.

Florea CEAUSESCU 
Manole CORCACI 
corespondenții „Scînteii*

Sîntem tn era cau
ciucului și a polietile- 
nei, a polistirenului și 
a p.v.c.-ului. Plasticul 
poate fi întilnit la tot 
pasul, la cele mai va
riate produse — răs- 
pindire desigur deter
minată de însușirile 
lui superioare, de eco
nomicitate. Bineînțe
les, dacă e folosit un
de trebuie și cum tre
buie. Nu așa cum s-a 
procedat la întreprin
derea „Metalica" din 
Oradea. Aici s-a intro
dus în fabricație in a- 
cest an un reșou de 
gătit cu petrol, denu
mit Rapid-4. In docu
mentația de execuție, 
acesta era prevăzut, 
între altele, cu un plu
titor din tablă, care 
comandă închiderea 
rezervorului de com
bustibil. „Stați, oa
meni buni — au spus 
niște pseudoinova- 
tori — n-ați vă
zut că la instalațiile 
sanitare se folosesc 
plutitoare din plastic 7

Hat să le facem 
noi ta fel".
suficient ca vorba să 
fie aruncată, că s-a ți 
trecut la fapte, fără 
nici un studiu, fără ex
perimentări. In sfirșit, 
mai zilele trecute, un 
lot de 1 800 de reșouri, 
.perfecționate" cum am 
văzut, a fost prezen
tat pentru recepție spre 
a fi livrat unităților 
comerciale. Dar, stu
poare ! La recepție, 
organele Inspectoratu
lui general de stat 
pentru controlul cali
tății mărfurilor au res
pins întregul lot: p-'u- 
titoarele din masă 
plastică erau neetanșe 
și permiteau pătrun
derea necontrolati a 
petrolului — cu con
secința unui perma
nent pericol de in
cendiu. Desigur, sîn
tem pentru înlocuirea 
metalului, ca fi pen
tru inovații — dar nu 
pentru perfecționări 
care si dea de furcă 
pompierilor...

A fost

In noua halâ de dublâ râsucire a firelor de la Uzina de fibre sintetice lași Foto : M. Andreescu
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la furnizor — undeva trebuie să 
stoc de utilaje", capătă cu totul 
înțeles.

Milioanele de lei Imobilizate 
stocuri de utilaje tehnologice depis
tate la inventarierea de care vor
beam la început au fost contractate 
în anul trecut și mai de mult. Pe 
atunci nu existau normative care să 
stabilească perioada maximă admisi
bilă de stocare a utilajelor de la a- 
ducerea lor pe șantier și pînă la în
ceperea montajului. Și. in mare mă
sură, așa se și explică stocarea lor 
Îndelungată. Așa cum ne spunea ing.

urmare, stabilirea termenelor de li
vrare a utilajelor se face cu mai mult 
disoernămint.

Dar pentru ca noile reglementări în 
acest domeniu să-și arate din plin e- 
fectele favorabile în lichidarea stocu
rilor de utilaje tehnologice, exigența 
sporită a beneficiarilor reprezintă 
mult, dar nu totul. La elaborarea 
graficelor de eșalonare a investiții
lor și chiar la stabilirea termenelor 
de intrare în funcțiune ar trebui să 
se țină seama în mare măsură de po
sibilitățile reale ale industriei con
structoare de mașini de a produce la

ROSTUL MAȘINILOR
PRODUCȚIA

R. Mayer, director adjunct în Banca 
de Investiții, reglementările în legă
tură cu răspunderile concrete ale ti
tularilor și beneficiarilor de inves
tiții, ale furnizorilor de utilaje și ale 
organizațiilor de proiectare și de 
construcții-montaj pentru îndeplini
rea riguroasă a sarcinilor ce le revin 
cu privire la contractarea, livrarea 
și montarea utilajelor și instalațiilor 
tehnologice erau insuficiente. Recent, 
toate aceste probleme și-au căpătat 
soluționările cele mai potrivite. Ca

anumite termene utilajele și mași
nile solicitate de beneficiari. Spunem 
acest lucru pentru că există încă îm
prejurări în care, neajungîndu-se la 
un acord între beneficiarii și furni
zorii de utilaje privind momentul li
vrării lor. fie că apar stocuri de e- 
chipamente, fie că acestea nu se asi
gură la timpul potrivit. Așa, de 
exemplu pentru Fabrica de piese de 
schimb din Botoșani s-a cerut li
vrarea utilajelor în ultimul trimes
tru al anului viitor, dar furnizorul

le-a oferit în primul trimestru, afir- 
mînd că mai tîrziu îi va fi imposibil 
să facă acest lucru. Deocamdată, be
neficiarul a refuzat semnarea con
tractelor. Dar cum va fi rezolvată, 
totuși, această chestiune, excluzind, 
desigur, soluția stocajului ?

Problema care se pune acum cu 
toată acuitatea constă în lichidarea 
grabnică a stocurilor de utilaje for
mate. Pentru aceasta, intensificarea 
ritmului de lucru pe șantiere, crea
rea frontului de montaj și instalarea 
tuturor acestor fonduri fixe trebuie 
să fie o principală sarcină pretutin
deni unde există imobilizări de uti
laje. Concomitent, echipamentele a- 
duse cu mai mult timp în urmă 
pentru a fi montate, dar care, din 
diferite motive, nu și-au mai găsit 
locul la capacitățile respective, va- 
lorînd circa 60 milioane lei, să fie 
urgent redistribuite și puse în func
țiune.

Continuarea procesului de Indus
trializare socialistă a țării, orienta
rea consecventă a fondurilor de in
vestiții spre construirea de obiective 
productive înzestrate cu echipamen
te și tehnologii perfecționate implică 
cheltuirea unor mari sume bănești 
pentru achiziționarea utilajelor, ma
șinilor, instalațiilor atît din țară cit și 
din import. Se impune deci cu atît 
mai mult ca toți cel care concură la 
realizarea investițiilor să manifeste o 
intensă preocupare pentru evitarea 
stocării pe șantiere a utilajelor teh
nologice. Este sigur că găsirea și pu
nerea în practică a tuturor mijloa
celor de activizare a resurselor fi
nanciare vor contribui în măsură 
importantă la lărgirea posibilităților 
de dezvoltare a economiei noastre 
naționale.

® „Consiliul îngerilor 
protectori"

Sucursala județeană 
a Băncii agricole din 
Tirgu-Mureș — trans
mite corespondentul 
nostru Lorand Deaki 
— a terminat recent 
verificarea financiar- 
gestionară a coopera
tivei agricole din Vi- 
drasău, pe perioada 
1 mai 1969—31 au
gust 1970. Din ma
terialul de verificare a 
rezultat, printre altele, 
că membrii consiliului 
de conducere au, între 
altele, o îndeletnicire 
aparte : de îngeri pro
tectori ai celor care 
au dat dovadă de ne
glijență sau au risipit 
avutul obștesc. Se 
produc pagube în a- 
vutul obștesc ? Con
siliul de conducere, 
sau „consiliul îngeri
lor protectori", mușa- 
malizează lucrurile șt 
acoperă pe vinovat. In 
cadrul sectorului zoo-

tehnic au fost aco
perite o serie de 
pierderi. O iapă a 
fost găsită spinzurată 
de iesle, iar consiliul 
de conducere nu a sta
bilit cine răspunde de 
această pierdere. Au 
fost scăzuți din evi
dență 10 purcei care 
au murit din cauza 
lipsei de îngrijiri, fără 
a se pretinde recupe
rarea valorii pierdute. 
Se pare că aceasta e o 
boală mai veche. La 
controlul de fond an
terior au fost constata
te unele pagube. Dar 
multe din ele nu au 
fost recuperate, deși 
de atunci au trecut a- 
proape 2 ani. Ce ga
ranție există atunci 
pentru recuperarea 
lipsurilor constatate a- 
cum ? Se așteaptă poa
te o a treia verificare 
ca apoi totul să se 
reia de la inceput T

se 
că 
cu 
ți- 
lor

nici nu 
aprecia, 

depozitate

• Geografii au
înregistrat Muntele 
de la Măldărăști?

De cîțiva ani, rela
tează Gh. Baltă, co
respondentul „Scînteii" 
pentru județul Bacău, 
in preajma sediului 
fermei agricole de stat 
Măldărăști, s-a format 
un adevărat munte. Nu 
din piatră sau din sa
re. ci din îngrășăminte 
chimice. Nimeni din 
conducerea fermei nu 
poate aprecia ce can
titate de îngrășăminte 
există aici. Nu rezujtă 
de altminteri nici din 
scripte. Și 
s-ar putea 
pentru că, 
pe un bot de deal, sub 
cerul liber, îngrășă
mintele au fost lăsate 
din 1967 pînă acum 
pradă vînturilor și 
ploilor Parte din ele 
s-au dizolvat, iar cele 
ce au mai rămas s-au 
pietrificat. Curios că. 
în loc să scadă, mun
tele crește văzînd cu 
ochii. Și asta pentru 
că, atît cei de la in
spectoratul județean 
T.A.S., cît și cei din

conducerea întreprin
derii din Sascut pom
pează spre această fer
mă, lună de lună, can
tități tot mai mari de 
îngrășăminte. Din sep
tembrie și pînă acum, 
bunăoară, au fost tri
mise la Măldărăști 
încă 6 vagoane de în
grășăminte. Fermie
rul, inginerul Nicolae 
Ivan, și economistul 
Ion Horchidan, 
pling pretutindeni 
nu mai au ce face 
ele, dar nimeni nu 
ne seama de păsul
și li se „bagă pe git“ 
ingrășăminte cu ghio
tura. Cei din condu
cerea fermei au dispus, 
în ultima vreme, să se 
sape un șanț adînc. ca 
să pună în el îngrășă- 
mintele : chipurile să 
le adăpostească. Decît 
îngrășămintele. n-ar 
trebui mai bine înmor- 
mîntate nepăsarea și 
indolența, iar cei vi 
novați de pagube puși 
să le plătească ?
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PREGĂTIREA

SUBINGINERILOR
in căutarea profilului specific

Noul an universitar a marcat o 
considerabilă creștere a numărului 
de studenți de Ia cursurile de zi și 
serale ale invățămîntului de subingi
neri. Este suficient să ilustrăm acest 
progres arătând că celor peste 5 300 
de tineri care frecventează secțiile a 
30 de specialități s-au adăugat alți 
aproape 3 500 studenți în anul I; tot
odată, s-au creat secțiile de arhitecți- 
conductori, electromecanică meta
lurgică, montarea, întreținerea și ex
ploatarea instalațiilor din industria 
materialelor de construcții, tehnică 
edilitară și altele.

Evident, creșterea numărului de 
studenți cu mai mult de 60 la sută, 
intr-un singur an, aduce pe agenda 
preocupărilor universitare probleme 
complexe, reliefate în bună parte de 
experiența primei promoții de subin
gineri. care în primele luni ale anu
lui viitor va intra în producție. „Da
că sintetizăm multitudinea de opinii 
expuse cu vreun prilej sau altul — 
recent chiar într-o ședință de colegiu 
a Ministerului Invățămîntului la care 
au fost invitați rectori, decani, repre
zentanți de ministere economice, spe
cialiști din industrie — spunea tova
rășul Petre Ioncscu, director general 
adjunct in Ministerul Invățămîntului, 
ajungem, fără îndoială, la concluzia 
că in pregătirea studenților de la fa
cultățile și secțiile de subingineri 
sint necesare căutări mai profunde 
pentru asigurarea unui proces de în- 
vățămînt cu un mai pronunțat carac
ter practic și aplicativ. Pornind de 
la cunoașterea mai exactă a locului 
in producție a acestor specialiști, des
tinați să conducă anumite locuri de 
muncă — ateliere, sectoare, șantiere 
i.iai mici — se pare că a devenit ne
cesară reconsiderarea unor planuri și 
programe de învățămint și. mai ales, 
a rolului și duratei stagiului de prac
tică de (doar !) 6 săptămini în fie
care din primii doi ani de studiu".

Intr-adevăr, o anumită grabă de 
acum 2—3 ani începe să-și dezvăluie 
consecințele. După cum afirmă unii 
profesori, primele planuri și progra
me de învățămint nu au fost subsu
mate cerințelor exacte ale formării 
acestui tip de specialiști și reprezin
tă, de fapt, exemplare trunchiate și, 
ici-colo, comprimate ale planurilor și 
programelor de învățămint proprii 
diferitelor secții și facultăți din în
vățămîntul politehnic, care pregătesc 
ingineri într-o perioadă aproximativ 
■’ublă decît cea rezervată studiului 

ingineresc. Mai mult, n-a fost sta- 
.tă nici ponderea specifică pe care 

ebuie să o aibă anumite disci
pline pentru pregătirea de un 

anume profil. La Institutul poli
tehnic din Brașov, împreună cu rec
torul acestei instituții, prof. dr. ing. 
Gheorghe Nițescu, am studiat un plan 
de învățămint destinat subingineri
lor. Desenul tehnic, mecanica teh
nică, rezistența materialelor și disci
plina „organe mașini și mecanisme" 
dispun de același număr de ore, 135 ; 
tehnologia mecanică este pe plan de 
egalitate cu matematicile superioare,

beneficiind de 150 de ore. „Credeți 
că un subinginer va avea trebuință, 
în specificul specialității lui. de cal
cul integral sau de funcții complexe 
în aceeași măsură ca de tehnologia 
mecanică ? — întreba inginerul Ni- 
țescu. Eu cred că nu. Și aș mai adău
ga ceva, cu riscul de a nu fi în con
sonanță cu părerile unor colegi : no
țiunile predate la anumite cursuri de 
matematică se transmit la un nivel 
mai scăzut, e drept, incă în liceu. 
N-aș vrea să se înțeleagă că studen
ții de la subingineri n-au nevoie de 
pregătire matematică. Dar consider 
că această pregătire trebuie să fie a- 
decvată cu specialitatea lor". In a- 
ceeași ordine de idei, alți profesori 
consideră că unele cursuri pot fi co
masate (de pildă, organizarea ate
lierelor cu tehnologia folosirii mași
nilor). altele restrîrise (tehnologia 
materialelor, organe mașini și me
canisme, echipament de foraj etc.), 
pentru a se crea disponibilități de 
orar disciplinelor esențiale ale sub- 
ingineriei, care trebuie să se mate
rializeze în cursuri cu un conținut 
specific. Pentru că există actualmen
te capitole teoretice fără tangențe cu 
scopul urmărit de pregătirea subin- 
ginerilor care oferă, cel mult, „pri
viri panoramice", ocolind, în fapt, 
esențialul în specialitate.

Dar nu numai pregătirea teoretică 
a acestor studenți este discutabilă ; 
deficitară, mai mult poate decît aceas
ta. pregătirea practică evidențiază de 
asemenea carențe serioase. Or, pregă
tirea pentru munca de producție este 
însăși rațiunea procesului de forma
re a subinginerilor. La Brașov mi s-a 
relatat, de exemplu, că studenții sub
ingineri au făcut aceeași practică In 
aceeași perioadă și în aceleași între
prinderi (uzinele „Steagul roșu", 
„Tractorul") cu colegii lor de la sec
țiile de ingineri. Cazuri similare s-au 
consemnat și la alte facultăți, care 
au organizat practica fără să facă 
distincțiile cuvenite, în întreprinderi 
ca „23 August". „Electronica". „Vul
can", „Grivița roșie" (București) sau 
în alte unități industriale din Craio
va, Pitești, Galați. Reșița. Arad. In 
atari situații, practica s-a efectuat 
ca să se efectueze, nimeni nu s-a în
trebat : cu ce rezultate ? Au fost, 
desigur, și excepții fericite. Bună
oară, profesorii care au îndrumat 
practica de la secția electromecanică 
petrolieră din Ploiești mi-au relatat 
cum studenții lor au participat di
rect la lucrări în secții mici (tur
nătorie. forjă tratament termic), au 
executat unele lucrări specifice sec
țiilor mari (prelucrări mecanice, ca- 
zangerie, mecanică, montaj), însușin- 
du-și deprinderi și cunoștințe prac
tice noi. „De altminteri, așa ar tre
bui să se întâmple în toate cazurile 
și în tot cursul perioadei de practică 
— spunea conf. dr. Gh. Horhoianu, 
de la facultatea de forajul sondelor 
și exploatarea zăcămintelor de petrol 
și gaze din București. Bunăoară, vii
torul specialist în domeniul petrolului 
ar trebui să parcurgă la stagiile de

ANIVERSĂRI ȘCOLARE
în comuna Borosneul Mare a avut 

loc duminică o festivitate prilejuită 
de aniversarea a 400 de ani de la în
ființarea școlii din localitate. Des
pre Istoricul acestei vechi instituții 
de învățămint de pe meleagurile ju
dețului Covasna au vorbit Iacob Ște
fan, directorul școlii, profesorul pen
sionar Pal Francisc și 
Keleman.

într-o atmosferă de 
tuziașm, cei prezenți la
adoptat o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, în care se spune prin-

eleva Marta

puternic en- 
festivitate au

tre altele : însuflețiți de înțeleaptă 
politică internă și externă a partidu
lui, de mărețele perspective oe ni se 
deschid, ne angajăm că voim munci 
pentru obținerea de noi succese in 
întâmpinarea semicentenarului creării 
partidului, conștienți că în felul a- 
cesta contribuim, alături de întregul 
popor, la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în încheierea festivității, echipele 
artistice ale școlii sărbătorite și ale 
altor școli din județul Covasna au 
prezentat un program artistic oma-

(Agerpres)
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Victor VIȘINESCU

comedie 
comedie

rînd, necesitatea de a se clari- 
acea concepție universitară 

să concorde pe deplin cu cerin- 
simultane ale pregătirii teore- 
temeinice și specifice subîngi-

cinema

CEN-

CRlNGAȘI - 18; 18;

tn cap : VIITORUL

VIITO-

18;

cronica
dramatică

spiritului
Lenin a

Natalia STANCU

>

FES-
18.30:

din 
re- 
ar- 
al 
al

11,15; 13,30: 16;

„Istoria 
9,30; 12;

pe care 
comisarii

Directorul nos- 
după aur — 
(sala Union).
„Aventura" : 
11; 13,30; 16;

de bunic : VOLGA

SALA 
de

viu : VOLGA — 15;

muzica : COTRO- 
17,45; 20.

PACEA — 15,45;

(ambele serii) : 
12,30; 16; 19,30.
deosebită : LUMINA 
în continuare : 18,15;

practică filiera profesiunilor de son
dor, podar, ajutor de maistru, mais
tru, brigadier". Desigur, adăugăm noi, 
trepte similare — specifice, bineîn
țeles. fiecărei profesii — ar trebui 
să parcurgă în anii săi de pregătire 
fiecare subinginer. Experiența arată 
că este imperios necesar ca stagiile 
de practică ale subinginerilor să nu 
mai rămînă „copii" mai restrinse ale 
stagiilor efectuate de studenții de la 
secțiile de ingineri. După o părere 
foarte larg acceptată, „inițierea" în 
profesiune ar trebui să se realizeze 
în timpul unor perioade de practică 
cel puțin duble față de cele acum 
existente, activitatea concretă în 
uzine, pe șantiere, extinzîndu-se ast
fel la 12 sâptămîni pe an. De alt
minteri, cum am fost informați la 
Ministerul Invățămîntului, în această 
perspectivă a prelungirii stagiului 
practicii în producție se studiază și 
posibilitatea prelungirii, cu un se
mestru, a ciclului de studii subingi- 
nerești. Aceluiași țel al asigurării 
unei pregătiri adecvate preocupărilor 
viitoare ale subinginerului slujește 
și intenția de a reconsidera cerin
țele din perioada practicii pentru 
proiectul de diplomă. Mai exact, se 
are în vedere ca absolventului de la 
aceste secții să i se pretindă o lu
crare nu atît de înaltă valoare teo
retică, cît o sinteză pe o temă ma
joră a producției, care l-a preocupat 
în ultimul stagiu de practică.

Există și puncte de vedere care 
sugerează schimbări structurale in 
învățămîntul de subingineri. Una din 
ele o consemnăm ca atare. Conf. dr. 
ing, Stelian Dumitrescu, rectorul In
stitutului de petrol din Ploiești, spu
nea : „Pornindu-se de la cerințele 
actuale și de perspectivă ale econo
miei naționale, care impun învăță- 
mintului superior să furnizeze spe
cialiști cu pregătire intermediară 
într-un număr crescînd, astfel in
cit la 1 inginer să existe în viitor 
2—3 subingineri, cerință realmente 
obiectivă, cred că ar trebui să se 
treacă la aplicarea mai largă — poa
te deocamdată experimental. în cîte
va institute — a formulei adoptate 
din acest an la Institutul de Arhi
tectură din București. Se știe că, în 
acest institut, primii trei ani de fa
cultate dau calificarea de arhitect- 
conductor (treaptă identică cu cea 
de subinginer), iar studenții care vor 
să-și continue studiile trebuie să 
susțină un examen de „baraj". Apli
cată și in învățămîntul politehnic, a- 
ceastă ciclare ar permite în primii 
ani de studiu asigurarea pentru toți 
studenții a unei pregătiri subirigine- 
rești și, totodată, o testare cît mai 
obiectivă cu putință a calităților reale 
ale tinerilor care vor să se con
sacre ingineriei".

Ceea ce s-ar cuveni reluat în în
cheierea acestei anchete ar fi, în pri
mul 
fica 
care 
țele 
tice 
nerilor, dublată și accentuată cu pre
gătirea pentru munca în producție. 
Atingerea acestui țel obligă Minis
terul Invățămîntului și toate celelal
te ministere interesate să se pronun
țe mai operativ asupra problemelor 
complexe pe care le ridică imperati
vul perfecționării învățămintului de 
subingineri.

...Moscova. Kremlin. Sala 
de ședințe a Consiliului Co
misarilor poporului — Sov- 
narkoin incepe să se um
ple treptat. Intr-o cameră 
alăturată o secretară dic
tează telegrame — toate 
semnate Lenin. Textele atît 
de diferite vorbesc de ju
decata adîncă și de prezen
ța vie, tumultoasă și multi
laterală a conducătorului în 
rezolvarea unor aspecte de 
importanță crucială pentru 
victoria revoluției. Dar și 
despre grija sa particulară 
pentru om.

Sosesc rind pe rînd : Cl- 
cerin, Steklov, Enukidze, 
Petrovski, Lunacearski, toți 
comisarii poporului.

Este așteptat Lenin. Dar 
Lenin nu va veni : sîntem 
in ziua de 30 august a anu
lui 1918, ziua în care s-a 
produs un atentat la viața 
conducătorului. Lenin e 
foarte grav rănit. Copleși
toarea veste o aduce Ulia- 
nova.

După un moment de e- 
moție tăcută, paralizantă, 
comisarii se îndreaptă că
tre apartamentul lui Lenin, 
asistând neputincioși la e- 
forturile neobosite ale me
dicilor. In toate privirile 
aceeași întrebare : „Există 
vreo speranță ?“ — deocam
dată fără răspuns. Treptat, 
treptat comisarii revin in 
sala de ședințe a Sovnar- 
komului. Plutește în aer o 
atmosferă apăsătoare, o 
durere indicibilă „Să lăsăm 
pe miine, la aceeași oră ; 
aceeași ordine de zi", pro
pune Noghin. „Să lăsăm 
pe miine" aprobă Sverdlov. 
Dar problemele urgente ale 
revoluției nu suportă nici o 
aminare. In timp ce tele
graful continuă neobosit să 
transmită mesajele lui Le- 
nin către întreaga Rusie — 
mesaje elaborate cu cîteva 
ore înaintea atentatului — 
in timp ce doctorii duc 
lupta contra cronometru 
pentru salvarea vieții lui 
Vladimir Ilici, comisarii 
trebuie să rămînă pe loc 
și să decidă împreună, u- 
niți, cu deplină maturitate 
revoluționară, asupra celor 
mai diverse aspecte. Prin
tre acestea : aplicarea ho- 
tărîrii împotriva specu
lanților și asigurarea pîinii 
pentru locuitorii Moscovei,

Aspect din expoziție Foto : M. Cioc
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• Opera Româna : Don Carlos — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Părinții te
ribili — 20.
• Teatrul de comedie : Cher
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sabia) : 
Gluga pe ochi — premieră — 20.
• Teatrul C. I. Nottara (sala Ma- 
gheru) : Bărbați fără neveste — 
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30
• Teatrul „Ion Creangă" : Matelaș 
gîscarui — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de Rouă-brotăce- 
lul — 17.
• Teatrul de stat din Oradea — 
secția română — (în sala Teatru
lui Mic) : Casa cu două intrări 
— 20.
• Teatrul de stat din Tg. Mureș 
— secția română — (în sala Co
media a Teatrului Național „I.L. 
Caragiale") : Cine-1 salvează pc 
Albert Cobb 7 — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 

(sala Savoy) : La grădina
(sala din 

Sonatul

nase“ ____ ______ _
„Cărăbuș" : — 19,30; 
Calea Victoriei nr. 174) : 
Lunii — 19,30.
• Teatrul de revistă șl 
„Ion Vasilescu" : Viața o
— 19,30.
• Circul „Globus" : Star circus ’70
— 19.30.

10,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Teleșcoală. 11,00 închi
derea emisiunii de dimineață. 18,00 
Deschiderea emisiunii. Ateneu — 
emisiune de actualitate muzicală.
18.30 La 1 600“ Ceislus — emisiu
ne pentru tineret. Din rezultatele 
șl tradițiile învățămîntulul meta
lurgic românesc prezentate de ca
dre didactice și studenți ai facul
tății de metalurgie din București. 
18,55 Cîntați cu noi. Emisiunea 
prezintă aspecte de Ia Festivalul 
cultural-artistic desfășurat la Bel
grad în vara acestui an. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Handbal ; 
„Trofeul Carpaților" R.D. Germană 
— Iugoslavia (masculin) — repriza 
a H-a. Transmisiune de la Cluj.
20.30 Seară de teatru : ,,Ciuta“ de 
Victor Ion Popa (premieră pe 
țară). 22,00 Prim plan. Șerban Cio- 
cuiescu. 22,30 Telejurnalul de 
noapte. 22,40 Muzicorama — revis
ta actualităților de muzică ușoară.

decizti de strategie mili
tară, de îndrumare tactică 
și ideologică. Hotărîrea cea 
mai importantă 
trebuie să o ia 
poporului, proba cea mai 
înaltă a justeței 
lor de orientare — in acest 
moment în care 
fost rănit. Urițki și înain
tea lui mulți alți conducă
tori bolșevici uciși, în a- 
cest moment în care capi
taliștii ruși și aliații lor 
folosesc asasini plătiți — 
este cea cu privire la in-

al cârtii-1970
£

In sala Dalles din Ca
pitală a avut loc ieri 
deschiderea primului 
Salon național al cărții 
— 1970.

La deschidere au 
participat Pompiiiu Ma- 
covei, președintele Co
mitetului de Stat pen
tru Cultură 
acad. Zaharia 
președintele 
scriitorilor, 
trescu, președintele U- 
niunii compozitorilor, 
reprezentanți ai condu
cerii I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din 
M.A.E., directorii edi
turilor, scriitori, acade
micieni și alți oameni 
de știință și cultură, 
ziariști, un numeros 
public.

Erau prezenți atașați 
culturali și de presă ai 
ambasadelor străine la 
București.

Au luat cuvîntul, cu 
acest prilej, Ion Doclu 
Bălan, vicepreședinte al 
C.S.C.A., și acad. Zaha
ria Stancu.

Organizată de Centra
la cărții, sub auspiciile 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
această manifestare i- 
nedită, 
pentru dimensiunile și 
profunzimea procesu
lui de editare și răs- 
pîndire a cărții, se des
fășoară incă de la inau
gurare într-o atmosferă 
de larg interes atît din 
partea oamenilor de 
Știință, cultură și artă, 
cît și a marelui public 
iubitor de lectură.

Pentru prima oară, 
întreaga rețea editoria
lă expune o largă se
lecție din producția de 
carte a acestui an, pri
lejuind o cuprinzătoare 
trecere în revistă a ac
tivității editoriale și o- 
ferind un cadru de re
flecție și confruntări 
multilaterale, deschise, 
între creatori, editori și 
public. Cele peste 1 500 
de titluri expuse în ca
drul salonului oglin
desc în bună măsură 
drumul cărții românești 
parcurs de-a lungul ți
nui sfert de veac, înfă
țișează sugestiv bogă
ția și varietatea terna-

și Artă, 
Stancu, 
Uniunii 

Ion Dumi-

semnificativă

stituirea, conceperea și a- 
plicarea măsurilor de adap
tare a justiției la ne
cesitățile obiective ale 
momentului revoluționar și 
crearea cadrului legalității 
revoluționare. M. Șatrov 
așează în centrul piesei sale 
deliberarea asupra acestor 
probleme.

tică a activității edito
riale, realizările obținu
te pe linia îmbunătăți
rii permanente a aspec
tului grafic al cărții, 
preocupările editorilor 
pentru satisfacerea ce
rințelor tot mai exigen
te ale maselor largi de 
cititori.

Cartea a slujit și slu
jește unor necesități u- 
mane majore, se impu
ne ca indiciu esențial al 
vieții spirituale a ori
cărui popor. Dimensiu
nea editării cărții în ul
timul sfert de veac — 
mai mult de 116 000 
titluri într-un tiraj de 
peste 10 150 000 000 e- 
xemplare — este sem
nificativă ca reflex al 
politicii culturale de 
largă perspectivă a par
tidului nostru, preocu
pat să asigure accesul 
la carte celor mai di
verse pături ale popu
lației. Numai în acest 
an, cifra tipăriturilor 
înregistrează 3 875 ti

detluri, într-un tiraj 
peste 57 milioane e- 
xemplare.

Amploarea nemaiîn
tâlnită a tipăririi cărții 
se conjugă cu efortu
rile continue de îmbo
gățire și diversificare a 
activității editoriale. 
Măsurile pentru perfec
ționarea sistemului edi
torial, chemate să asi
gure yn „cadru organi- 
zătdfî'c* superior activi
tății în acest domeniu, 
își dezvăluie roadele 
încă la actualul salon, 
atât prin calitatea tipă
riturilor. cit și prin pa
leta largă, diversificată 
a profilului lor.

Organizat în siste
mul prezentării mono
grafice a activității fie
cărei edituri (sînt pre
zente 21 de edituri), 
salonul național oferă 
o vastă panoramă a 
cărții românești — de 
la cartea politică la 
cartea științifică, tehni
că sau didactică ori de 
la cartea literară și de 
artă la cea de divertis
ment — în limba ro
mână ca și în limbile 
naționalităților conlo
cuitoare ; cartea străină 
este, de asemenea, pre-

zentă prin numeroase 
traduceri. Semnificația 
acestui salon reflectă 
viu un sentiment apar
te, de responsabilitate. 
„E vorba de o răspunde
re multiplă și complexă, 
sublinia in cuvîntul său 
inaugural tov. I. Dodu- 
Bălan, vicepreședinte al 
C.S.C.A., răspunderea 
mai întîi a autorului 
față de conținutul căr
ții, față de ideile și 
sentimentele ce le pro
pagă, față de finalita
tea instructiv-educativă 
a operei sale. Apoi, răs
punderea editorului, 
difuzorului și a 
ticului — care 
datori să depună 
atâta efort pentru 
tarea, difuzarea și 
mentarea cărții cit 
depus autorul pentru 
scrierea ei. E vorba de 
o răspundere amplă, 
care poate influența 
destinele unei culturi, 
fizionomia ei și, în ul
timă instanță. starea 
morală și gustul 
tic al publicului 
tor".

Actualul Salon 
nai al cărții este 
mat să realizeze 
util și necesar 
de experiență între e- 
dituri, să discute pro
bleme de actualitate 
privind tipărirea și rea
lizarea grafică a cărți
lor, dar, mai ales, să 
afle noi modalități spe
cifice de contact cu 

, publicul, de informare 
asupra calității unor ti
părituri. Aflat la pri
ma ediție, fapt care ar 
putea explica și unele 
minusuri (lipsa unui 
catalog de informare 
detaliată asupra cuprin
sului întregului salon 
și. în mare, a dimensiu
nilor procesului de edi
tare a cărții în țara 
noastră, ca și absența 
de la standul cu vîn- 
zare a unor cărți pre
zente în expoziție), Sa
lonul național al cărții 
1970 reprezintă un im
portant moment de cul
tură, avînd semnifica
țiile unui omagiu adus 
creației și tipăriturii 
românești.

națio- 
che- 

un 
schimb

Emil VASILESCU

Mereu, comisarii, 
frunte cu Sverdlov - 
care a preluat conducerea 
ședinței și căruia Lenin, 
grav rănit, a apucat să-i 
transmită imperativul uni
tății Sovnarkomului — 
simt imperios nevoia să-și 
pună aceeași întrebare : 
Ce părere are Vladimir 
Ilici in această problemă ? 
Și de fiecare dată simt la 
fel de imperios îndemnul 
de a judeca în spiritul 
gîndiriî lui mereu creatoa
re, făcînd mereu apel la

• Fantasme : 
12,15; 15; 17,45; 
9,15; 11,30; 14;
• Răzbunarea 
PALATULUI - 
bilete — 3472) ; 
lete — 3480), BUCUREȘTI — 
10; 12,15- 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• King Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
13,15; 20,30. VICTORIA — 8,45: 
13,30; 16; 18,30; 20.45.
Călugărița din Monza :

TIVAL — 9:................... "
2.1.
• Mayerling 
TRAL — 9;
• O părere
— 9,30—15,30
20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Hibernatus : DOINA — 11,30
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20.30, PROGRESUL —
20.
• Tarzan, omul maimuță : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Medalion Charlie Chaplin — 9:
Un cîntec străbate lumea — 10.30; 
12,30; 14.30: 16,30; ’
tru — 18,30; Goana 
21 : CINEMATECA
• Ciclul de filme
FEROVIAR — 8,30:
18,30; 21.
• Sechestru de persoană : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16:
13,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Departe de lumea dezlănțuită :
GRIVIȚA — 9,30—12,30 în conti
nuare ; 16,15; 19,30, TOMIS —
8,30—14 în continuare ; 16,45; 19,45.
Î, Valea păpușilor : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 17,30; 20.
• Flacăra olimpică : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.
• 100 de carabine : DACIA —
8,45—20,30 în continuare, MIORI
ȚA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15:
20,30.
• In arșița nopții : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30.
• A trăi pentru a trăi : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,30.
• Sentința : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Ultimul mohican : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45: 20, GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,30. FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Patricia și 
CENI — 15,30;
• întâlnirea :
18; 20.
• Străinii :
20.
• Cadavrul
17.
• Afurisitul
— 19,15.
• Omul ras
— 16.
• Intr-o seară, un tren :
RUL — 18; 20.
• Ciclul de filme din 
Westernului" : GLORIA — 
15; 17,30; 20.
• Medicul de la asigurări : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
20,15.
• Măsura riscului : MOȘILOR 
15,30.
• Degetul de fler : MOȘILOR 
11; 18; 20,15.
• Agonie și extaz s POPULAR 
— 15,30; 19.
• Greșeala regelui i MUNCA — 
14.
• Răpirea fecioarelor : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Petrecerea : FLACĂRA — 18: 
18; 20.
• De șapte ori șapte : ARTA — 
14—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Dreptul de a te naște : RA
HOVA — 16; 18; 20.
• Aurul i FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Impostorii : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Ciclul de filme „Capă șl spa
dă" : VITAN — 11; 15,30; 18; 20,30, 
PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18.
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învățămintele experienței 
istorice. învățăminte 
bilite în urma unei 
milări critice și a 
analize temeinice și 
a le confrunta atent cu 
litatea revoluției ruse. __ 
cizia luată (care se dove
dește a fi identică cu cea 
pe care a luat-o Vladi
mir Ilici cu cîteva ceasuri 
înaintea atentatului și cu 
cea pe care o va pune în 
aplicare după însănătoșirea 
sa) face dovada coeziunii 
forței partidului, justeței 
orientării sale.

Colectivul teatrului „So
vremennik" și-a asumat di
ficila sarcină de a inter
preta această piesă intere
santă sub aspect problema
tic, care aduce în scenă a- 
proape numai personalități 
ale istoriei revoluției și ca
re reprezintă — pe cea mai 
mare întindere a ei o 
dramatică confruntare de 
principii. Spectacolul tea
trului moscovit, prezentat 
în 1967, în cinstea aniver
sării semicentenarului Ma
rii Revoluții Socialiste 
Octombrie și realizat în 
gia lui Oleg Efremov, 
tist al poporului 
R.S.F.S. Ruse, laureat 
Premiului de stat, repre
zintă o reușită sub ambele 
aspecte. El recreează cu 
succes înlănțuirea rapidă a 
evenimentelor, 
de tensiune 

ale zilei de 
evocînd cu 
litatea lui 
convingător 
rile și frămîntările bolșevi
cilor, a partidului comunist 
în această zi grea pen
tru țara și pentru revoluție, 
reflectând legătura lui cu 
poporul, maturitatea revo
luționară.

Interpreții comisarilor 
poporului (să amintim prin
tre primii pe : I. Kvașa — 
Sverdlov, E. Evstigneev — 
Lunacearski, O. Tabakov — 
Zagorski, V. Nikulin — 
Krestinski) au creat cu ta
lent compoziții de mare au
tenticitate și forță expresi
vă. Aceste compoziții — rea
lizate cu mijloace de mare 
concentrare, simple, direc
te, pe baza unui studiu de 
reconstituire istorică aten
tă — ne-au vorbit desigur 
despre dorința de a obți-

sta- 
asi- 
unei 

de 
rea- 
De-

momentele 
și de dezbatere 
30 august 1918, 
forță persona- 

Lenin, vorbind 
despre gîndu-

ne o cît mai mare asemă
nare cu datele exterioare 
ale personajelor, dar mai 
ales despre efortul realiză
rii unor portrete exacta 
sub aspectul comportamen
tului, mentalității și gîndi- 
rii specifice distinctive. 
Merită, de asemenea, o 
mențiune specială felul 
in care L. Tolmaciova, ar
tistă emerită a R.S.F.S.R., 
G. Sokolova și E. Millioti 
au conturat, cu mijloace 
foarte sobre dar cu mare 
forță dramatică, figurile 
comisarului Kollontai, ale 
lui Krupskaia și ale Ulia- 
novei.

Spiritul de echipă, capa
citatea de a contribui cu 
măsură la o compoziție de 
ansamblu a actorilor de la 
„Sovremennik" s-au relevat 
cu pregnanță în scenele co
municării veștii atentatu
lui, ale deliberării asupra 
hotărîrilor pe care acesta 
urma să le determine, în 
scenele de patetică evocare 
a lui Lenin, ca și în cele 
în care se primesc noi vești 
în legătură cu sănătatea 
lui. O puternică impresie 
au produs, de asemenea, 
scenele finale de trecere 
rapidă de la patosul dez
baterilor; ideologice la bucu
ria și entuziasmul date de 
vestea însănătoșirii lui Le
nin. momentul final de op
timism revoluționar cu care 
se încheie, în acordurile 
„Internaționalei", spectaco
lul.

„Bolșevicii" a deschis se
ria celor patru spectacole 
de mare interes artistic 
prezentate de colectivul 
Teatrului „Sovremennik" lă 
București. Atît interpreta
rea acestei piese, cît și for
ța comunicării emoției sce
nice din „Azilul de noapte" 
de Maxim Gorki, „O poves
te obișnuită", dramatizare 
de V. Rozov după I. A. 
Goncearov și „Fără cruce" 
de V. Tendriakov au impus 
publicului Capitalei specta
cole de valoare, un co
lectiv teatral prestigios, cu 
personalități actoricești de 
mare talent, cu excepționa
le disponibilități de compo
ziție, cu o concepție uma
nistă asupra rolului artei.
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Cronica zilei
Ministrul industriei construcțiilor de 

mașini, Ioan Avram, însoțit de un 
grup de specialiști, a plecat luni di
mineața la Moscova, unde va avea 
convorbiri la Comitetul de stat pen
tru relații economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., în vederea încheierii u- 
nui acord pentru importul din 
Uniunea Sovietică al unor instalații și 
utilaje. Ministrul român va avea, de 
asemenea, întrevederi cu conduce
rile unor ministere de profil similar 
din U.R.S.S., în vederea dezvoltării 
colaborării și cooperării româno-so- 
vietice în domeniul industriei con
strucțiilor de mașini pe perioada 
1971—1975.

La sosire, pe aeroportul Șereme- 
tievo, loan Avram a fost salutat de 
I. V. Arhipov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru relații e- 
conomice externe de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale sovietice.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Moscova, 
Teodor Marinescu, și membri ai 
ambasadei.

★
Luni după-amiază a-a înapoiat în 

Capitală delegația Partidului Comu
nist Român condusă de Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., care a luat parte la con
ferința științifică internațională or
ganizată de C.C. al P.S.U.G., cu oca
zia aniversării a 150 de ani de la 
nașterea lui Friedrich Engels.

La plecarea din Berlin, pe aeropor
tul Schonefeld, delegația a fost salu
tată de Hans Jendretzky, membru al 
C.C. al P.S.U.G., și de alți activiști 
de partid.

★
Răspunzînd la telegrama de felici

tare adresată cu ocazia Zilei națio
nale a Iranului de către ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Ira
nului, Ardeshir Zahedi, a mulțumit 
călduros pentru felicitările și urările 
adresate.

★
La invitația conducerii Institutului 

de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. a sosit în 
Capitală, într-o vizită de schimb de 
experiență, o delegație a Institutului 
de istorie contemporană din Belgrad, 
condusă de Pero Moraca, directorul 
institutului.

★
Duminică seara a sosit în Capitală 

Per Otto Rathsman, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Sue
diei în Republica Socialistă România.

★
Luni dimineața s-au deschis în 

Capitală, în Sala mică a palatului, 
lucrările celui de-al 7-lea Simpo
zion internațional de criminalistică, 
în cadrul căruia se vor dezbate pro
bleme privind mijloacele tehnice și 
metodele de descoperire și cercetare 
a infracțiunilor contra avutului ob
ștesc și a celui personal.

La lucrări participă numeroși spe
cialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba. R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
Iau parte, de asemenea, cadre de 
conducere din Ministerul Afacerilor 
Interne, reprezentanți ai unor mi
nistere și ai altor instituții centrale, 
ai Facultății de drept și Institutului 
medico-legal „Mina MinOvi'ci".

Luînd cuvîntul, în ședința de 
deschidere, Cornel Onescu, ministrul 
afacerilor interne, după ce a adre
sat un salut participanților, a sub
liniat importanța deosebită pe care 
o are această manifestare pentru 
promovarea celor mai înaintate

mijloace și metode de combatere și 
descoperire a faptelor ilicite ce le
zează avutul obștesc și personal al 
cetățenilor.

Seara, ministrul afacerilor interne, 
Cornel Onescu, a oferit un cocteil în 
cinstea participanților la simpozion.

★
Luni seara a sosit în Capitală 

Arthur David Davies, secretar gene
ral al Organizației Meteorologice 
Mondiale, care, la invitația ministru
lui agriculturii și silviculturii, face o 
vizită în țara noastră. La sosire, pe 
aeroportul Otopeni, oaspetele a fost 
întîmpinat de Barbu Popescu, ad
junct al ministrului agriculturii și 
silviculturii, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai conducerii Institutului de 
meteorologie și hidrologie.

, *
In încheierea turneului întreprins 

în țara noastră, teatrul „Sovremen- 
nik“ din Moscova a prezentat luni 
seara, la Teatrul Giulești. una din
tre capodoperele dramaturgiei so
vietice — piesa „Azilul de noapte" 
de Maxim Gorki. La spectacol au asis
tat Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic. Au fost prezenți, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri ai 
ambasadei.

După spectacol, ambasadorul Uni
unii Sovietice a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei.

(Agerpres)

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R. 

pentru energie

Luni dimineața au început la 
București lucrările celei de-a 32-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru energie electrică. La 
lucrări iau parte delegații din R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România, U.R.S.S. și R. P. 
Ungară, precum și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia. Ca invitat parti
cipă la lucrări directorul Direcției 
centrale de dispecer a sistemelor 
energetice interconectate.

Lucrările ședinței sînt prezidate de 
ministrul energeticii și electrificării 
al U.R.S.S., P. S. Neporojnîi — pre
ședintele comisiei.

Pe ordinea de zi a ședinței figu
rează unele probleme privind activi
tatea comisiei ca urmare a hotărî- 
rilor celei de-a 24-a sesiuni a con
siliului. precum și alte probleme pri
vind colaborarea multilaterală în do
meniul energiei electrice.

(Agerpres)
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Da astăzi la Cluj

„Trofeul Car păți"
pentru echipele masculine

de handbal
• Cinci reprezentative naționale (România, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria, Uniunea Sovietică - 
primele trei medaliate la C.M. din Franța) și noua 

echipă de tineret a țării noastre

în Sala sporturilor din Cluj 
începe astăzi ediția a Xl-a a 
„Trofeului Carpați", competiție 
de tradiție în lumea handbalu
lui internațional. Da data aceas
ta, competiția are semnificații 
mai mari, intrucit prilejuiește 
reîntîlnirea echipelor medaliate 
la campionatele mondiale din 
Franța (martie a.c.). Este vor
ba, după cum se știe, de repre
zentativele masculine ale Ro
mâniei, R.D. Germane și Iugo
slaviei. Acestora li se vor ală
tura selecționatele prime ale 
Ungariei și Uniunii Sovietice, 
de asemenea fruntașe ale hand-

balului mondial, precum și noua 
garnitură secundă a României, 
alcătuită din tineri jucători, 
pentru care această ocazie va 
însemna, firește, prilej de afir
mare și (de ce nu ?) de înregis
trare a unor mari surprize...

Oaspeții, sosiți ieri la Cluj, au 
făcut cunoștință cu sala, ur- 
mînd ca astăzi să intre 
în competiție. Programul în
cepe la ora 16,45 cu meciul 
România — România (tineret), 
după care vor urma celelalte 
două meciuri : Ungaria — U- 
niunea Sovietică (18) și R.D. 
Germană — Iugoslavia (19,15).

Acești tineri...
(Urmare din pag. I)

sfîrșit, experiența noastră — și 
nu numai a noastră — ne-a fă
cut sensibilă o realitate : desti
nul unui miner se hotărăște în
tr-o clipă anume, decisivă pen
tru tot ceea ce va urma. Iar a- 
ceasta este clipa contactului său 
cu mina. înțeleasă nu numai în 
perimetrul ei strict productiv, 
ci în întreaga ei ambianță, în 
întreg cadrul de muncă și viață 
pe care-1 oferă. Perioada de a- 
daptare în subteran e urmărită 
și înconjurată cu o deosebită a- 
tenție, iar un colectiv special, 
format la nivelul conducerii mi
nei, se preocupă pentru a-i asi
gura celui intrat pe poarta mi
nei toate facilitățile privind an
gajarea, cazarea, cantina etc. 
Dar, vedeți, tot ceea ce vă spun 
eu acum nu constituie decît ca
drul, datele de viață exterioare 
în care se implantează noul mi
ner. Stabilizarea depinde, în 
cele din urmă, de el însuși. De 
dragostea lui pentru noua pro
fesie. Lucruri care țin de om, 
de firea, de structura sa intimă, 
și, în același timp, de educația 
care 1 se insuflă. Iar această 
educație este opera minerilor 
înșiși, a vechilor comuniști, a 
conducătorilor de brigăzi sub 
aripa cărora îl trimitem pe cei 
mai tineri...

Poate mai mult decît în orice 
altă profesie, stabilitatea în 
muncă e factorul decisiv al 
succesului mineresc. Pentru că 
munca în mină, cu asprimile și 
rigorile ei, cu momentele de 
dramatism și neprevăzut care 
solicită corzile cele mai bărbă
tești ale omului, îi face pe unii 
să abdice, să caute o profesie 
mai ușoară.

— Să nu m-audă băieții ăștia 
mai tineri... — îmi spunea, surî- 
zînd, unul din șefii de brigadă 
ai Paroșenilor, Gheza Kalman. 
Dar, să știți, un miner, o dată 
format, devine un capital impor
tant, un om în care s-a investit 
foarte mult. Nu ne poate fi in
diferent cum valorificăm o ast
fel. de investiție...

Gheza Kalman — și nu numai 
el — a înțeles clar și exact a- 
cest fapt cu valoare de lege. în 
brigada lui Kalman, de ani în
tregi, n-a fost schimbat nici un 
om. Și nu fiindcă toți, fără ex
cepție, ar fi rămas neschimbați 
și egali. Ci fiindcă atunci cind 
au intervenit slăbiciuni, cind un 
om sau altul s-a clătinat în 
frontul sever al organizării bă
tăliilor minerești, întreaga bri
gadă a sărit să-l ajute. Cind 
mina a fost dotată cu un nou 
utilaj — o combină pentru 
înaintări — și cînd, după nereu
șitele altei brigăzi, care nu se 
putuse adapta noului utilaj, 
combina a fost repartizată bri
găzii lui Kalman, au fost mo-

mente care, cerînd o regîndire 
și o reașezare a întregii activi
tăți, i-au găsit pe unii nepre
gătiți. instalați prea comod în 
niște rezultate ce le consacrase- 
ră munca, pentru a accepta un 
salt în necunoscut. Dar Kalman 
și minerii cu mai multă expe
riență au constituit, din nou, 
factorii de coeziune și de coa
gulare care au asigurat reașe
zarea brigăzii în noul ei echili
bru. Secretele manevrării noii 
mașini au fost repede depistate, 
paralel cu noua organizare.a 
muncii, și, deși galeria pe care 
o săpau trebuia să înainteze 
printr-o porțiune cu falii, cu 
piatră dură ca un granit, s-a 
reușit o viteză de avansare de 
cite 9—10 metri pe zi.

în subteran, în condițiile eroi
ce ale muncii în mină, omul — 
față în față cu muntele — e, 
poate mai mult decît alții, per
manent față în față cu el în
suși... Totul depinde de el, de 
puterile lui, de inteligența lui. 
Cînd, în urmă cu cîtva timp, o 
fisură provocată de apa de in
filtrație în tavanul unui „fron
tal" — unde lucra brigada con
dusă de Nicolae Croitoru — a 
antrenat o surpare ce amenin
ța abatajul, toți minerii acestei 
brigăzi au luptat in condiții e- 
loice ca să-1 salveze. Lupta a 
durat cîteva schimburi, și în a- 
ceste cîteva schimburi nimeni 
n-a stat o clipă, n-a închis ochii. 
Nicolae Croitoru. Gheorghe To- 
pliceanu, Eugen Sticlaru, Gheor
ghe Tomicu și alții au luptat 
chiar acolo, în plină zonă ava
riată, fixînd, cu mari eforturi, 
bare de lemn între stâlpii meta
lici ai armăturii și oprind astfel 
rostogolirea stîncii. A fost sal
vat un abataj și, prin reacția în 
lanț pe care o antrenează o ast
fel de surpare, și altele. L-au 
salvat niște oameni tineri, niște 
mineri ai unei mine tinere. Și 
— s-o mai spunem ? — ca să te 
angajezi într-o astfel de bătălie, 
căreia să-i dăruiești toate efor
turile, pînă la ultima picătură 
de energie — deci pînă la vic
torie ! — trebuie să stai cu 
amîndouă picioarele, solid, ne
clintit. pe solul unei puternice 
certitudini. Certitudinea că mina 
în care lucrezi e vatra la casa 
ta proprie, cauza ta.

Este lecția pe care o dă — lin
gă minele vechi, cu tradiție — 
o tînără mină din Valea Jiului, 
aflată încă la primii pași, tine
rești și dinamici, în drumul spre 
viitor. O mină tînără, un strat 
de cărbune necunoscut altădată 
și, în ordinea glorioasei istorii a 
acestei văi cu comori și cu oa
meni dintr-o bucată, un nou 
strat uman — stratul cel mai 
tinăr al Văii Jiului — ducind 
mai departe neclintita zidire 
care aici, cu majuscule, se chea
mă Conștiință muncitorească.

În cîteva rinduri
GOLF. — Peste 100 000 de specta

tori au urmărit la San Isidro (in a- 
propiere de Buenos Aires) întrecerile 
ultimei zile ale „Cupei mondiale" la 
golf. Conform așteptărilor, victoria a 
revenit echipei Australiei (David 
Graham și Bruce Delvin) cu un total 
de 544 puncte, performanță ce con
stituie un nou record al competiției. 
Echipa României (Paul Tomiță și Du
mitru Munteanu) a ocupat locul 43 cu 
727 puncte. La individual, pe primul 
loc s-a clasat sportivul argentinean 
Roberto de Vincenzo cu 269 puncte. 
Concurenții români Paul Tomiță și 
Dumitru Munteanu au totalizat 349 
și respectiv 378 puncte.

CICLISM. — Cu prilejul unei reu
niuni cicliste desfășurate pe velodro
mul acoperit „Hallenstadion" din 
Ziirich, francezul Pierre Trentin a 
stabilit un nou record mondial de a- 
matori în proba de kilometru lansat: 
l’02”44/100.

BASCHET. — La Wroclaw s-au 
întilnit în meci retur pentru „Cupa 
campionilor europeni" la baschet 
masculin echipa locală Slask și for
mația finlandeză Tapion Honka Ta- 
piola. Baschetbaliștii polonezi au ob
ținut victoria cu scorul de 78—61 
(37—34) și s-au calificat pentru tu
rul următor al competiției, in care 
vor întîlni echipa iugoslavă Olimpia 
Liubliana.

VOLEI. — La Munster (R.F.G.), 
într-un meci contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la volei mas
culin, echipa vest-germană U.S.C. 
Munster a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—5, 15—1, 15—4) formația norve
giană O.S.I. Oslo. Returul acestei în- 
tîlniri se va disputa la 21 noiembrie 
la Oslo.

TENIS. — La Ancona (Italia) a în
ceput întîlnirea dintre selecționatele 
Italiei și Belgiei, contînd pentru 
competiția de tenis pe teren acoperit 
rezervată echipelor europene. După 
prima zi, scorul este favorabil cu 2—0 
tenismanilor italieni. Di Matteo l-a 
învins cu 6—8, 6—3, 6—0 pe Mig- 
not, iar Panatta a dispus cu 6—2, 
2—6. 6—2 de Drossart.

TENIS DE MASA. — In cadrul 
„sferturilor" de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de 
masă, la Budapesta s-au întilnit e- 
chipele feminine ale Institutului de 
statistică din Budapesta și A.S.G. 
Nancy (Franța). Sportivele maghiare 
au terminat învingătoare cu scorul 
de 5—0.

ȘAH. — Marele maestru american 
Bobby Fischer a obținut o nouă vic
torie în cadrul turneului internațio
nal de șah de la Palma de Mallorca, 
în runda a 6-ș, el a jucat cu piesele 
negre împotriva compatriotului său 
Reshevsky, pe care l-a învins la mu
tarea a 30-a. O victorie de prestigiu 
a realizat tînărul maestru brazilian 
Costa Mecking. la mutarea 38, în par
tida cu fostul campion mondial Va
sili Smîslov. în clasament continuă 
să conducă Fischer (S.U.A.) cu 4.5 
puncte și o partidă aminată, urmat 
de Panno (Argentina), Uitumen (R. P. 1 
Mongolă). Gheller (U.R.S.S.). Gligo- I 
rici (Iugoslavia), cu cite 4 puncte etc. I

viața internațională
Miting consacrat încheierii 

Congresului Partidului

Muncii di
PHENIAN 16 (Agerpres) — In 

prezența lui Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, și a 
altor conducători de partid și de stat 
coreeni, duminică a avut loc la Phe
nian un miting al oamenilor muncii 
consacrat încheierii lucrărilor Con-

Coreea
greșului al V-lea al Partidului Muncii 
din Coreea. La miting a rostit o cu- 
vîntare Kim Ir, membru al Prezidiu
lui Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii, prim-vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri.

A urmat o demonstrație la care au 
participat 300 000 de oameni ai mun
cii din Phenian.

„POSTULATELE SOCIALISMULUI
— 0 NECESITATE ISTORICĂ 

A OMENIRII**
UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI SALVADOR ALLENDE 

ACORDAT AGENȚIEI TANIUG

SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager
pres) — într-un interviu acordat 
agenției iugoslave de presă Taniug, 
noul președinte al Republicii Chile, 
Salvador Allende Gossens, a declarat 
că popoarele care nu se bucură de 
libertate au dreptul să lupte pentru 
ea cu mijloacele pe care le impun 
împrejurările. Subliniind, în con
text, că în Chile a fost posibilă ob
ținerea libertății pe cale electorală, 
președintele a spus că „trebuie recu
noscut dreptul de aplicare a moda
lităților proprii, specifice fiecărui 
popor, in dezvoltarea socialismului". 
El a declarat : „In Chile a fost des
chisă calea construcției societății so
cialiste, ale cărei postulate constituie 
o necesitate istorică a omenirii".

Referindu-se la politica țării sale, 
Allende a relevat că „in toate foru
rile internaționale Chile pledează 
pentru o activitate inspirată, înainte 
de toate, de respectarea dreptului 
inalienabil al popoarelor la indepen
dență. Politica externă a Republicii 
Chile va avea drept scop principal 
devotamentul față de interesele po
porului. Diu păcate, a afirmat el. 
Organizația Statelor Americane nu a 
respectat pînă in prezent acest prin
cipiu de bază”.

Președintele chilian a evocat ca 
pozitive radicalizarea care se face 
simțită, într-o măsură mai mare sau

mai mică, în America Latină și 
creșterea conștiinței propriei valori 
a popoarelor din această zonă. Noi, 
a spus el, respectăm principiul ne
intervenției, dreptul popoarelor de 
a-și alege singure calea dezvoltării 
lor.

Vorbind despre economia țării, 
Allende a subliniat că, în această 
etapă, în economia chiliană vor e- 
xista trei sectoare : de stat, mixt și 
particular. Experiența noastră, a 
spus el, ne indică necesitatea plani
ficării, care este inevitabilă și care 
va trebui să se aplice cit mai rapid 
și mai larg pe plan național. între
prinderile de stat vor constitui, în 
primul rind, un exemplu al demo
cratizării conducerii economiei Re
publicii Chile.

*
Chiar dacă statul chilian rămîne 

membru al Fondului Monetar Inter
național, el nu va permite țărilor 
care îi vor acorda împrumuturi să-i 
impună condiții care să-i afecteze 
interesele sale — a declarat Pascual 
Barraza — ministrul chilian al lu
crărilor publice. El a arătat că țara 
sa dispune în prezent de tehnicieni 
cu înaltă calificare. Studiul privind 
utilizarea împrumutului de la Ban
ca interamericană de dezvoltare nu 
va mai fi încredințat experților 
străini, a adăugat ministrul chilian.

întrevedere 
Cornel Burtică - 
N. S. Patolicev

MOSCOVA 16 — Corespondentul 
Agerpres Laurențiu Duță transmite : 
Ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România. Cornel 
Burtică, s-a întilnit luni cu N.S. Pa
tolicev, ministrul comerțului exterior 
al Uniunii Sovietice. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme ale schim
bului reciproc de mărfuri pe perioa
da 1971—1975 și posibilitățile de lăr
gire a acestuia. Totodată, a fost exa
minat mersul livrărilor reciproce de 
mărfuri pe anul în curs. întîlnirea a 
decurs într-o atmosferă tovărășească, 
de înțelegere reciprocă.

Komocsin Zoltan 
a primit 

pe ambasadorul 
României

BUDAPESTA 16. — Coresponden
tul Agerpres Alexandru Pintea 
transmite : Luni, Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, a fost primit, 
la cererea sa, de către Komocsin 
Zoltan, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. 
Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest p«ilej s-a desfășurat într-o at
mosferă amicală, tovărășească.

ULAN BATOR

Sărbătorirea 
ziarului „Uneir*
La Ulan Bator s-a sărbătorit 

jubileul presei revoluționare 
mongole, prilejuit de cea de-a 
50-a aniversare a ziarului 
„Unen“, organ al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și al gu
vernului R. P. Mongole,

La festivitățile consacrate •- 
cestui eveniment au participat, 
in calitate de invitați, reprezen
tanți ai ziarelor centrale ale par
tidelor comuniste ți muncitorești 
din mai multe țări. Din partea 
ziarului „Scinteia" a fost pre
zent tov. Mircea Angelescu, re- 
dactor-șef adjunct al ziarului. 
Oaspeții au participat, de ase
menea, la cel de-al II-lea Con
gres al ziariștilor mongoli, au 
vizitat muzee, expoziții și alte 
obiective de interes general din 
Ulan Bator.

în cursul șederii lor tn R. P. 
Mongolă, ziariștii invitați au 
fost primiți &e tovarășul Jum- 
iaaghiin Țeaenbal, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole; cu acest pri
lej a avut loc o convorbire In 
spirit de cordialitate și priete
nie tovărășească. Oaspeții s-au 
întilnit. totodată, cu cadre de 
conducere din diferite minis
tere. care le-au înfățișat pe larg 
realizările poporului mongol în 
edificarea socialismului.

bonn IMPLICAȚIILE
„CAZULUI GELDNER"

Un document adoptat 
de plenara C. C. al P. C. I.

ROMA 16 — Corespondentul Ager
pres Giorgio Pastore transmite : Zia
rul „l’Unitâ" a dat publicității luni 
un document adoptat de plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian, în care se spune că 
toate forțele partidului se vor angaja 
cu întreaga energie în aplicarea liniei 
indicate în raportul prezentat de En
rico Berlinguer, vicesecretar general 
al P.C.I. In continuare, în document

se arată că întregul partid militează 
pentru o rezolvare pozitivă a proble
melor care stau în fața țării, pentru 
transformarea structurilor economice 
ale Italiei, pentru apărarea și dezvol
tarea regimului democratic, pentru a- 
firmarea unei noi politici externe, 
pentru a da un impuls procesului de 
unire a tuturor forțelor politice și de
mocratice de stînga, laice și catolice, 
interesate într-o profundă reînnoire 
a societății italiene.

Congresul anual
al C. C. al P. S. Italian

ROMA 16 — Corespondentul Ager
pres Giorgio Pastore transmite : La 
Roma s-au încheiat lucrările Con
gresului anual al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Italian, 
unul din cei patru membri ai coaliției 
guvernamentale de centru-stînga. 
După dezbateri ample asupra raportu
lui prezentat de secretarul P.S.I., Gia
como Mancini, la care au luat parte 
principalii reprezentanți ai diferitelor 
curente din partid, Comitetul Cen
tral a aprobat un document în care se 
afirmă, între altele, că „actualul 
guvern cvadripartit reprezintă — 
cu laturile sale pozitive și cu 
limitele sale — expresia fazei poli
tice în care se află în momen
tul de față Italia".

Operațiunea votării a demonstrat,

încă o dată, existența unor puncte de 
vedere diferite ale curentelor P.S.I. 
față de principalele probleme care 
confruntă partidul. Astfel, grupul 
format în jurul fostului preșe
dinte al partidului, Pietro Nenni, 
care consideră actuala formulă cva- 
dripartită ca fiind unica posibilitate 
de guvernare a țării, s-a abținut de 
la vot. Grupările majoritare au vo
tat în favoarea documentului, iar 
curentul de stingă l-a aprobat par
țial.

Referindu-se la lucrările C.C. al 
partidului socialist, ziarul „l’Unitâ" 
subliniază faptul că din ce în ce 
mai multe forțe socialiste se pronunță 
în favoarea stabilirii pe viitor a u- 
nor noi raporturi, pozitive, cu P.C.I.

în cursul ultimelor 
trei zile, cercurile po
litice vest-germane, cit 
și întreaga presă și 
posturile de radio și 
televiziune din R.F.G. 
au dezbătut, în termeni 
critici foarte vehe
menți, ceea ce ele au 
numit „o întîmplare 
fără precedent în isto
ria parlamentarismu
lui".

Despre ee este vor
ba ? Vineri, într-o con
ferință de presă, pre
ședintele grupului par
lamentar creștin-social. 
Richard Stticklen, a a- 
nunțat că uh al patru
lea deputat in Bun
destag, membru al 
Partidului liberal-de
mocrat, Karl Geldner, 
ar fi demisionat din 
rîndurile acestui par
tid, cerînd primirea in 
Uniunea creștin so
cială (aripa bavareză a 
U.C.D.). După trece
rea recentă a trei de- 
putați liberali pe băn
cile opoziției — a a- 
nunțat Stticklen — 
trecerea celui de-al pa
trulea deputat, mem
bru al Partidului 
liberal-democrat, în 
rîndurile O[X>ziție.i ar 
face ca coaliția guver
namentală de la Bonn 
să nu mai dețină, in 
prezent, decît o majo
ritate de patru voturi.

La scurt timp după 
aceasta, tot în cursul 
zilei de vineri. pre
ședintele grupului par
lamentar liberal-demo
crat din Bundestag a 
dezmințit însă catego
ric trecerea lui Karl 
Geldner în rindul opo
ziției. „Geldner nu a 
făcut aceasta și nici 
nu o va face" — a de
clarat «1.

în fața acestor știri 
contradictorii, solicitat 
de ziariști să-și preci
zeze poziția, Karl 
Geldner a declarat că 
nu a făcut decit. să 
la contacte cu opo
ziția creștin-socială, cu 
asentimentul preșe
dintelui grupului par
lamentar liberal. în 
interesul propriului 
său partid. „De mai

multe luni — a subli
niat el — sînt obiectul 
unor propuneri venite 
din partea anumitor 
persoane și grupuri 
care m-au îndemnat 
să părăsesc Partidul 
liberal-democrat. Tot
deauna am considerat 
că aceste metode de 
corupție sînt condam
nabile și, pentru a a- 
vea probe, am accep
tat, de comun acord cu 
liderul grupului meu 
parlamentar, în inte
resul cauzei comune, 
de a începe negocieri. 
La 6 noiembrie — a 
continuat Geldner — 
la propunerea lui An
ton Bayer, membru al 
comitetului de direcție 
al „Acțiunii naționale 
liberale" și trezorier 
al acestei noi mișcări 
politice, recent înfiin
țate, am semnat cu 
firma sa de papetărie 
„Bayer K.G." doua 
contracte pentru cali
tatea de consilier, ca
re îmi asigurau, înce- 
pind de la 1 ianuarie 
1971, timp de patru 
ani succesiv, onorarii 
ridieîndu-se la cifra 
de 400 000 de mărci. 
Dar — a afirmat el 
mai departe — „am ră
mas și voi rămîne un 
membru credincios 
propriului meu partid. 
Prin gestul meu am 
vrut doar să dovedesc 
metodele de care se 
servesc anumite gru
puri de extremă 
dreaptă și ale U.C.S. 
în lupta lor pentru 
putere".

După ce a luat cu
noștință de declarația 
lui Karl Geldner. pur
tătorul de cuvînt al 
Uniunii creștin socia
le, Norbert Schăler, 
a declarat simbătă : 
„Ceea ce pot să con
firm fără tăgadă este 
că Geldner a făcut o 
cerere de primire în 
Uniunea creștin so
cială. întocmită con
form tuturor prevede
rilor statutare. Aceas
tă cerere poartă data 
de 13 noiembrie".

în același timp, in

dustriașul Anton Ba
yer a fost elibe
rat simbătă din func
ția de trezorier al 
noii grupări politice ; 
fără a dezminți oferta 
făcută lui Geld'ner, el 
a declarat însă cî ono
rariul de 400 00x) d« 
mărci, prevăzut în con
tract, „avea în vedere 
activități consacrate in 
exclusivitate firmei".

Luînd act de poziția 
președintelui U.C.S., 
care a declarat simbătă 
seara că „afacerea 
Geldner este de dome
niul gangsterismulul 
politic" — conducerea 
Partidului social-de
mocrat, întrunită Ia 
Munchen, in ședința 
obișnuită de lucru, a 
dat publicității, în sea
ra aceleiași zile, o de
clarație in care oon- 
damnă în termeni se
veri „tentativa condu
cătorilor politici ai U- 
niumi creștin sociaie 
de a atrage, prin pro- 
mi terea unor impor
tante avantaje mate
riale, pe deputatul libe
ral din Bundestag Karl 
Geldner și de a-1 deter
mina să-și vîndă man
datul și conștiința sa 
politică".

în acest schimb reci
proc de acuzații, care 
fac pe unii observatori 
politici să se abțină de 
a lua poziție în favoa
rea uncia sau alteia 
din versiuni, un lucru 
rămîne cert : dezapro
barea opiniei publice 
față de orice încercări 
de slăbire a coaliției 
guvernamentale, dintre 
Partidul social-demo
crat și Partidul liberal
democrat. De altfel, a- 
reastă poziție a fost ex
primată semnificativ 
prin alegerile din lan
dul Hessa, în care Par
tidul liberal-democrat 
a obținut rezultate u- 
nanim anreciate ca un 
succes al său, al coali
ției guvernamentale, 
în care președintele 
P.L.D., W. Scheel, de
ține funcția de minis
tru de externe.

M. MOARCAȘ

ORAȘE NOI PE HARTA 
BULGARIEI SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

industrial al orașului, am 
avut prilejul să discutăm cu 
harnicul său colectiv, alcă
tuit în general din oameni 
foarte tineri. Crescuți o dată 
cu întreprinderea, muncind 
pentru continua ei extin
dere, oamenii aceștia sînt 
mîndri de a fi contribuit la 
dezvoltarea așezării. Pe 
lingă fabrica de radiatoare, 
unde procesul de producție 
este aproape complet auto
matizat, în localitate se mai 
găsesc o termocentrală, o 
întreprindere de vinificație, 
o fabrică de prelucrare a 
legumelor, precum ș! alte o- 
biective industriale în curs 
de eonstrucție.

Dacă Strajița se profilea
ză de pe acum ca un centru 
industrial, noul oraș Kri- 
cim, din apropiere de Plov
div, constituie o expresie a 
dezvoltării pe care au luat-o 
unele localități cu pronunțat 
profil agricol. Sosind aici, 
la sărbătoarea recoltei, cînd 
gazdele își alcătuiau bilan
țul activității de un an, am 
asistat la o însuflețită ma

nifestare a muncii împlini
te. In mijlocul unei livezi 
încărcate de rod, unde avea 
loc adunarea cooperatorilor, 
numeroase panouri înfățișau 
prin grafice importantele 
realizări obținute de harnicii 
membri ai cooperativei a- 
gricole „Lenin". Specializată 
în producția de fructe, coo
perativa și-a făcut un titlu 
de mîndrie din a spori an 
de an producția, înregis- 
trînd în medie o reooltă de 
20 000 000 kg fructe anual. 
Aceasta a avut ca rezultat 
sporirea veniturilor coope
rativei, ca și ale fiecărui 
membru în parte, și. impli
cit, transformarea înfățișării 
vechiului sat. Nouăzeci la 
sută din casele Kricimului 
sînt noi.

Schimbările survenite în 
viața satelor și orașelor 
Bulgariei 6int edificatoare 
pentru uriașa forță trans
formatoare a socialismului, 
care, în intervalul unui sfert 
de secol, a smuls regiuni în
tregi din sfera înapoierii e- 
conomice și le-a îndreptat 
pe făgașul unui progres ra
pid și multilateral. Potrivit 
studiilor elaborate de Insti

tutul de economie al Aca
demiei bulgare de științe, 
următoarele trei decenii vor 
constitui o perioadă de noi 
și mari transformări, de 
impetuos avînt în toate do
meniile de activitate. La 
sfîrșitul acestei perioade, în
deosebi pe baza unui puter
nic avînt al industriei, pro
dusul social brut ar urma 
șă crească de circa 11 ori 
față de 1970, venitul națio
nal de 8,5 ori.

Modificările profunde, 
cantitative și calitative, care 
vor surveni in perioada ce 
vine în economia țării vor 
ridica o serie de probleme 
deosebit de complexe cu 
privire la repartiția terito
rială a forțelor de producție 
și, implicit, la necesitatea 
de a situa pe o bază știin
țifică aceste procese. Por
nind de aici, plenara din 
martie a.c. a C.C. al P.C. 
Bulgar a examinat în amă
nunțime diversele aspecte 
ale dezvoltării și dispunerii 
forțelor de producție în 
cursul următorilor 15—20 de 
ani, elaborînd totodată o se
ria da hotărîri importanta

referitoare la evoluția pro
cesului de urbanizare. Ast
fel, ținînd seama de faptul 
că industrializarea . va de
termina o creștere a 
populației de la orașe 
(in 1980 ea va reprezenta 
56 la sută din populația ță
rii), plenara a subliniat că 
principalele eforturi trebuie 
orientate în direcția dezvol
tării regiunilor rămase în 
urmă, a orașelor mici și 
mijlocii. în jurul acestora 
vor fi construite întreprin
deri, corespunzător tradi
țiilor profesionale șl com
poziției demografice. De a- 
semenea, vor fi puse la 
punct noi planuri de urba
nizare pentru toate locali
tățile țării.

Noile orașe apărute în ul
timii ani pe harta R.P. Bul
garia, ca și activitatea de
dicată dezvoltării lor în 
viitor constituie o expresie 
elocventă a elanului creator 
al poporului bulgar, a mari
lor victorii înregistrate de 
acest popor, sub conducerea 
partidului său comunist, în 
anii edificării vieții noi, so
cialiste.

Scrutinul din Brazilia
RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). 

— Corpul electoral brazilian s-a 
prezentat duminică la urne pentru a 
renova componența Congresului Na
țional (două treimi din membrii Se
natului și totalitatea Camerei Depu- 
taților), a adunărilor legislative ala 
statelor federației, a consiliilor loca
le din peste 2 000 de municipii, con
comitent cu alegerea prefecților din 
aceste municipii. Cifrele parțiale ne
oficiale difuzate pînă acum confirmă 
în general pronosticurile : „A-
lianța renovatoare națională" va 
dispune în Congrasul Național de 
o reprezentare aproximativ dublă 
față de partidul opoziționist „Mișca
rea democratică braziliană".

Rezultatele alegerilor 
din Congo (K)

KINSHASA 16 (Agerpres) — Tn 
Republica Democratică Congo (Kin
shasa) au fost anunțate oficial rezul
tatele alegerilor legislative, organiza
te în zilele de 14 și 15 noiembrie 
pentru desemnarea deputaților în A- 
dunarea Națională. Potrivit comuni
catului difuzat de postul de radio 
Kinshasa, toți candidații prezentați 
de partidul Mișcarea populară a re
voluției — partid unic de guvernă- 
mint — au fost aleși, ei obținînd 98,34 
la sută din voturile exprimata^



viața internațională
„A SOSIT TIMPUL ACȚIUNILOR 

CONCRETE DE DEZARMARE"
Intervenția reprezentantului român in Comitetul 

pentru problemele politice al 0. N. U.
NEW YORK 16 — Trimisul spe

cial Agerpres, Constantin Alexan- 
droaie transmite : In Comitetul 
pentru problemele politice și de secu
ritate al Adunării Generale a O.N.U., 
au continuat luni dimineață dezba
terile asupra pachetului de probleme 
ale dezarmării. . Au luat cuvîntul re
prezentanții Turciei, Venezuelei, Si
riei, României, Siera Leone, Ciprului.

Reprezentantul român, ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a subli
niat că, fără a subestima acordurile 
realizate și îndeosebi tratatul de ne- 
proliferare, la negocierea căruia 
România a participat direct și a că
rui integrală aplicare, în litera si 
spiritul său, o susține, delegația ro
mână consideră că ceea ce s-a între
prins în domeniul dezarmării este 
departe de a răspunde cerințelor le
gitime, tot mai hotărîte ale popoare- 
lor. Vorbitorul a subliniat caracterul 
absurd al competiției înarmărilor, 
care prejudiciază grav interesele de 
pace, securitate și progres ale tu
turor popoarelor. Este necesar, a ară
tat în continuare delegatul român, 
ca împrejurările favorabile create 
prin reafirmarea, în importantele 
documente internaționale adoptate in 
cadrul celei de-a 25-a sesiuni jubi
liare a Adunării Generale, a adeziu
nii statelor la țelurile și principiile 
Națiunilor Unite și a botărîrii lor d<- 
a le promova in viața internațională, 
să fie valorificate în beneficiul tra
tativelor de dezarmare.

Sîntem de părere că a sosit tim
pul să se treacă de la declarații de 
intenții în favoarea dezarmării ge
nerale, Ia fapte, la acțiuni concrete. 
Orice inițiativă pozitivă in această 
direcție va găsi un sprijin larg în 
opinia publică mondială, în rîndul 
statelor lumii, inclusiv al tării noas
tre. a declarat ambasadorul român.

O cerință constant exprimată în 
dezbaterile pe tema dezarmării este 
înfăptuirea cu prioritate absolută a 
dezarmării nucleare. De primă ur
gență și deosebită însemnătate în a- 
cest domemu sint, după părerea de
legație^, române, interzicerea folosi
rii armelor nucleare, crearea de zone 
denu clearizate în diferite regiuni ale 
lumii, însoțite de garanții adecvate 
de securitate, interzicerea experien
țelor cu arme nucleare, sistarea pro
ducției de asemenea arme, inclusiv 
a producției de materiale fisionabile, 
destinate scopurilor militare și trans
ferarea stocurilor existente pentru u- 
tilizări pașnice, reducerea treptată și 
lichidarea definitivă a arsenalelor de 
arme nucleare și mijloace de trans
portare la țintă.

Pornind de la necesitatea prohibi
rii și lichidării tuturor mijloacelor de 
nimicire în masă, România se pro
nunță, totodată, pentru consolidarea 
si respectarea universală a protoco
lului de la Geneva din 1925, pentru 
interzicerea și distrugerea armelor 
chimice și bacteriologice.

O preocupare de seamă * guver
nului român, a relevat, în continua
re, Gheorghe Diaconescu, este reali
zarea unor măsuri menite să contri

PENTRU RESTABILIREA 
DREPTURILOR LEGITIME 
ALE R.P. CHINEZE LA O.N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres) — Dez
baterile de la Națiunile Unite în 
problema restabilirii drepturilor legi
time ale Republicii Populare Chineze 
în această organizație relevă Întări
rea continuă a curentului în favoa
rea unei soluționări realiste și juste 
a acestei probleme.

Amplitudinea acestui curent, ma
nifestată în sprijinul primit din par
tea unui mare număr de state de 
proiectul de rezoluție care prevede 
restabilirea drepturilor R. P. Chi
neze la O.N.U., proiect printre ai că
rui autori se numără și România, ar
gumentarea solidă pe care se înte
meiază poziția acestor state nu au 
putut fi eludate în acest an de dele
gația S.U.A. în cuvîntarea ambasa
dorului Crls.topher Phillips, observa
torii au remarcat anumite recunoaș
teri semnificative : „Noi am auzit 
tot ce s-a spus pînă în prezent — 
declara delegatul american — și, 
fără îndoială, astfel de păreri se vor 
repeta în cursul acestei dezbateri, și 
anume — faptul că R. P. Chineză 
reprezintă o realitate care nu poate 
fi ignorată. într-adevăr, așa este și 
nici unul dintre cei prezenți aici as
tăzi, sau vreunul din guvernele pe 
care le reprezentăm nu poate ignora 
această realitate. Toți cunoaștem 
hărnicia, talentele și realizările ma
relui popor care trăiește în acest 
străvechi leagăn al civilizației".

Dar, astfel de accente, neîndoielnic 
noi în cuvintările delegaților ameri
cani, nu și-au găsit o oglindire lo
gică în poziția S.U.A. care, în esen
ță, rămîne potrivnică și la această 
sesiune restabilirii drepturilor legi

Primul ministru ui Fran
ței, Jacques Chaban-Delmas, înso
țit de ministrul afacerilor externe, 
Maurice Schumann, va face o vizită 
oficială în R. P. Polonă, în ultima 
decadă a lunii noiembrie, la invita
ția președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Jozef Cyran- 
kiewicz, informează presa poloneză.

Ediția de toamnă a Tîr- 
gului de bunuri pentru ex
port de la Canton ?i a închis 
porțile, anunță agenția China Nouă. 
Tirgul a oferit oamenilor de afaceri, 
reprezentanților multor firme co
merciale din numeroase țări ale 
lumii un bun prilej de a lua cunoș
tință de realizările economiei R. P. 

buie la eliminarea surselor de ten
siune și conflicte, la promovarea des
tinderii in relațiile internaționale, a 
încrederii reciproce dintre toate sta
tele și a colaborării lor. între măsu
rile destinate să servească în mod 
efectiv acest obieotiv, către care con
verg interesele tuturor popoarelor, 
România situează lichidarea blocu
rilor militare, desființarea bazelor mi
litare situate pe teritorii străine și 
retragerea trupelor altor state în ln- 
teritoriul frontierelor naționale.

Militând cu consecvență pentru in
staurarea unui climat sănătos, de des
tindere, înțelegere și cooperare între 
statele din regiunea geografică din 
care face parte, România a făcut cu
noscutele sale propuneri — ce își păs
trează actualitatea — privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă de 
bună vecinătate, liberă de arme nu
cleare. România este hotărîtă să a- 
corde și. în viitor o atenție neslăbită 
activității pentru crearea de zone 

, denuclșarizate, ale păcii și bunei ve
cinătăți între state. Referindu-se la 
proiectul de tratat cu privire la in
terzicerea amplasării de arme de dis
trugere în masă, inclusiv nucleare, 
în teritoriile submarine, prezentat se
siunii actuale a Adunării Generale 
de către Conferința de Ia Geneva, 
reprezentantul țării noastre a subli
niat că adoptarea acestui document 
ar constitui o acțiune utilă, pozitivă, 
ar reprezenta un pas însemnat pe ca
lea demilitarizării complete a mediu
lui marin.

La 3 aprilie 1969, după cum se știe, 
România a sugerat „proclamarea u- 
nui Deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezarmare, 1970—1980. care s-ar 
armoniza cu cel de-al doilea Deceniu 
al dezvoltării. în aceste con
diții, delegația română conside
ră că alcătuirea și adoptarea 
programului Deceniului dezarmării 
constituie una din problemele impor
tante ale acestei sesiuni a Adunării 
Generale. Obiectivele fundamentale 
ale programului dezarmării trebuie 
să fie subordonate cerinței ca acesta 
să marcheze chiar de la începutul 
deceniului, pași efectivi pe ca
lea reducerii și încetării cursei înar
mărilor, a înfăptuirii dezarmării.

Pornind de la principiul că fiecare 
stat, indiferent de mărime, putere 
economică sau militară poartă răs
punderea pentru soarta păcii și are 
dreptul și îndatorirea de a contribui 
activ la înfăptuirea unor pași con- 
creți în direcția dezarmării și, în ge
neral, la acțiunile vizînd pacea, 
securitatea și progresul in lume, 
România consideră că este necesar 
să se asigure un cadru adecvat în 
vederea participării la negocierile 
de dezarmare a tuturor statelor care 
doresc aceasta. O acțiune menită să 
reunească aportul direct al tuturor 
statelor lumii la opera dezarmării este 
convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare. România, a spus în 
încheiere vorbitorul, consideră că la 
o asemenea conferință vor trebui să 
fie invitate toate statele, asigurin- 
du-se premisele corespunzătoare 
pentru participarea lor.

time ale R. P. Chineze la O.N.U. în 
această optică deformată se situează 
și tendința — relevată de agenția 
U.P.I. — de a aplica în O.N.U. cu
noscuta „politică a celor două 
Chine", care urmărește, in principal, 
menținerea cu orice preț în organi
zație a ciankaișiștilor. Numeroși de
legați au demonstrat nerealismul a- 
cestei tactici.

Chiar în presa americană găsim o 
replică edificatoare în acest sens. 
„Este cert că .există numai o singu
ră Chină, scrie ziarul „New York 
Post". Ea este statul formidabil care 
ocupă teritoriul din sud-estul Asiei 
și se află sub administrația efectivă 
a guvernului de la Pekin. Acest stat 
a fost recunoscut chiar de către dele
gatul american la O.N.U. drept o rea
litate care nu poate fi ignorată. Re
gimul lui Cian Kai-și de la Taipe nu 
reprezintă în mod legitim China în 
nici un sens", conchide ziarul ameri
can.

Luînd cuvîntul în Adunarea Genera
lă a O.N.U., reprezentantul Cana
dei a subliniat că R. P. Chineză tre
buie să-și ocupe locul în O.N.U. Ne
garea acestui drept legitim a impietat 
asupra îndeplinirii rolului Națiunilor 
Unite, a spus delegatul Canadei.
. „Interesul dezbaterii reprezentării 
R.P. Chineze la O.N.U., scrie ziarul 
„Le Monde", a sporit în acest an ca 
urmare a recentelor recunoașteri ale 
guvernului chinez de către Italia și 
Canada, a indicilor unei recunoașteri 
iminente de către noul regim chilian 
și a stabilirii în viitor de relații di
plomatice între Austria și R.P. Chi
neză".

agențiile de presă transmit:
Chineze și de a negocia cu reprezen
tanți ai organizațiilor chineze de co
merț exterior încheierea de noi con
tracte. El a fost vizitat de numeroa
se delegații guvernamentale, econo
mice, științifice din străinătate, prin
tre care și din Republica Socialistă 
România.

Specialiști din R.A.U. și 
Sudan au început duminică la 
Cairo convorbiri în vederea realizării 
proiectelor de irigații în zona Nilu
lui superior. Proiectul prevede iri
garea unei suprafețe de aproximativ 
1 500 000 de acri — anunță agenția 
M.E.N.

CONFERINȚA 
JUBILIARĂ 

A F.A.O.
ROMA 16 (Agerpres) — Luni, s-au 

deschis la Roma lucrările conferin
ței jubiliare a Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.), celebrîndu-se cea 
de-a 25-a aniversare de la crearea a- 
cestui organism specializat al Națiu
nilor Unite. Discursul inaugural a fost 
rostit de președintele conferinței, 
Hernan Santa Cruz, care a evocat ac
tivitatea de două decenii și jumătate 
a organizației. După ce a subliniat 
realizările obținute, el s-a referit și la 
unele probleme care Impietează asu
pra vieții internaționale. în acest 
sens, Hernan Santa Cruz a deplorat 
conflictele din unele zone ale lumii, 
cheltuielile afectate înarmărilor — 
care s-au ridicat la cifra astronomică 
de 200 miliarde pe an — sistemele 
coloniale antiistorice și antiumane, 
rasismul, foametea și inegalitățile so
ciale.

în fața participanților la conferința 
jubiliară a luat, de asemenea, cuvîn
tul Papa Paul al VI-lea.

Lucrările acestei prime ședințe ex
traordinare au fost încheiate, luni du- 
pă-amiază. de directorul general al 
F.A.O., Addeke Boerma.

ALEGERILE DIN OKINAWA
în Okinawa au avut loc ale

geri pentru desemnarea reprezen
tanților _ populației locale în Dieta 
japoneză. în Camera Reprezentanți
lor a Dietei japoneze au fost aleși 
doi deputați din partea Partidului li
beral-democrat și cîte unul din par
tea Partidului poporului, Partidului 
socialist și Partidului maselor socia
liste. Pentru Comisia Consilierilor a 
Parlamentului nipon au fost desem
nați doi reprezentanți ai populației 
din insulă. Forțele progresiste, care 
au reușit să trimită 4 reprezentanți 
în Parlamentul din Tokio, s-au pro
nunțat în cursul campaniei electorale 
pentru retrocedarea Okinawei fără 
baze nucleare și pentru abrogarea 
tratatului de securitate japono-ame- 
rican. (Agerpres)

Rezultatele vizitei 
lui A. Gromîko in Italia

O RELATARE A

ROMA 16 (Agerpres) — Ministrul 
de externe sovietic. Andrei Gromîko, 
și-a încheiat vizita oficială In Italia 
și a părăsit, luni, Roma plecind spre 
patrie.

In cursul tratativelor pe care șeful 
diplomației sovietice le-a purtat în 
capitala Italiei, a fost confirmată 
convingerea fermă a celor două gu
verne că eforturile comune orientate 
spre obținerea unei destinderi efi
ciente, spre asigurarea securității in
ternaționale și întărirea păcii trebuie 
să aibă un caracter consecvent și 
concret — relatează agenția TASS, 
citind comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei lui A. Gro
mîko în Italia. Ambele părți și-au ex
primat hotărîrea de a depune efor
turi, în continuare, pentru atingerea 
acestor țeluri, indiferent de deosebiri
le de poziții în anumite probleme, ți- 
nînd cont de apropierea punctelor de 
vedere. De asemenea, părțile au cons
tatat cu satisfacție dezvoltarea per
manentă a contactelor și schimburi
lor economice comerciale și tehnico- 
științifice în Europa, menționînd a- 
ceasta ca un factor util pentru îm
bunătățirea în continuare a rela
țiilor dintre toate țările europene. 
Ele își exprimă dorința ca acest pro
ces să fie continuat și adîncit în toa
te domeniile.

Comunicatul relevă, totodată, că 
cele două părți au analizat rezulta
tele contactelor dintre diferite state 
cu privire la perspectivele convocării 
conferinței pentru securitate și cola-

PAKISTAN

PAGUBE INCALCULABILE 
PROVOCATE DE CICLON

DACCA 16 (Ager
pres) — Referindu-se 
la pierderile provocate 
de ciclonul care s-a a- 
bătut asupra regiunilor 
de coastă ale Pakista
nului oriental, surse o- 
ficiale apreciază că nu
mărul morților s-ar 
ridica la peste 100 000, 
iar al celor rămași fără 
adăpost la 1 milion. 
Alte surse menționează 
că numărul celor care 
au pierit, ca urmare a 
acestui dezastru, ar fi 
de 300 000. Se apre
ciază că numai după ce 
apele se vor retrage, în 
citeva săptămini, va fi 
cunoscut bilanțul defi

nitiv al acestei catas
trofe.

Condițiile dificile fac 
aproape imposibilă tri
miterea de ajutoare că
tre zonele sinistrate. A 
fost distrusă rețeaua te
lefonică ; drumurile și 
șoselele sint, In parte, 
acoperite de ape, aero
dromurile impractica
bile. Totuși, elicoptere 
ale armatei aduc anu
mite cantități de ali
mente, medicamente, 
corturi și alte articole 
de primă necesitate 
pentru populația sinis
trată. O navă spital și 
trei vase militare pa
kistaneze se află în

După Belgia, și Olanda 
va stabili relații diploma
tice cu R. P. Albania, anunța 
agenția France Presse, citind surse 
din Haga. Anunțarea oficială a sta
bilirii relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări urmează să se facă în 
curînd, precizează agenția.

Convorbiri cvadripartite 
in Berlinul occidental. La 
16 noiembrie, în Berlinul Occiden
tal a avut loc o nouă întîlnire, cea 
de-a 10-a, a ambasadorilor celor pa

„UN ELEMENT IMPORTANT
AL SCHIMBĂRILOR POZITIVE

DIN EUROPA"
ECOURI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR POLONO- 

VEST-GERMANE DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA 16 (Agerpres) — încheierea tratativelor polono—vest- 

germane și punerea de acord a textului Tratatului cu privire la bazele 
normalizării relațiilor dintre R. P. Polonă și R. F. a Germaniei sint 
comentate pe larg in paginile presei poloneze.

Amintind că tratativele polono— 
vest-germane au început pe baza 
inițiativei lui Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretac al C.C. al P.M.U.P., 
care, la 17 mai 1969, a propus înce
perea convorbirilor pentru normali
zarea relațiilor, plecind de la necesi
tatea ca R.F. a Germaniei să recu
noască caracterul definitiv al fron
tierei vestice a Poloniei de pe Odra- 
Nyssa, ziarul „Trybuna Ludu" re
marcă : „Noul guvern al R. F. a 
Germaniei, sub conducerea cancela
rului Brandt, a reacționat, spre deo
sebire de precedentele cabinete creș- 
tin-democrate, pozitiv la propunerea 
poloneză. Ca rezultat al unor trata
tive îndelungate, intensive și grele, 
ambele părți au pus de acord textul 
final al tratatului cu privire Ia ba
zele normalizării relațiilor reciproce. 
Cele două delegații au dezbătut și o 
altă serie de probleme care se referă 
la procesul de normalizare, ce va în
cepe după intrarea în vigoare a tra
tatului amintit". Ziarul menționează, 
de asemenea, că tratatul va fi sem
nat pînă la sfirșitul anului in curs.

După parafare, semnare și ratifi
care, tratatul polono—vest-german 
va deschide o nouă etapă in relațiile 
reciproce, relevă ziarul. ..Normaliza
rea relațiilor dintre țările noastre, 
scrie în continuare „Trybuna Ludu". 
va deveni un element important al 
schimbărilor pozitive din Europa, un 
factor care va face să progreseze și 
mai mult colaborarea țărilor cu orîn- 
duiri sociale diferite".

Observatorul politic al ziarului 
„Zycie Warszawy" remarcă, într-un 
comentariu, publicat la 15 noiembrie, 
satisfacția cu care opinia publică din 
Polonia a primit încheierea cu suc
ces a tratativelor cu reprezentanții

AGENȚIEf TASS

borare în Europa, în lumina propu
nerilor țărilor interesate. Părțile 
sint de acord că la lucrările acestei 
conferințe, la Care fiecare țară tre
buie să-și aducă contribuția deplină, 
pot să participe toate statele euro
pene, precum și S.U.A. și Canada.

în cursul convorbirilor, interlocu
torii s-au declarat de acord că sint 
necesare eforturi comune din partea 
tuturor statelor interesate pentru a- 
sigurarea securității și instaurarea 
unor relații pașnice de bună vecină
tate în bazinul Mării Mediterane.

Cele două părți au convenit că 
este utilă practica consultărilor po
litice între ele, la toate nivelurile, in 
toate problemele prezentînd interes 
pentru U.R.S.S. și Italia, în scopul 
destinderii și consolidării păcii.

S-a exprimat, în același timp, sa
tisfacția față de evoluția favorabilă 
a relațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Italia în domeniul colaborării eco
nomice, comerciale și tehnico-științi- 
fioe. Toate acestea și-au găsit expre
sia în încheierea noului acord co
mercial pe termen lung, în acordul 
privind livrările de gaze din Uniu
nea Sovietică și de utilaj italian pen
tru construcția conductei de gaze 
respectivă, în cel privind construcția 
unei uzine de autoturisme, în alte 
inițiative importante de interes re
ciproc și în extinderea schimburilor 
tehnico-știmțifice.

Ministrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, a acceptat invitația de a 
tace o vizită în Uniunea Sovietică.

drum către insula lla- 
tiya, cel mai greu în
cercată.

Conform primelor ra
poarte ale piloților care 
au survolat regiunea de 
coastă, zona afectată de 
ciclon se întinde pe o 
suprafață de 26 000 
kmp. Numeroase insule 
se află încă complet sub 
apă și nu se zărește 
nici cel mai mic semn 
de viață.

Președintele Pakis
tanului, Yahia Khan, 
care a sosit la Dacca, 
supraveghează personal 
operațiunile de ajuto
rare a populației sinis
trate.

tru mari puteri. După cum se arată 
în comunicatul difuzat după înche
ierea întîlnirii, relatează agenția 
TASS, „ambasadorii au continuat e- 
xaminarea problemelor de pe ordi
nea de zi". Cea de-a 11-a întîlnire 
a ambasadorilor va avea loc la 23 
noiembrie, sub președinția ambasa
dorului britanic, Roger Jackling,

Adjunctul secretarului de 
stat pentru comerț al Spa
niei, Nemesio Fernandez Questa, a 
sosit la Budapesta. El va participa 
la etapa finală a convorbirilor în 
problema semnării acordului econo
mic pe termen lung dintre Ungaria 
și Spania.

0 declarație comună 
franco-sovietică prfvind cola_ 

guvernului vest-german, subliniind 
că ele marchează începutul unei noi 
etape în relațiile dintre Polonia și 
R.F.G. „Rezultatul final exprimă in
teresele ambelor părți, comportă a- 
vantaje reciproce. El are o importan
ță deosebită nu numai pentru țările 
noastre, ci și pentru întreaga Euro
pă, devenind un nou și important 
element al situației internaționale", 
scrie în continuare comentatorul po
litic al ziarului menționat.

în același articol, se subliniază că 
in centrul tratativelor polono—vest- 
germane stă problema recunoașterii 
și de către R. F. a Germaniei a re
zultatelor ireversibile ale celui de-al 
doilea război mondial. „în ce ne pri
vește, scrie în încheiere comentato
rul, exprimăm dorința de a acționa 
în favoarea începerii normalizării, 
fără a ne face iluzii că este vorba de 
un proces de scurtă durată și ușor".

★
BONN 16 — Corespondentul A- 

gerpres M. Moarcăș transmite : 
„Guvernul federal este foarte 
satisfăcut de acordul polono— 
vest-german", a declarat la Bonn pur
tătorul de cuvînt oficial al guvernu
lui, Conrad Ahlers. El a arătat că 
ministrul de externe vest-german a 
convenit cu partea poloneză să se 
treacă la un proces de normalizare a 
relațiilor polono—vest-germane pe 
baza unui tratat, spre a se începe, 
astfel, opera de reconciliere între cele 
două state. .

Conducerea Partidului social-demo
crat, întrunită în ședință de lucru la 
Milnchen, a salutat acordul interve
nit între delegațiile poloneză și vest- 
germană, apreciind pozitiv activita
tea desfășurată la Varșovia de mi
nistrul federal al afacerilor externe.

EVENIMENTELE 
DIN SIRIA

MINISTRUL APARARII, HA
FEZ ASSAD A PRELUAT PU

TEREA
DAMASC 16 (Agerpres) — Genera

lul Hafez Assad, ministrul apărării în 
Siria, a preluat puterea la Damasc și, 
în prezent, toate punctele cheie din 
capitala siriană se află sub controlul 
armatei — relatează agenția egiptea
nă de informații M.E.N. Relatând des
pre lovitura de stat din Siria, agen
țiile de presă remarcă, totodată, că la 
Damasc viața se desfășoară normal, 
iar comunicațiile rutiere și telefoni
ce nu au fost întrerupte. Singurul in
diciu exterior al unor evenimente ie
șite din comun o constituie prezenta 
patrulelor militare pe străzi ; arma
ta ocupă, de asemenea, sediile ra
dioului și televiziunii, precum și ale 
ziarelor „Al Baas“ și „Al Saura".

Agenția France Presse menționează 
însă că in cursul zilei de duminică 
ar fi avut loc în capitala siriană de
monstrații și contrademonstrații, or
ganizate fie în favoarea noii condu
ceri, fie împotriva ei. Se pare, de 
asemenea, că în incinta universității 
din Damasc ar fi izbucnit ciocniri în
tre partizanii celor două tendințe.

Pe de altă parte, anunță corespon
denții agențiilor de presă, generalul 
Hafez Assad, care i-a eliberat pe toți 
liderii Partidului Baas arestați in 
timpul preluării puterii, cu excepția 
lui Salah Jeddid, secretar general ad
junct al Partidului Baas, Mohamed 
Aid Achawi, fost ministru de interne 
și externe și membru al organizației 
palestinene „Al Saika", și Fawzi 
Reda, membru al comandamentului 
interarab și regional al Partidului 
Baas, a angajat contacte cu repre
zentanți ai civililor în vederea rea
lizării unui compromis. în momentul 
de față, scrie agenția France Presse, 
intense schimburi de vederi au loc 
între el și Noureddin Atassi.

Ziarul „Al Gumhuria" din Cairo 
menționează că actualul curs al eve
nimentelor din Siria se datorește di
vergențelor apărute în timpul celei 
de-a 10-a sesiuni extraordinare 
Congresului Partidului Baas între 
gruparea civilă, condusă de Salah 
Jeddid, și cea militară, condusă de 
generalul Hafez Assad, în ceea ce 
privește orientarea politicii interne și 
externe a Siriei.

La Damasc nu a fost dată nici o in
formație oficială asupra schimburilor 
survenite în aceste zile. Totuși, în
tr-o emisiune de luni, 16 noiembrie, 
postul de radio Damasc a transmis 
un comunicat care anunță că urmea
ză să fie constituit un „Front pro
gresist". Se menționează, de aseme
nea, că într-un interval de trei luni 
va fi format un nou organism, de
numit „Consiliul poporului". Nu s-au 
dat, încă, amănunte asupra caracte
rului și componenței acestor orga
nisme.

borarea în domeniul industriei side
rurgice a fost semnată la Paris de 
către Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțelor al 
Franței, și Ivan Kazaneț, ministrul 
siderurgiei al U.R.S.S., informează 
agenția TASS

Emisiunea „Columna lui Tra
ian", prezentată de televiziunea 
română in cadrul concursului or
ganizat de societatea de televiziu
ne „Nippon Hoso Kyokai" 
(N.H.K.), in orașul Sendai din 
nordul Japoniei, a obținut pre
miul Abe, acordat de juriu „pen
tru programe educative excelen
te".

Vizita in R. D. Vietnam
a delegației guvernamentale române

HANOI 16 — Corespondentul A- 
gerpres Corneliu Vlad transmite : 
Duminică a sosit la Hanoi delegația 
guvernamentală română, condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care, la invitația guvernului 
R.D. Vietnam, face o vizită de prie
tenie în această țară. Pe aeroportul 
Gia Lam au sosit în întîmpinarea 
delegației tovarășii Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepremier al guvernului, 
Ngo Minh Loa, ministrul alimentației 
publice, Hoang Van Diem, vicepre
ședinte al Cabinetului pentru afaceri 
economice de pe lingă președinția 
Consiliului de Miniștri, Hoan Van 
Tien, adjunct al ministrului afaceri-

0 DECLARAȚIE A PURTĂTORULUI DE CUVÎNT
AL DELEGAȚIEI R. 0. VIETNAM 

la conferința cvadripartită de la Paris
PARIS 16 (Agerpres) — Purtătorul 

de cuvînt al delegației Republicii De
mocrate Vietnam la conferința cva
dripartită de la Paris a dat publicită
ții o declarație in care respinge cate
goric afirmațiile ministrului apărării 
al S.U.A., Melvin Laird, cu privire la 
faptul că doborîrea unui avion ame
rican deasupra teritoriului R.D. Viet
nam, la 13 noiembrie, ar constitui o 
„violare" a așa-zisei „înțelegeri" din
tre S.U.A. și R. D. Vietnam. Delega
ția guvernului R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris, a spus purtătorul 
de cuvînt, condamnă sever violarea 
spațiului aerian al R. D. Vietnam de 
către avioanele americane și respinge 
afirmațiile gratuite și amenințările 
ministrului apărării al S.U.A.

încetarea bombardamentelor ameri

Premierul iugoslav Mitia Ribicici
despre activitatea internaționala a R. S. F. I,
BELGRAD 16 (Agerpres) — Luînd 

cuvîntul la întrunirea conducerii Uni
unii Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, care examinează ac
tivitatea R.S.F.I. pe plan internațio
nal, premierul iugoslav, Mitia Ribi
cici, a apreciat ca pozitive participa
rea delegației iugoslave la sesiunea 
jubiliară a Adunării Generale O.N.U., 
precum și contactele stabilite cu a- 
cest prilej. Vorbind despre acestea. 
Ribicici a relevat că vizita recentă a 
președintelui Nixon in Iugoslavia „a 
stirnit ecou în cercurile economice, de 
afaceri și de altă natură din Statele 
Unite, influențînd, de asemenea, poli
tica actuală a Administrației ameri
cane în oe privește dezvoltarea rela

Sosirea lui Mirko Tepavaț la Varșovia
VARȘOVIA 16 — Corespondentul 

Agerpres Iosif Dumitrașcu trans
mite : Luni a sosit la Varșovia, în
tr-o vizită oficială, Mirko Tepavaț, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia. Vizita are 
loc la invitația ministrului afacerilor 
externe al R. P. Polone, Stefan Jedry- 
chowski.

în aceeași zi. la sediul Ministeru
lui Afacerilor Externe, au început 
convorbirile oficiale. în cadrul cărora 
cei doi miniștri trec în revistă — 
după cum relevă presa poloneză 
— probleme legate de relațiile bi
laterale. precum și principalele as
pecte ale situației internaționale, cu 
precădere cele legate de convocarea 
conferinței europene pe tema securi

R. A. U.

N. Fawzi însărcinat cu formarea noului guvern
CAIRO 16 (Agerpes). — La Cairo a 

avut loc duminică seara, în prezența 
președintelui Anwar Sadat, o reuniu
ne a guvernului Republicii Arabe 
Unite în cadrul căreia primul minis
tru, Mahmud Fawzi, a prezentat de
misia cabinetului său.

Președintele Sadat l-a însărcinat 
tot pe Mahmud Fawzi cu formarea 
noului guvern, urmînd ca miniștrii 
demisionari să-și exercite funcțiile 
pînă dnd va fi definitivată compo
nența viitorului cabinet.

Formarea unui nou guvern în 
R.A.U., scrie în legătură cu aceasta

INTERVIUL 
LUI ABBA EBAN

TEL AVIV 16 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu televizat, minis
trul afacerilor externe al Israelului, 
Abba Eban, a afirmat că „în prezent 
sint în curs consultări între S.U.A. și 
Israel pentru studierea diferitelor 
opțiuni și demersuri care să permită 
o eventuală revenire a Israelului la 
negocierile Jarring". Pe de altă parte, 
el a arătat că nu există nici un ob
stacol în calea negocierilor între Is
rael și Iordania pentru îndeplinirea 
misiunii Jarring.

Referindu-se la diferitele știri pri
vind achiziționarea de arme din 
S.U.A., Abba Eban a declarat că „Is
raelul nu a dezmințit diferitele infor
mații apărute în presă cu privire la 
importantele livrări de arme ameri
cane către Israel". 

lor externe, Nguyen Chanh, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Tran Duy Hung, președintele Comi
tetului administrativ al orașului Ha
noi, și alte persoane oficiale. Au fost 
de față Truong Cong Dong, șef a.i. 
al Reprezentanței speciale a Guvernu
lui revoluționar provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la Hanoi, 
Van Iu-pin, ambasadorul R.P. Chine
ze la Hanoi, și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Hanoi.

Au fost prezenți, Constantin Băbea- 
nu, ambasadorul României la Hanoi, 
și membri ai ambasadei.

Luni, delegația guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, și-a început convorbirile 
cu delegația guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

cane asupra teritoriului R. D. Vietnam 
a fost necondiționată, așa cum reiese 
din declarația guvernului R. D. Viet
nam din 2 noiembrie 1968, și cum a 
arătat în numeroase declarații minis
trul Xuan Thuy, conducătorul delega
ției guvernului R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris. în declarațiile 
menționate, a adăugat purtătorul de 
cuvînt, s-a spus explicit că nu există 
nici un fel de „înțelegere", potrivit 
căreia aviația americană ar putea e- 
fectua zboruri deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

Purtătorul de cuvint al delegației 
R. D. Vietnam a spus, în încheiere, că 
guvernul său cere guvernului ameri
can să pună capăt neîntîrziat șl com
plet unor asemenea acțiuni.

țiilor bilaterale". In acest context, 
președintele guvernului iugoslav a 
arătat că numeroși reprezentanți ai 
companiilor americane, cu care a stat 
de vorbă, și-au exprimat dorința de 
cooperare.

La rîndul său, Anton Vratușa, ad
junct al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, a relevat, în cadrul 
întrunirii, că recentele întîlniri ale 
președintelui Tito cu oameni de stat 
vest-europeni și cu președintele 
Richard Nixon nu sînt rezultatul unor 
rațiuni subiective, ci al faptului că 
un complex de evenimente care au 
loc în lume lărgesc posibilitățile de 
acțiune ale țărilor mici și mijlocit 

tății. Presa poloneză subliniază, de 
asemenea, că poziția celor două țări 
în principalele probleme internațio
nale este fie asemănătoare, fie apro
piată,

într-un interviu acordat presei la 
sosirea pe aeroport, Mirko Tepavaț 
a relevat că vizita sa are loc într-un 
moment marcat de o desfășurare vie 
a evenimentelor pe scena politică 
internațională și europeană. In con
text, el a apreciat ca „un eveniment 
important înțelegerea intervenită 
intre Republica Populară Polonă și 
Republica Federală a Germaniei". în 
continuare, ministrul iugoslav s-a 
referit la relațiile polono-iugoslave, 
subliniind perspectivele favorabile 
ale dezvoltării lor în viitor.

ziarul „Al Ahram", a fost preconizată 
încă din ziua numirii lui Mahmud 
Fawzi în postul de prim-ministru de 
către președintele Sadat. Remanierea 
ministerială a fost însă amînată pen
tru a se depăși perioada celor 40 de 
zile de doliu, decretat după moartea 
președintelui Nasser și pentru a-i da 
posibilitatea lui Fawzi să studieze a- 
paratul executiv al statului. Totodată, 
se aprecia că această măsură trebuie 
să succeadă alegerii președintelui 
Uniunii Socialiste Arabe și adoptării 
unor rezoluții la congresul său națio
nal.

IORDANIA

INCIDENTE INTRE ARMATĂ
SI FORȚELE PALESTINENE• •

AMMAN 16 (Agerpres) — între ar
mata iordaniană și forțele palestinene 
au avut loc duminică seara și luni 
dimineața o serie de incidente la 
Irbid (80 de kilometri de Amman) și 
Jerash (30 de kilometri), anunță surse 
ale Comitetului superior arab. Se 
menționează că circulația între capi
tală și cele două orașe a fost între
ruptă.
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